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Formanden har ordet

Gruppelederne:
Lea L. Lorenzen
Henning Deer

40 57 93 39
61 40 65 43

lealorenzen_322@hotmail.com
henning.deer@gmail.com

Endelig går vi mod lysere tider, og det er i
mere end én forstand. Vi har fået lov til, at
starte udendørs aktiviteter op igen.

Familiespejder leder:
Lea L. Lorenzen

40 57 93 39

lealorenzen_322@hotmail.com

Mikro ledere:
Susanne Heckkelboldt
60
Malou Petersen (ass.)
30
Tobias Heckkelboldt (ass.) 93
Sandra Petersen (ass.)
61
Josephine og Rikke (hjælpere)

14
74
95
70

66
80
00
21

41
77
26
43

susanneheckkelboldt@gmail.com

Mini ledere:
Ditte Jensen
40 83
URSUS Thomas Jensen (ass.) 21 93
Jonna Knudsen (ass.)
60 94
Gitte Skidzun (ass.)
41 31
Andreas (hjælper)

42
01
21
34

15
23
62
10

ditte_wj@hotmail.com

Junior ledere:
Lea L. Lorenzen
Rasmus K. Kroul (ass.)
Morten R. Gregersen (ass.)

40 57 93 39
24 85 41 37
29 72 98 65

Trops ledere:
Helle Pedersen
Henning Deer (ass.)

37 78 51 22 helle.overgaard.pedersen@gmail.com
61 40 65 43

Klan leder:
Emilie Florentine Knudsen
Camilla Larsen (ass.)

51 27 65 09
52 30 88 03

emiliek29@gmail.com

Voksenspejder leder:
Tom G. Knudsen
Karsten H. Petersen (ass.)

40 43 95 67
24 24 13 83

kst@knudsen.mail.dk
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lealorenzen_322@hotmail.com

De spejdere jeg har mødt om onsdagen, var fulde af smil, glæde og
energi. Lidt ligesom køerne, der skal på marken efter en meget lang
vinter
Det er dejligt, at se, de har savnet samværet, aktiviteterne og det, at gå
til spejder. Det betyder nemlig også, at vores ledere gør et fantastisk
stykke arbejde,
hvilket også ses i
vores medlemstal.
Gruppen har nu
rundet de 70
medlemmer !
I den anledning
giver jeg en kop
kaffe, søndag den
11. april 2021, til
Grupperådsmøde
ved spejderhytten
kl. 13:00.
Invitationer er sendt ud og jeg glæder mig til, at se rigtig mange
spejdere, deres forældre, alle lederne, hele bestyrelsen samt alle de
andre, der støtte op om Vojens Rune Gruppe og spejderarbejdet.
Husk fornuftig påklædning, da vi holder arrangementet udendørs. Jeg
håber vejrguderne er med os denne dag.
Med stor spejderhilsen
Brian Borst Hansen
Formand
3

Sommerlejren 2021

Program for voksenspejderpatruljen

Hej spejder, vi skal til Assenbæk Mølle
spejdercenter, til sommer på sommerlejr.
men hvad er det ? – her kommer lidt om stedet:

April
Lørdag 03.

Spejdermagi – klassisk og godt, Assenbæk kendes helt tilbage fra 1537,
hvor der blev bygget en vandmølle, der kunne male bøndernes korn.
Der har været mølledrift indtil begyndelsen af dette århundrede, hvor
Assenbæk i en årrække var gartneri og planteskole.
Spejdercentret blev til for over 50 år siden. I 1964 købte Sct. Georgs
gilderne i Varde og Esbjerg området med henblik på spejderlejre. I 1969
realiserede de tanken om Assenbækmølle Spejdercenter ved at opbygge
et trekorpsspejdercenter med hjælp fra frivillige seniorspejdere, der
udviklede ideer, byggede faciliteter, fornyede aktiviteter m.m.. Frivillige
spejdere på spejdercentret er stadig en kerneressource for centrets
spejderliv og kendes som ”Drejere”.

Søndag 11.
Maj
Lørdag 02 til søndag 03.

Grupperådsmødet, se særskilt invitation.

