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Kontaktinformation på lederne
i Vojens Rune Gruppe.
Gruppelederne:
Lea L. Lorenzen
Henning Deer
Familiespejder leder:
Nanna Jessen
Pernille Kofoed (ass.)
Mikro ledere:
Malou M. Petersen
Camilla L. Larsen (ass.)
Emma Holm (ass.)
Mikkel Dele (ass.)
Sandra K. Petersen (hj.)
Mia Lorenzen (hj.)
Mini ledere:
URSUS (Thomas Jensen)
Jonna Knudsen (ass.)
Gitte Skidzun (ass.)
Andreas Skidzun (ass.)
Mie Westergaard (ass.)
Maya T. Christensen (hj.)
Junior ledere:
Lea L. Lorenzen
Morten R. Gregersen (ass.)
Jan Christensen (ass.)
Trops ledere:
Johannes Schultz
Nikolaj Larsen (ass.)
Klan leder:
Camilla L. Larsen
Malou M. Petersen (ass.)
Voksenspejder leder:
Tom G. Knudsen
Karsten H. Petersen (ass.)
Andre leder/hjælpere:
Rasmus K. Kroul (hj.)
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henning.deer@gmail.com
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ursus.scout@gmail.com

Før sommerferien holdte vi vores første offentlige Sankt Hans og på
trods af nogle begynder fejl, var det en kæmpe succes. Vi har fået
evalueret og er klar igen næste år med diverse forbedringer :)

Vi havde også en forældre arbejdsopgave ifm. Høtte flagstængerne.
Sikke vi knokler der og vi slår hele tiden vores rekorder i tempo.

lealorenzen_322@hotmail.com

51 70 25 45
22 85 17 71

iohannsch@gmail.com

52 30 88 03
30 74 80 77

camilla.laustsen.larsen@gmail.com

40 43 95 67
24 24 13 83

kst@knudsen.mail.dk
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Så er efteråret over os. Vinden rusker, regnen pisker
ned og bladene falder af. Det er tid til at finde det
varme tøj frem, men det stopper ikke en rigtig
spejder :) Nogle spejderaktiviteter rykker indenfor, men mange foregår
stadig ude. For en rigtig spejder er vejret jo ikke et problem.

Tusind tak til alle, der var med til, at få aftenen til, at lykkes.

40 57 93 39
29 72 98 65
60 24 43 61

24 85 41 37

Formandens klumme

Lige inden efteråret fik ordentlig fat, havde vi arbejdsdag, hvor vi fik
lavet en masse ting, som er med til at gøre, at vores spejdere har nogle
omgivelser der fungerer. Vi har brug for jer forældres hjælp og støtte til,
at få tingene til at løbe rundt.
Tusind tak til de forældre der er giver en hånd til diverse opgaver. Det
er virkelig værdsat, men vi vil gerne have endnu flere hænder :)
I bestyrelsen har vi haft Lidt udskiftning da Karina Leander Petersen har
valgt at trække sig. Tusind tak for din tid i bestyrelsen Karina. I stedet
er Linda Dittfeld Nielsen, der tidligere har fungeret som suppleant, nu
trådt ind i bestyrelsen. Velkommen ind Linda.
Nu træder vi snart stille og rolig ind i juletiden, hvilket også betyder at
vores juletræssalg begynder. Juletræerne er der, hvor vi har
størstedelen af vores indtægt til, at kunne lave alt det sjove, Så kom
ned og støt spejderne og tag gerne naboen med :) Det går til et godt
formål.
Spejderhilsen
Pernille Kofoed
Formand
3

Til de mange nye forældre:
Hvem er Vojens Rune gruppe ?

ÅRSHJULET 2022/2023

Vojens Rune Gruppe er en del af Danmarks største
spejderkorps, Det Danske Spejderkorps (DDS). Korpset er en
frivillig, ikke-parti-politisk organisation af børn og unge, vejledt af voksne.
Derfor er alle velkommen, uanset oprindelse, sociale vilkår, alder eller tro.
Vojens Rune Gruppe arbejder selvfølgelig ud fra Spejdernes principper:
At være ét med og værne om naturen, at være en god kammerat, at være
hensynsfuld og hjælpe andre, at være til at stole på, at høre andres meninger
og danne sine egne, at finde sin egen tro og respektere andres, at tage
medansvar i familie og samfund ….. også kaldet spejderloven.
Vojens Rune Gruppe´s formål er, at udvikle børn og unge til vågne, robuste
og selvstændige mennesker, der efter bedste evne er villige til, at påtage sig
medansvar i det danske samfund.
Med andre ord, DET ER OS DER SKABER MODIGE BØRN OG UNGE !

