
 Tropspejder 
 Sensommer & efterår 2022 

 Vipperød august 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. 

 Ugemøderne flytter en lille smule - så vi fremover mødes kl. 18.30-20.30. Men stadig om tirsdagen. 

 Ugemøder - Tirsdage kl. 18.30-20.30 

 Uge 33: Oprykning - seniorspejderne står for ceremoni 
 Uge 34: Kirkeblad 
 Uge 35: “Ild uden tændstik” & planlægning af overnatningstur (VippeRun) 
 Uge 36: Affaldsdag - Ren Natur 
 Uge 37-41: MasterChef - avanceret spejdermadlavning (forløbsmærke) 
 Uge 42: Efterårsferie - ingen spejdermøde 
 Uge 43 - 47: Knob/Besnæring og Woop (forløbsmærke) 
 Uge 48: Nat-tur, 5 km med nattesyn (til almindlige mødetid) 
 Uge 49: Troppen planlægger aktiviteter til spejdermøder i januar-marts 
 Uge 50: Juleafslutning 
 Uge 51: ingen spejdermøde 

 Første spejdermøde i 2023 er tirsdag d. 10. januar 

 PLan: 
 Husk at det er sidste frist 
 for at tilmelde sig 
 efterårsferiens 
 PLan-kurser når vi mødes 
 tirsdag uge 33. 

 Se tidligere rundsendte 
 mails eller  dds.dk 

 Kontakt Søren: 
 26215899 
 smeinert@smeinert.dk 

 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: 
 9.-10. september: VippeRun 
 Ligesom sidste år mødes vi i hytten fredag til fælles aftensmad. Spejderne er selv med til at bestemme 
 programmet. Lørdag deltager vi i VippeRun sammen med resten af byen. 
 Skal vi f.eks. overnattte i det hængekøjehotel vi selv har bygget, eller i shelter? 
 Tilmelding senest når spejdermødet 30.8 starter.  Klik her 

 1.-2. oktober: Divisionstræf 
 Det plejer at være en weekend fyldt med gode spejderoplevelser når vi mødes med de andre spejdere fra 
 Skjalm Hvide Division. 
 Tilmelding kommer senere. 

 2.-4. december Juletur 
 Vi skal i år være i den fantastiske hytte “Birkedal”, som mange af spejderne kender fra tidligere års juleture. 
 Juleturen er en tradition sammen med resten af gruppen - og plejer at være en perfekt start på julemåneden. 
 Tilmelding kommer senere. 

 Vi opfordrer kraftigt til at alle spejdere deltager. 

https://dds.dk/plan-temaside
https://medlem.dds.dk/event/id/40901/register
https://medlem.dds.dk/event/id/40901/register


 23. august: Kirkeblad 
 På spejdermødet 23. august skal vi ud med Kirkebladet for anden gang i år. 
 Vi deler 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 bilen med. 
 Som Trop-spejdere har vi ofte ruter lidt længere væk. 

 Vi håber at alle spejdere møder og at alle har en forælder med. 

 6. september: Affald 
 Igennem kampagnen “Ren Natur” har vi fået mulighed for at tjene 2500 kroner til vores ture og møder, ved at lave 
 en affaldsindsamling en enkelt dag - her i Vipperød. 
 Vi gør det på mødet lige før VippeRun - så byen er pæn når mange skal ud. 
 Kun for spejdere, ingen forældre ;-) 

 Uniform og tørklæde: 
 Hos Tropspejderne 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. 

 Vigtige datoer i 2023: 

 Vi er så småt ved at planlægge aktiviteter i foråret og sommeren. Sæt gerne kryds i kalenderen: 
 14. - 16. april: Hemmelig Weekend  (indholdet hemmelig, derfor navnet) 
 Uge 29: Sommerlejr 

 Mere følger om begge arrangementer  . 

 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 

mailto:smeinert@smeinert.dk