Her der “sov ude dag”
og vi inviterer alle ud til at vise hvad vi går og
”nørder” med. Så vi laver selvfølgelig mad og
leger lidt med økse og sav. Der er også blå
lørdag, så alle medlemmer af Vojens gruppe
vil være der, plus dem der kommer udefra.
Det er en landsdækkende begivenhed.

Juni
Lørdag den 06.

Grundlovsdag, den holder vi i Valhal

Juli
Lørdag 03. til lørdag 10.

Sommerlejr til Assenbæk Mølle spejdercenter.

August
Lørdag 07.

Torsdag 26.
Den dag i dag er Assenbæk stadig et veldrevet og aktivt spejdercenter,
der kan tilbyde mange spejdere fra ind- og udland gode oplevelser på
lejre året rundt.

Vi mødes og laver mad til
familien. De kommer så
ca. 18.00 og spiser sammen med os.

September
Lørdag den 4.

Første møde i en ny sæson. Vi tager på
“Vildmandstur” til Bevtoft plantage. Vi mødes
ved hytten og går derud.
Høtteoptoget – alle stiller i uniform.
Vi afholder fiskekonkurrence i vores søer
ved hytten. Tag selv gear med.

I kan læse meget mere og se billeder på https://assenbaek.dk
4
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Med Venlig Spejderhilsen
Tom og Karsten

Gruppeledernes side
Jamen !!! så kom vi i gang, hvor er det fedt. Det
glæder os gruppeledere, at se ALLE børn er mødt
op efter vores ufrivillige lange ”Corona-ferie”

Hvad sker der af nyheder i spejderhytten:
Spejderhytten har fået
overdækket terrasse, det
betyder vi kan holde møde
ude uanset vejret i
dagtimerne. Om aftenen når
duggen falder, kan vi stadig
sidde ude med div. aktiviteter.
Der er kommet
nyt gulv i
storrummet.
Det var virkelig
tiltrængt, men nu
er det der.
Rummet er
blevet rigtig fint.
Ligeledes har storrummet fået
smartboard til undervisning,
underholdning m.m.
Så håber vi, at vi snart må komme
ind ☺
…. og næste tiltag bliver nye toiletter.
På samme måde som gulvet, er det
meget tiltrængt, så det glæder vi os
meget til.

Vi kan se på programmerne, der er lagt for foråret 2021 i afdelingerne,
det er lidt genbrug fra de sidste måneder, hvor vi var tvunget i Corona
pause. I gruppeledernes øjne er det en god idé, så glipper oplevelserne,
spejderne havde glædet sig til alligevel ikke, men gennemført som lovet.
OG der er sandelig også kommet nye aktiviteter til, det kan KUN blive et
fedt forår.
Det går jo forrygende i alle afdelingerne, der kommer stadig nye
medlemmer til overalt, selv i de lidt ældre afdelinger som trop og klan.
Det vidner jo om, at afdelingernes ledere og assistenter leverer et godt
stykke arbejde. Der er også kommet nye ledere til i mange af afdelinger.
Gruppelederne vil gerne byde velkommen til Susanne, Gitte, Andreas og
Morten. Der støtter med et fantastisk frivilligt arbejde i hhv. mikro, mini
og junior afdelingerne.
Vi skynder os lige, at nævne, der stadig mangler ledere. Der er altid
plads til ekstra hænder i afdelingerne, så kom frisk, hvis du har en leder
gemt i maven. Gruppen byder på et fantastisk fællesskab blandt
lederne, med gode oplevelser og udfordringer samt gratis
lederuddannelse, selv om man er voksen.
Vi ved endnu ikke, hvordan det hele ser ud det næste års tid, når vi
tager Corona-brillerne på, men vi planlægger dog på at afvikle et
Grupperådsmåde 11. april. Her ser vi gerne, at I som forældre støtter
op. Der ER fundet kandidater til alle poster, så bare rolig, kom endelig
og være med til en god dag og hør lidt om planerne for Vojens Rune
Gruppe´s fremtid. Men hvis du vil støtte spejderarbejdet via bestyrelsen
eller have indflydelse i gruppen, er det dagen du tilbyder dig som
bestyrelsesmedlem.
Med STOR spejderhilsen
Gruppelederne, Lea og Henning

20
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Familiespejder, Friggs udvalgte

Program for Klan Skinfaxe

Familiespejder afdelingen er for de
mindste børn i alderen 3 til 6 år
– dog ifølge med en voksen forælder.
Møderne er for det meste første lørdag i hver måned fra kl. 10:00 til
14:00, men andre fælles aktiviteter, skal de små da ikke snydes for, se
programmet overfor. Derudover er I altid velkommen i området.