Juletræssalg, Mikrospejder – 26. og 27. november

Mikro, Mini, junior
holder møde hver onsdag kl. 16:15 – 17:45
Trop
holder møde hver onsdag kl. 18:00 – 20:00
Familie, Klan, Voksen holder møde på udvalgte lørdage / ….dage.

Dividusdagen – lørdag 05. november 2022

Juletræssalg, Minispejder – 03. og 04. december 2022
Juletræssalg, Juniorspejder – 10. og 11. december 2022
Juletræssalg, Tropsspejder – 17. og 18. december 2022
Juletræssalg, Klanspejder – 21. 22. og 23. december 2022
Blå lørdag – 04. februar 2023
Grupperådsmødet – 26. februar 2023
Fastelavn – 26. februar 2023
Fællesturen – 03. til 05. marts 2023
Blå lørdag – 01. april 2023

Vojens Rune Gruppe er inddelt i syv afdelinger:
- Familespejder: er børn fra 2½ år – med mindst én forældre
- Mikrospejder: er børnehaveklasse og 1. klasse
- Minispejder: er 2. og 3. klasse
- Juniorspejder: er 4. og 5. klasse
- Tropspejder: er 6. klasse og frem til og med du er 16 år.
- Klanspejder: er fra du er 17 til og med du er 24 år
- Voksenspejderpatruljen: fra du er 25 til og med du er 102½ år

Sov ude dag – 06. maj 2023 + Blå lørdag

Lederne er fra 18 år og assistenterne er fra 15 år

Oprykningsweekenden – 02. til 03. september 2023

Familiespejd leder: NANNA, Assistenter: Pernille
Mikro leder: MALOU, Assistenter: Emma, Mikkel, Sandra, Mia
Mini leder: URSUS, Assistenter: Jonna, Mie, Gitte, Andreas, Maya
Junior leder: LEA, Assistenter: Morten, Jan
Spejdertrop leder: JOHANNES, Assistenter: Nikolaj
Klan leder: CAMILLA, Assistenter Malou
Voksenspejder leder: TOM, Assistenter: Karsten

Sct. Georgsløbet – 07. oktober 2023

……Se kontaktinformation bagerst i nærværende hæfte.
4

Sankt Hans aften – 23. juni 2023
Sommerlejr 2023 – Særskilt sommerlejr i afdelingerne
Vi forsøger at holde os til uge 26 eller 27 – spørg din leder.
Høtteoptoget – 23. august 2023

Generelt:
- Vi har altid en spejderaktivitet den første lørdag i mdr.
- Der er altid møde om onsdagen
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Voksenspejderpatruljen
- Heimdals hjælpere

Gruppeledernes side

Vi har været hårdt ramt af andres aktiviteter på
lørdagene, men jeg tror ikke løsningen er, at skifte
lørdag. Vi skal prøve at gøre aktiviteterne mere attraktive.
Voksenspejderpatruljen skal også have en sommerlejr på plads i år,
evt. selv eller sammen med en af afdelingerne.
November
Lørdag 05. Her er der også dividusdag, hvor nogle måske er med.
Men vi skal have lavet en god gang mad i bålhytten,
måske også en tur til Vedsted sø og i vandet.
December
Lørdag 03. Vi mødes på juletræspladsen,
der skal bages pandekager og vi sætter
karrusel op for børnene, de “barske”
overnatter i telt. Så vi laver mad dernede.
Januar 2023
Lørdag 07. Et stille møde, hvor der skal planlægges program for hele
året inkl. weekendture og sommerlejr. Evt. bad i Vedsted.
Februar
Lørdag 02. Her træner vi spejderfærdigheder.
Båltænding, besnøringer, kort og kompas
og mad selvfølgelig over bål.
Marts
Fredag til søndag 03.-05. Fællestur.

