
Tropspejder
1. halvår 2023

Vipperød januar 2023

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.

Første møde i 2023 er tirsdag d. 10. januar.

Spejderne står for møderne:
I det kommende halve år skal spejderne være med til at stå for spejdermøderne. Det kan derfor være at
man skal møde ind tidligere, for at gøre klar til dagens møde.

Vi aftaler på møderne i uge 2 hvilke spejdere der skal stå for møderne i uge 3-6.

Ugemøder - Tirsdage kl. 18.30-20.30
Planen herunder er lavet af spejderne - og kan ændres af spejderne

Uge 2-5: “Sjov, dumt og farligt”
Uge 7: Vinterferie - ingen spejdermøde
Uge 8: Fastelavn / Tænkedag - vi møder udklædte
Uge 9: Kirkeblad - se opslag herunder
Uge 10-13: Bålmad og koder
Uge 14: Påskeferie - ingen spejdermøde
Uge 15-18: Orienteringsløb
Uge 19-23: Tårne, broer og borde (pioner)
Uge 24-25: Sommerafslutning (planlægges senere)

Sidste spejdermøde inden sommerferien er tirsdag d. 20. juni

Adventurespejd?

Da vi var på Spejdernes Lejr i
sommers var der flere der
luftede interesse for at prøve at
deltage i et Adventure Spejder
løb.

De fleste løb ligger om efteråret
- men der er enkelte i maj.

Vi vil forsøge at stille et hold til
Invictus Løbet 26.-26.maj - hvis
der er spejdere der har mod på
det.

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.



Kolle-Kolle - en mulighed for spejdere fra 7. klasse
Er man spejder hos DDS Vipperød er der tradition for at man har mulighed for at tage
mærket “Kolle Kolle”.

For at få mærket skal man bo med sin gruppe/patrulje i spejderhytten i minium 6
dage/nætter fra søndag til lørdag. Det må ikke være i en ferie. Man skal i løbet af ugen gå
på arbejde/ i skole, gå til diverse fritidsaktiviteter, lave lektier, købe ind, lave mad etc.

Kort sagt skal man med sine spejdervenner få en uge til at fungere sammen i hytten.

Spejderne skal selv aftale hvilken uge de vil holde Kolle Kolle (og så sammen med lederne
planlægge lån af hytten).

Forældre der er nysgerrige på konceptet kan kontakte Søren for at høre mere.

VinterBivy -  kold overnatning
27.-28. januar ved Hytten.
Da vi planlagde foråret var der mange spejdere, der gerne ville prøve en
overnatning udendørs om vinteren for at tage mærket “VinterBivy”.

Det gør vi fredag d. 27. januar

Med en lagenpose (dynebetræk) og eventuelt en affaldssæk af papir kan
det fleste soveposer “tunes” til at klare 5-7 grader ekstra.

Tilmelding via Medlemsservice senest tirsdag d. 17. januar når
spejdermødet starter.

21. februar: Fastelavn & Spejdernes Tænkedag
Spejderne har bestemt at vi møder udklædte - og holder Fastelavn.
Ud over tøndeslagning bruger vi også dagen på at være en del af den internationale tænkedag i alle spejderkorps.
I år er temaet for Tænkedagen ‘Vores verden - vores lige fremtid’. 
Mere info følger

28. februar: Kirkeblad
På spejdermødet 29. februar skal vi ud med Kirkebladet.
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.
Vi håber at alle spejdere møder og at alle har en forælder med.

Vigtige datoer i 2023:

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

Mere følger om alle 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

https://medlem.dds.dk/event/id/43774/register
mailto:smeinert@smeinert.dk


Henrik, Diana, Johnny, Emma H, Emma T, Anders, Christian og Søren