April
Lørdag 10. BLÅ LØRDAG – Rappelling, hvis du tør ☺
Søndag 11. Grupperådsmøde
Onsdag 14. ”Så hatten passer”
Onsdag 21. Sct. Georgsdag
Onsdag 28. Forberedelse til ”alene i vildmarken”

Familiespejderne har lagt lidt i dvale, grundet CoVid-19, som det meste
af resten af gruppen. Men nu er tiden til, at få startet op igen, ved at
være passende. Vi glæder os til at se alle de små spejdere igen.
Selvfølgelig er der plads til mange flere nye familiespejdere og deres
forældre. Så her er chancen for friluftsliv med de små.

Maj
Onsdag 05.
Lørdag 08.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

”Så hatten passer”
BLÅ LØRDAG - Sov ude dag – nat i naturen.
”Så hatten passer”
”Så hatten passer”
Forberedelse til ”alene i vildmarken”

Aktiviteterne er tilpasset, så forældrene på
ingen måde behøver spejdererfaring
overhovedet, det er jo også begrænset hvad de
små kan.
En fast del er dog altid bål, så de små vender
sig til lugten, varmen og smagen af bålmad.
Ikke forstået således, at der altid skal laves mad
over bål, det er blot et tilbud. Så en solid
madpakke er for det meste en god ide til de
små nye spejdere. Aktiviteterne byder også på:
vanddyr fra søen, huler i skoven, lege med bold
eller bare hinanden, gåtur og mærkerne der kan
tages til de smås uniform.

Juni
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Forberedelse til ”alene i vildmarken”
BLÅ LØRDAG – ALENE I VILMARKEN (Hjem igen søndag)
På tur i naturen, vi ser efter sommertegn i skoven
Klargøring til sommerlejren
Sommerafslutning

Juli
Uge 27

Assenbækmølle spejdercenter - Sommerlejren
Lørdag den 03. til lørdag den 10.

August
Onsdag 18. Opstart, rengøring og status på vores patruljekasse
Onsdag 25. Høtteoptog forberedelser
Torsdag 26. Høtteoptoget

Møderne er altid ude i naturen,
….. hvorfor det anbefales tøj
efter vejret – altid.
Spejderhilsen
Lea

September
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Fre 17. – 19.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

Koder og hemmelige beskeder
Blå lørdag – OPRYKNINNGSWEEKEND
Tillidsøvelser og teambuilding
Reb og rafter + byggeprojekt
Fællestur weekend – information tilgår
Reb og rafter + byggeprojekt
Nedbrydning af byggeprojekt

Husk: Klanmøderne er fra kl. 19:00 til 21:00
6
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Program for Familiespejder

KLAN SKINFAXE
Hej igen!

April
Lørdag 10.

Vi har været noget ramt af Corona, siden jeg er
kommet til i klanen, desværre. Heldigvis kan aktiviteter
starte op stille og roligt igen, og det er super lækkert
nu vi nærmer os en årstid, hvor det bliver rigtig fedt
at være udenfor!
Jeg glæder mig til sommerlejr, og jeg glæder mig til, at vi skal afsted
som samlet flok. Det bliver dejligt, at kunne se frem til noget normalt og
se frem til en god oplevelse, som vi sammen kan have, både som klan
og med resten af gruppen. Selvfølgelig er dette baseret på, at vi satser
på at både vejr og corona falder til vores fordel, når vi rammer
sommerferien. Vi kan jo håbe!
Optimismen er stor hos mig nu, trods pauser og nye måder at gøre
tingene på. Nyt betyder heldigvis tit udvikling, og det er det jeg håber
og oplever klanen gør. Jeg er i hvert fald tilfreds med det, og med det
antal ledere klanen kan byde ind med. Jeg ser det som en af klanens
vigtigste opgaver at bidrage til fællesskabet i gruppen - og det føler jeg
at vores klanmedlemmer gør.
Til sommer bliver det rigtig spændende, da jeg “desværre” bliver så
gammel, at jeg rykker op og bliver voksenspejder. Jeg glæder mig til det
nye der venter mig dér, men kommer også til at savne klanen. Jeg har
dog fuld tiltro til, at vi i øjeblikket har en stærk klan der kan få klanen
endnu videre i en god retning, og som har et godt fundament til når vi
får nye medlemmer.
Ellers vil jeg blot sige velkommen tilbage, nu vi er på den anden side af
corona! Vi går et godt og spændende forår/sommer halvår i møde.