Med STOR spejderhilsen
Tom og Karsten.
20

Vi er kommet godt i gang, med det nye
spejderår, efter en veloverstået sommerlejr
i Roskilde, Spejderneslejr-2022.
Det var en god lejr, men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer,
i det store hele var den en god lejr. Vi lå godt placeret i vores underlejr,
og havde ikke langt til hverken toiletfaciliteter eller indkøbsmuligheder.
Ungerne fik en stor oplevelse, og vi oplevede også en mindre hvirvelvind, der lige væltede en masse nabo lejre omkuld, rundt om os. Selv
mistede vi vores store stjernetelt, men det var jo billigt sluppet, alt taget
i betragtning. Nogen andre grupper i nabolaget var rimelig hårdt ramt.
Ellers har vi været med i det årlige Høtte optog, hvor vi viste byen,
hvem vi er i Vojens Rune Gruppe. Weekenden efter Høtte, den blev
brugt på oprykning, nogen er rykket op og blevet minispejdere, andre
juniorer og så er Troppen vokset en hel del, samt klanen er langt om
længe startet op.
På ledermødet i september, drøftede vi muligheden for at lade de sidste
to ”gamle” juniorer rykke med op i Troppen. For det første, så er det
sådan man ”normalt” gør i Korpset, altså børnene er kun juniorspejder i
to år (4.-5. klasse), og for det andet kunne vi mærke på de store børn,
at de trængte til nogle andre udfordringer, og således er aldersspændet
heller ikke alt for stort i juniorafdelingen mere.
Nu går vi imod koldere og mørkere eftermiddage og aftener, så huske
jeres børn på, at få en jakke og evt. regntøjet på, så de ikke bliver kolde
og våde, vi er jo meget udenfor som spejder.
Inden vi ser os om, så skal vi i gang, med at sælge juletræer. Husk på
at de penge vi tjener ved vores årlige juletræs salg, er penge der går til
spejderne, så vi kan få en masse gode oplevelser med dem. Vi vil gerne
på forhånd sige TAK til de forældre, der støtter op omkring arbejdet
med træerne og salget.
Gruppelederne
Lea og Henning
5

Familie spejder, Friggs udvalgte
Hos Familiespejderne er vi kommet godt
i gang igen efter sommerferien, som for
nogle familiespejdere også bød på et møde
med den store spejdernes Lejr. En kæmpe oplevelse for små øjne.
Vi har fået ny familiespejderleder og lederassistent, Nanna og Pernille,
som er mega klar med en masse gode ideer.
Familiespejder er for børn imellem 2½ og op til skolestart og afdelingen
er på nuværende tidspunkt, spejdere mellem 2½ og 4 år og er et godt
miks af både modige drenge og modige piger.
Vi ved familiespejder favner de mindste spejdere, og kan trods alderen
sagtens lære spejderfærdigheder og følge trop. Vi har blandt andet
taget 5 kilometermærket op til sommerferien, fundet spor i de udtørrede
søer, bygget huler i skoven og lavet mad over bål. Og så handler
familiespejder også rigtigt meget om, at være en del af et fællesskab,
hvor der både er plads til leg og læring igennem legen.
Vores møder ligger fremadrettet lørdage i ulige uger, vi mødes kl. 10.00
til cirka 12.30. (med mindre der er fællesaktiviteter med resten af
Vojens Rune Gruppe, så tjek altid kalenderen ☺)
Møderne vil som udgangspunkt indebære flere små aktiviteter, men som
alle vil være indenfor et givent emne.
Møderne er på børnene præmisser, så de bliver mødt der hvor de er.
Nogle har måske brug for en middagslur og går tidligt hjem, mens andre
har mere krudt, der skal brændes af. Der er plads til det hele.
Til alle vores møder, skal der medbringes madpakke og tøj til alt slags
vejr, samt mor/far eller en anden voksen, at holde i hånden.

Program for Klan Skinfaxe
November:
Lørdag 05. Vi sætter fokus på KNOB
Onsdag 23. Opbygning af juletræssalgspladsen

December:
Lørdag 03. Julehike for klanspejdere.
Pak ryksækken og madpakken
Onsdag 14. Juleafslutning
Onsdag 21. Klanen sælger juletræer fra Høttepladsen
Torsdag22. Klanen sælger juletræer fra Høttepladsen
Fredag 23. Klanen sælger juletræer fra Høttepladsen

Januar 2023
Lørdag 07. Vi øver på KNOB og besnørringer

Februar:
Lørdag 04.

Vi sætter fokus på ti-minutters-tårn

Søndag 26. Grupperådsmøde

Marts:
Weekend 03. Fællesturen
– turen slutter søndag 05. marts.

Spejderhilsen
Nanna og Pernille
6
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KLAN SKINFAXE

Program for Familie spejderne

Jeg har nu starte klanen op igen, og vi kom i gang
for nogle måneder siden. Jeg havde ventet på og
udskudt opstarten til Malou kom tilbage fra sin
værnepligt. Så nu er vi faktisk en del, der er
”gamle nok” til at få nogle fede senior-klan-oplevelser sammen ☺
Klan afdelingen tæller nu 5 medlemmer, så det kan kun blive godt.

Oktober:
Lørdag 15.
Lørdag 29.

