Juniorspejder
Vinter/forår 2022
Vipperød februar 2022

Kære spejdere og forældre
Nu er det blevet spejdertid igen. Vi glæder os til mange gode tirsdage oppe ved Hytten - og til spændende
og udfordrende weekendture i foråret.
Vores bålkapper er ikke glemt - dem laver vi færdige de kommende uge, hvor vi også skal tage fat på planlægning
af mærket “På egen hånd”, hvor spejderne selv skal planlægge en overnatningstur.

Ugemøder:
Uge 8-11: Bålkapper og spejderhygge
Uge 12-14: Woodlife - flere færdigheder med knob og kniv
Uge 15: Påskeferie - ingen spejdermøde
Uge 16: Spejder til turnering - hvordan?
Uge 17-23: “På egen hånd” - vi forbereder årets store afslutningstur
Uge 24: ingen spejdermøde
Uge 25: Sommerafslutning (forældre inviteres med til fællesspisning)

Weekend-aktiviteter - tilmelding er nødvendig:
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 et spejdermøde. Han kan hjælpe.
Vi planlægger følgende weekend-aktiviteter:
22.-24. april: Divisionsturnering:
Tema “Gal eller genial - videnskabr”, hvor man blandt andet lærer at tænde bål med en citron og får lov at fyre
en raket af.
11.-12. juni: “På egen hånd”
En tur spejderne selv skal planlægge og gennemføre (vi er lige bagved dem). Årets højdepunkt hos
juniorspejderne!
Vi opfordrer kraftigt til at alle spejdere deltager.

Grupperådsmøde - vores generalforsamling
Onsdag d. 9. marts kl. 18.30-19.30 inviteres alle spejder-forældre til vores Grupperådsmøde.
Ud over at være med til at pege retningen for DDS Vipperøds fremtid, kan du også blive lidt klogere på hvad
spejdergruppen egentlig er. Man kan sagtens deltage uden at blive valgt til noget ;-).
Gruppen giver kaffe og kage.
Hold øje med den officielle indbydelse, der kommer rundt via mail midt i februar.

Uge 8 og 9 Kirkeblad:
På spejdermøderne i uge 8 og 9 skal vi dele kirkeblade ud. Halvdelen af spejderne skal ud i uge 8 og
halvdelen i uge 9. Den halvdel der ikke er ude med kirkeblade, går i gang med deres bålkapper
Vi skal have delt kirkebladet ud - for blandt andet at tjene penge til vores faste aktiviteter og deltagelse i lejre.
Ved spejdermødets start fordeles ruter i hele sognet - så tag gerne bilen med.
Herunder har vi tilladt os at dele spejderne i to hold - forældre bedes møde og hjælpe den uge jeres spejder er sat
på:
Uge 8 - kirkeblade

Uge 9 - kirkeblade
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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:
Vi glæder os til at have 14 spejdere med på Spejdernes lejr til sommer.
Vi har stadig enkelte ledige pladser. Kontakt Søren hvis I ønsker én af dem..
Prisen for 8 dages lejr ender lige omkring 1250 kroner.
Spejdere fra økonomisk udfordrede familier har mulighed for at få tilskud fra Gruppen. Henvend jer til Søren for
mere information.

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.

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