Søndag 11.

Grupperådsmødet.

Onsdag 21.

Sct. Georgsdag, Information tilgår.

Maj
Lørdag 08.
Juni
Lørdag 05.
Onsdag 23.
Juli
Søndag 04.
August
Lørdag 14.
Torsdag 26.
September
Lørdag 04.

De bedste spejderhilsner
Emilie Florentine
18

Familiespejder
Vi starter op efter lang Corona pause.

Fredag 17. – søndag 19.

Familiespejder MØDE 10:00 til 14:00
Søens dyr og bål
Sov ude dag – Tør de små sove i telt ?
Familiespejder MØDE 10:00 til 14:00
Vi tager på tur i skoven
Sommerafslutning.
Besøge gruppen på Assenbæk spejdercenter
Information tilgår.
Familiespejder MØDE 10:00 til 14:00
Vi rejser telt, teltorden m.m.
Høtteoptoget.
Familiespejder MØDE 10:00 til 14:00
Oprykningsweekend
Fællestur, information tilgår.
7

Mikro spejder, Aserne

Program for Odins Trop

Så er vi i gang igen efter en længere
Corona pause og det er rigtig dejligt.
Vi tæller lige nu i skrivende stund
11 mikrospejdere, men der er altid plads
til en masse flere, så tag gerne en ven med.

April
Onsdag 07. Influencer mærket
Lørdag 10. BLÅ LØRDAG – Patruljefilmen
Søndag 11. Grupperådsmøde
Onsdag 14. Influencer mærket
Onsdag 21. Sct. Georgsdag
Onsdag 28. Patrulje møde – PL har en plan ☺

Vi har som skrevet før delt børnene op i to patruljer henholdsvis
”Pandaerne” og ”Blæksprutterne”. Her har vi øvet et startråb, til hver
patrulje og de har fået en stander, som skal med til hver Mikromøde.
Det er patruljelederens ansvar, at huske den og det går faktisk rigtig
godt. Patruljerne bruger vi også til Mikromøderne, hvor patruljerne
arbejder sammen om de opgaver vi stiller dem. Det styrker samarbejdet
og de er blevet rigtig gode til at hjælpe hinanden i patruljen. I efteråret
har vi været i gang med sanseforløb og førstehjælp. Vi har også øvet os
på at bruge vores dolke, som en rigtig spejder skal kunne.
Til sommer i uge 27 skal vi alle på spejderlejr ved Assenbækmølle.
Mikroerne vil være der fra søndag til onsdag. Der kommer til at forgå en
masse aktiviteter, som spejdercenteret står for at afvikle. Vi håber på
alle mikroer har lyst til at være med og gøre det til en rigtig sjov
sommerlejr.

Maj
Lørdag 01.
Onsdag 05.
Lørdag 08.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

Patruljefilmen
Alene i vildmarken
BLÅ LØRDAG - Sov ude dag – nat i naturen.
Alene i vildmarken
Alene i vildmarken
Patrulje møde – PL har en plan ☺

Juni
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Lørdag 12.
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Pakke til weekenden
BLÅ LØRDAG – ALENE I VILMARKEN (Hjem igen søndag)
HUSK: tag din cykel med
Divisionsturnering – information tilgår
Pakke til sommerlejren
Sommerafslutning

Som følge af Corona, er vi nød til at holde alle vores møder udendørs i
hvert fald indtil videre. Derfor er det meget vigtigt, at børnene har tøj på
efter vejret. Det er selvfølgelig muligt, at søge læ nogen steder, men det
gør de som regel ikke ret længe af gangen. Så tøj på efter vejr og vind
og som må blive beskidt.
Husk: at melde afbud til møderne og gerne i god tid.

