Juniorspejder
Vinter 2022
Vipperød Januar 2022

Kære spejdere og forældre
Coronavirussen er desværre ikke forsvundet i løbet af juleferien. For at kunne tilbyde nogle gode
spejdermøder i en tid hvor vi anbefales at holde os udendørs, har vi valgt at januar og starten af februar
kommer til at handle om at få bevæget os til fods gennem lokalområdet samtidig med at vi lærer mere om
navigation og naturen omkring os.
Vores bålkapper er ikke glemt - dem laver vi færdige i februar og marts, hvor vi også skal tage fat på planlægning
af mærket “på egen hånd”, hvor spejderne selv skal planlægge en overnatningstur.

6 ugemøder og en søndag - nu med tilmelding:
Vores faste møder i uge 1-5 bliver vandreture gennem mørket rundt om i vores lokalområde.
Hvert møde et nyt sted. Med nye oplevelser.
For at have et overblik over hvor mange der kommer skal spejderne tilmelde sig de enkelte møder via
Medlemsservice:
Uge 1 - Ved hytten (ingen tilmelding)
Uge 2 - Søminen
Uge 3 - Tølløse Dyrehave
Uge 4 - Tempelkrog
Uge 5 - Maglesø
Uge 5½ - Søndagstur til Hedeland (i dagslys)
Det er nødvendigt at I logger ind som forældre/spejder i medlemsservice for at kunne tilmelde spejderne.
Hvis login driller så fang meget gerne Søren til spejdermødet i uge 1. Han kan hjælpe.

Uge 6 og 7:
Der er ingen spejdermøde tirsdag i uge 6 og 7.

Uge 8 Kirkeblad:
Til spejdermødet 23. februar beder vi om at alle forældre der har mulighed for det, møder sammen med
spejderne.
Vi skal have delt kirkebladet ud - for blandt andet at tjene penge til vores deltagelse på Spejdernes Lejr.
Ved spejdermødets start fordeles ruter i hele sognet - så tag gerne bilen med.

Uniform og tørklæde:
Hos juniorspejderne i Vipperød Gruppe møder man selvfølgelig altid i uniform og med tørklæde. Som alternativ
til uniform kan bruges T-shirt fra DDS, spejderture eller T-shirt fra Vipperød Gruppe.

Spejdernes lejr:
Og så er det blevet tid til at vi skal have tilmeldt spejderne til det der måske bliver en af deres største
spejderoplevelser overhovedet. Spejdernes Lejr. I dagene fra d. 23.-31. juli skal vi sammen med 40.000 andre
spejdere til Hedeland ved Roskilde

Spejdere der ønsker at deltage på Spejdernes Lejr skal tilmeldes senest 1. februar.
Ved tilmelding betales et depositum på 500 kroner.
Hele lejren koster normalt 2250 - alt inklusive - men vi har en god tradition for at kunne få den pris ned til måske
1500 kroner takket være arbejdet med kirkeblade, juletræ-indsamling og lignende. Måske endda endnu mindre.
Den endelige deltagerpris kender vi desværre først senere på foråret.

Har du spørgsmål vedrørende Spejdernes Lejr er du velkommen til at kontakte lederne - eller måske selv kigge
forbi https://spejderneslejr.dk/
Spejdere fra økonomisk udfordrede familier har mulighed for at få tilskud fra Gruppen. Henvend jer til Søren for
mere information.

Tilmelding til Spejdernes Lejr og betaling af depositum sker ved at klikke på dette link:

Afbud og spørgsmål:
Husk at melde afbud hvis spejderen er forhindret i at møde til et spejdermøde. Afbud meddeles til Søren
(26215899 / smeinert@smeinert.dk ) eller Diana (29453712). Send gerne afbud pr. sms.
Afbud til møderne uge 2-5 kan også laves via medlemsservice.

Tjek medlemsservice
Husk at kigge forbi medlemsservice fra tid til anden, og hjælp os med at alle informationer om spejderen står
korrekt.
Medlem.dds.dk
I burde være oprettet med den mail I har oplyst - få eventuelt tilsendt kodeord.

Vi glæder os til mange gode spejderoplevelser
Henrik, Diana, Johnny, Emma Christian og Søren

