Program Junior forår 2022
Her i vinter og foråret vil vi forsætte med
naturfan, tage til distriktsturnering igen og
vinde igen. Og til sommer skal vi afsted på
Spejdernes lejr2022. Vi kan her i foråret
enkelte gange have brug for lidt forældre
hjælp, da vore liv ved siden af spejder af og til
fylder lidt rigeligt.
Som altid husk at vi er ude hver gang, kun
hvis lederne er våde eller fryser går vi ind,
ledere har meget godt og varmt tøj. Beskidte
bliver vi helt sikkert, så tøjet skal kunne holde
til det.
Vi har en lille bøn til jer: husk at melde afbud
hvis ikke I kommer, så kan vi tilpasse dagens
møde hvis der er mange afbud.
Afbud til lederne via SMS eller messenger.
IKKE facebooksiden, det ser vi oftest først
efter mødet.
Trine 51 22 20 76
Allan 22 36 27 26
Sarah 61 73 72 78
Esther og Kristian

3/2 Fælles spisning med
generalforsamling 17.30 -19.30
10/2 3 i 1 møde
24/2 3 i 1 møde
1/3 Absolut sidste tilmelding til
spejdernes lejr 2022
3/3 3 i 1 møde
10/3 Skovtur
17/3 Bålmad husk spisegrej
24/3 Planlæg jeres eget møde og leg helt
alene

19/5 Knuder, knob og besnørringer
20-22/5 Distriktsturnering skal vi vinde
igen? information følger
2/6 Kanonræs 18 – 20.30 info om sted
følger

31/3 Jeres helt eget møde

16/6 Vi fanger gode signaler ved Gl.
Estrup 18 – 20.30

7/4 Vi rejser telte

19/6 Jubilæums Gudstjeneste information

21/4 Fællesmøde 17.30 – 19.00
28/4 Natur og Miljø
1/5 Anden rate til SL2022
5/5 Pakke de store kasser
12/5 Vi bygger hule og sover i dem til
fredag, vi slutter kl 9 fredag.

følger

23-31/7 Spejdernes lejr
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Overnatning d 12/5

Distriktsturnering

Spejdernes lejr 2022

Vi har ofte haft en pop up overnatning i
forbindelse med store bededag, der jo
ligger en fredag. Vi holder et almindeligt
spejdermøde og de der ikke kan eller vil
overnatte tager hjem til normal tid. De
andre bliver og får en lille godnat snack,
før de finder deres sovegrej frem og
kryber i poserne. Næste morgen er vi
tidligt oppe, spiser morgenmad, rydder
op og pakker sammen, så vi er helt
færdige kl 9.

Grundet den udskudte turnering i efteråret
har vi muligheden for at deltage i
turneringen hele 2 gange på et spejderår,
og endda som forsvarende mestre.

23-31 juli 2022

Her mødes junior, trops, senior og klan
spejdere og konkurrerer i de forskellige
spejderfærdigheder.
Hver patrulje får sin egen lille lejrplads som
den skal indrette. Lørdag skal alle patruljer
på et løb med poster hvor der gives points,
både for opgaveløsningen og for
samarbejdet i patruljen. Mens patruljerne
er på løb kommer dommerpanelet forbi og
bedømmer lejrpladserne. Søndag tager vi
lejrene ned og forhåbentligt får vi overrakt
præmien for bedste patrulje.

Vi skal på lejr med 40.000 andre
spejdere fra både hele Danmark, men
også fra flere andre lande. Der skal
knyttes nye venskaber, og det er en
kæmpe oplevelse at være en del af en så
kæmpe stor lejr. Der er masser af
aktiviteter som vi ikke har mulighed for
at stable på benene under normale
omstændigheder.
Det er en stor og dyr lejr, men også et
minde for livet. Spejdergruppen arbejder
hårdt på at kunne give et tilskud til
lejren, bl.a. ved æbleskive og
julekalender salg og ved at sætte
flagalléen op.