Juli
Uge 27

Vi har stadig rigtig god hjælp af Tobias og Sandra, som er tropsspejdere
til daglig. De står gerne for at finde på nogle lege og anden spejder
tricks imellem aktivisterne. Derudover er Malou kommet til, fedt med de
unge assistenter.
Med STOR spejderhilsen
Susanne, Malou, Tobias, Sandra & Henning

September
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Fre 17. – 19.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

8

Sommerlejren 2021 går til Assenbækmølle
Lørdag den 03. til lørdag den 10.

August
Onsdag 18. Opstart
Onsdag 25. Høtteoptog forberedelser
Torsdag 26. Høtteoptoget

Knob, kode, bål, billeder
Blå lørdag – OPRYKNINNGSWEEKEND
Bål og hygge
Den store entertainer i spilleform
Fællestur weekend – information tilgår
Indretning af patruljelokalet.
Patrulje møde – PL har en plan ☺

ODINS TROP – SIDEN

Program for Mikro Aserne

Der er sket en del siden sidste blad, og så alligevel
ikke. Juletræssalget er gået over al forventning, og
det har været en fornøjelse at se de små og større
børn hjælpes ad med opgaven. Nogle bidrog endda med ideer til
salgsoptimering ;) Jeg fyldes af glæde, når jeg ser disse unge
mennesker udvikle sig og er lykkelig for at være med på rejsen.

April
Onsdag 07.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Onsdag 14.
Onsdag 21.
Onsdag 28.

Primitiv forhindringsbane
BLÅ LØRDAG - Hulebygger
Grupperådsmøde
Søens dyr
Sct. Georgs dag
Runeskrift

Maj
Onsdag 05.
Lørdag 08.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

Dyrespor i Dyrhaven, vi mødes derude.
Sov ude dag – BLÅ LØRDAG.
Knob
Knob
Bål og brænde

Juni
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Lørdag 12.
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Stafetløb
BLÅ LØRDAG – pionering
Bytur, vi mødes ved banegården
Divisionsturnering – Information tilgå
Pak din rygsæk rigtigt
Sommerafslutning

Vi har været nød til at ændre programmet. Først og fremmest fordi vi er
sprunget en del møder over, men også fordi vi har været nød til at være
ude, hvor vi egentlig havde planlagt inde aktiviteter. Vi synes dog, at vi
har fået strikket et godt program sammen.
Vores oplevelsestur er udsat til primo juni, men
tænker ikke, troppens spejdere er kede af, at det
dermed bliver en smule lunere i været. Emnet er
“alene i vildmarken”. Vi vil prøve på, at udfordre de
unge på deres spejder-kunnen.
Årets sommerlejr vil foregå på Assenbæk i uge 27. Yderlig info kommer
senere. Her kan I godt glæde Jer, jeg har set på aktiviteterne på
centeret og det ser virkelig spændende ud.
Efter Ferien mødes vi igen den 18. August.
Vi vil i efteråret arbejde med gamle spejder
dyder. Vi har bl.a. planer om, de unge skal
lære: At lappe en cykel, hvad skal der være
på en cykel og håndtere andet værktøj. ☺
Nyt efter ferien vil også være, at jeg
overtager som Tropsleder. Henning ønsker
at hellige sig opgaven som gruppeleder. Han forlader os dog ikke helt,
da han har lovet at stå til rådighed med hans ekspertise, hvis der bliver
brug for det. Det tager vi i mod med kyshånd, og takker ham for alle de
kræfter, han allerede har lagt i arbejdet som leder her i troppen.
De bedste spejder hilsner Helle.
16

Juli
Søndag 04.

Sommerlejren 2021 går til Assenbækmølle
Lejren slutter onsdag 07. juli. Tilmelding tilgår.

August
Onsdag 18. En god kammerat mærket
Onsdag 25. En god kammerat mærket
Torsdag 26. Høtteoptoget
September
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Fredag 17.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

Dolkebevis mærket
BLÅ LØRDAG – OPRYKNING
Bål og brænde
Cirkusartist mærket
Fællestur weekend – information tilgår
Cirkusartist mærket
Cirkusartist mærket

Frejas Minier

Program for Junior Ravnene

Skønt at få lov, at være sammen
med Jeres skønne spejder unger igen.

April
Onsdag 07.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Onsdag 14.
Onsdag 21.
Onsdag 28.

Bæredygtighed
BLÅ LØRDAG - tømmerflåde
Grupperådsmøde
Økse / sav / kniv beviser og genopfriskning
Sct. Georgsdag
Byløb – vi mødes bag ved Aldi (parkering bagved)

Maj
Onsdag 05.
Lørdag 08.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

Skydning (info tilgår)
BLÅ LØRDAG - Sov ude dag – nat i naturen.
Vi genopfrisker førstehjælp
Vi leger lidt med morsekoder
Forberedelse af spejderløb for Minierne

Juni
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Lørdag 12.
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Afvikle spejderløb for minierne
BLÅ LØRDAG
Reflektere over opgaverne til minierne – bål og skumfiduser.
Divisionsturnering – information tilgår
Pakke til sommerlejren
Sommerafslutning – Tag mor og far med.

Juli
Uge 27

Sommerlejren 2021 går til Assenbækmølle / 03. til 10.

August
Onsdag 11.
Onsdag 18.
Onsdag 25.
Torsdag 26.

Opstart efter sommer, Forløbsmærket smagsdommer
Forløbsmærket smagsdommer
Forberedelse til hytteoptaget
Hytteoptoget

September
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Fre 17.-19.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

Forløbsmærket smagsdommer bålmad, møde til kl. 18:45
BLÅ LØRDAG
Forløbsmærket En god patrulje
Vi forbereder underholdning til fællesturen
FÆLLESTUREN
Forløbsmærket En god patrulje
Forløbsmærket En god patrulje

Mini-spejderne har de sidste par gange arbejdet med både kniv og sav.
Så nu burde de alle, have fået begge mærker til at sy på armen (ellers
giv os lige besked, så vi får rettet op på manglerne)
Vi vil bruge den næste tid på, at blive klar til sommerlejren, hvilket vil
komme til at indebære mange konkrete spejderfærdigheder. Vi kan
nævne i flæng, pionerring, lejrpladsopbygning, mad over bål og meget
mere. Derud over har vi valgt, at lave et møde med fokus på mobning
og sociale medier. Da vi gerne vil, at alle mini-spejderne er godt rustet i
forhold til alt det, de kan gå hen og møde i dagens digitale Danmark.
Lederne er blevet styrket med Gitte og Andreas, to gode profiler i
mini-spejderledergruppen. Det er fedt, vi er blevet så mange ledere i
afdelingen. Det er dejligt, at kan dele opgaverne ud på mange hænder,
det gør det bestemt nemmere at være afdelingsleder.
… Og så skal vi
selvfølgelig på
sommerlejr igen til
sommeren 2021.
Denne gang går
turen til Assenbæk
Mølle
Spejdercenter, et
fedt sted med
mange gode udfordringer, gode aktiviteter og skøn natur. Vi glæder os
til at tilbringe mange gode timer med jer mini spejdere i det nye år. Vi er
på lejr i uge 27 fra søndag til onsdag. Vi vil sørge for, der kommer mere
information ud snart.
Med minispejderhilsen
Ursus, Jonna, Gitte, Andreas og Ditte
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Juniorerne Ravnene

Program for Frejas Mini´er

Ja, så blev det da lige en noget
længere juleferie, end vi havde
håbet på, og det blev ikke til så
meget spejderaktivitet, som vi ellers havde planlagt.

April
Onsdag 07.
Lørdag 10.
Søndag 11.
Onsdag 14.
Onsdag 21.
Onsdag 28.

Mad over bål – MØDE TIL 18.30
BLÅ LØRDAG – Vandremærkerne, 10km, 20km eller ?
Grupperådsmøde
Førstehjælp repetition
Sct. Georgsdag
Mini møde speciel

Maj
Onsdag 05.
Lørdag 08.
Onsdag 12.
Onsdag 19.
Onsdag 26.

Mad over bål – MØDE TIL 18.30
BLÅ LØRDAG - Sov ude dag – nat i naturen.
Fiske i søen
Knob og tovværk
Hvordan rejser vi vores telt, forberedelse til sommerlejr.

Juni
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Lørdag 12.
Onsdag 16.
Onsdag 23.

Førstehjælp 2
BLÅ LØRDAG – Den store spejderdyst i stafetløb
Sociale medier og mobning
Divisionsturnering – information tilgår
Selvstændighedsmærket
Sommerafslutning

Vi har ikke nået, at tage de forløbsmærker, der var planlagt i januar og
februar, men dem har vi i stedet flettet ind i programmet hen over
sommeren og efteråret.
Hen over foråret vil vi genopfriske lidt af det lærte, så som knob, stik og
pionering med rafter. Vi vil arbejde lidt med økse, sav og kniv, lave bål
og tage på byløb igen. Alt sammen noget vi kan lave udenfor, og nu
hvor vi går imod de forhåbentlig varmere og lysere dage, skal det nok
blive rigtig godt.
Sommerlejren går til Assenbæk, et rigtig lækkert område. Det er en
centerlejr, så vi skal sådan set bare tilmelde os en masse aktiviteter på
forhånd, og så er alt arrangeret for os. Så kan vi bruge tiden på at
bygge en rigtig fed lejrplads op. Børnene kommer i samråd med os
juniorledere, til at vælge hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at deltage
i på lejren. Husk sommerlejren ligger i uge 27, (3. – 10. juli 2021).
Vi har også fået tilgang af en ekstra leder i juniorafdelingen. Det er
Morten, der gerne vil prøve at være spejderleder, og børnene har taget
godt imod ham til hans første møder. Jeg vil gerne her byde ham
velkommen i Ravnenes folk.
Husk igen, vi SKAL være udenfor, så tøj og sko på efter vejret. Ved regn
så på med regntøjet osv. Det er meget sjovere at være udenfor, med
den korrekte påklædning ☺.
Med STOR spejderhilsen
Lea, Rasmus og Morten
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Juli
Uge 27

Sommerlejren 2021 går til Assenbækmølle
Søndag den 04. til onsdag den 07.

August
Onsdag 18. Spis og undersøg naturens madkammer
Onsdag 25. Lejrbålsmærket
Torsdag 26. Høtteoptoget
September
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Fre 17. – 19.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

Fisk i søen
Blå lørdag – OPRYKNINNGSWEEKEND
Sansemøde
På tur i skovbunden
Fællestur weekend – information tilgår
Bål, hvordan er det nu man gør uden at brænde fingerne
Mad over bål – MØDE TIL 18.30
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Vojens Rune Gruppe´s egen T-shirt
UNIFORM – STARTPAKKE

Sommeren står for døren, der bliver forhåbentligt mange varme dage
igen i år. Derfor har gruppen fået fremstillet vores egen T-shirt.

Er du ny spejder………
……….så har Vojens Rune Gruppe samlet en startpakke,
der indeholder de mest nødvendige ting, man skal bruge som spejder.

Startpakken indeholder:

T-shirten er i en rigtig god og garanteret vaskbar kvalitet,
med Vojens Rune Gruppe´s eget logo på.
Den er et fint supplement til den varme uniform.
Du kan købe den for kun kr. 130,- hos en af gruppelederne ☺

•
DDS Blå Uniform
359,00 kr.
•
Tørklæde
85,00 kr.
•
Knobbånd
15,00 kr.
•
Notesblok
10,00 kr.
•
Sangbog
69,00 kr.
•
Grenbog
35,00 kr.
•
Mærke sæt
25,00 kr.
•
Plaster
1,00 kr.
_________________________________________
Sammenlagt ……………………..
599,00 kr.
Gruppe tilbyder denne startpakke for:

490,00 kr.

_________________________________________________
Vidste du, DDS spejderne har deres egen udstyrs butik ?

Den ligger på Akseltorv 6 i Kolding. De har alt, hvad du kunne ønske dig
som spejder og har du tørklæde på, får du altid 10 % spejderrabat.
Du kan også handle på nettet: https://www.spejdersport.dk
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