Lige som andre aktiviteter i gruppen, har vi valgt at holde møde
1. lørdag i måneden, da nogle af os, skal eller er i gang med at studere
rundt om i landet. Der vil også komme andre aktiviteter, som
juletræssalg, fællesturen, sommerlejr osv. Dem deltager vi også i.
Selvfølgelig er mange af os involveret i ledergerningen i de forskellige
afdelinger, men vores ”Klanlørdag” har første prioritet.
Vi var på sommerlejr i sommers, spejderneslejr-2022, det var en
fantastisk oplevelse med nogle god aktiviteter, også for klanen.
Klanen vil også se på de store nationale løb, som f.eks. nathike.
Jeg har planlagt vores møder således at vi skal opleve noget hver gang,
altså ikke ”røv til sæde” møder, men aktive møder, hvor vi bliver
udfordret. Vi skal også have set på vores patruljesærpræg, som halter
enormt efter den sidste klanpatrulje, jeg tænker måske vi starter forfra
med stander og kampråb.

Klanspejderhilsen
Camilla
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Vi holder efterårsferie
Vi afslutter legemester mærket

November:
Lørdag 05. Dividusdag - invitation kommer
Lørdag 26. Vi sælger Juletræer og skaber julestemning
December:
Lørdag 10. Juleafslutning – husk nissehuen :)
Onsdag 14. Fælles juleafslutning. Herefter holder vi juleferie
Januar 2023:
Lørdag 07. Vi laver mad over bål
Lørdag 21. Vi tager hul på trøster-mærket
Februar:
Lørdag 04.
Lørdag 18.
Lørdag 26.

Trøster-mærket
Vi holder Vinterferie i uge 7
Der afholdes Grupperådsmøde og fastelavn –

info kommer senere
Marts:
Weekenden 04.-05. Fællestur med hele gruppen.
Dem der kan må gerne overnatte der - invitation kommer senere.
Lørdag 18. Trøster-mærket afsluttes
April:
Lørdag 01.
Lørdag 15.
Lørdag 29.

Vi laver mad over bål.
Vi starter Haletudse-mærket.
Haletudse-mærket

7

Mikro-spejderne, Aserne
Det går som sædvanlig tip-top i Mikro afdelingen.
Vi er så småt begyndt, at vokse i medlemmer, så
vi er blevet til tre fine små patruljer. Patruljerne
har (næsten) lært, hvordan man stiller op korrekt
og klarmelde med kampråb og det hele.
Da vi er blevet så mange, har det
også været en stor hjælp, at få en
ny leder til afdelingen. Vores nye
leder hedder Mia og hun er super
god til, at tage hånd om børnene.
Mia er også selv spejder, som en
del af troppen, så hun kan også en
ting eller to, når det kommer til
spejderfærdigheder. ☺
Der er allerede nu lagt et program
frem til april, hvor vi håber på, at kunne tage en masse mærker til
uniformen og selvfølgelig benytte os af naturens mange ressourcer når
vi bl.a. skal ud og tage hulebygger mærket. Selvom vi går den kolde og
mørke tid i møde skal vi selvfølgelig stadig være en del ude. derfor vil vi
stærkt tilråde at børnene bliver klædt på efter vejret.
Traditionen tro skal vi igen i år sælge juletræer på Høtte pladsen. Det
bliver som det plejer, så mikroerne får lov at sparke ballet i gang igen i
år. Det bliver i weekenden den 26. & 27. november, de skal stå for
salget af træer. Der er selvfølgelig ingen tvang til, at stå der begge
dage, men der er jo et mærke at hente, hvis man hjælper i to dage
tilsvarende en weekend. Man er selvfølgelig også velkommen til, at
komme ned forbi i et par timer, hvis der ikke er tid til andet, eller
komme en anden weekend i løbet af december, hvis det passer bedre.
Jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Håber der er nogle forældre, der vil
hjælpe til, med de store juletræer.
Hvis Dit / Jeres spejder ikke har mulighed for, at komme til møderne vil
jeg gerne bede om, at i sender en besked til mig på tlf: 3074 8077, da
det hjælper meget, at vide om man skal forberede et møde til 15 eller 5
mikro-spejdere ☺
8
Spejderhilsen, Malou

Program for Trops spejderne
November
Onsdag 02.
Lørdag 05.
Onsdag 09.
Onsdag 16.
Onsdag 23.
Onsdag 30.

Bygherre
Dividusdagen
Bål som ovn
Patruljemøde, PL og PA har en plan :)
Høttepladsen klargøres til juletræerne
Patruljekasser

December
Onsdag 07. Julehike
Onsdag 14. Juleafslutning
Weekend 17. - 18. Juletræssalg
Onsdag 21. Finsk komfur
Januar 2023
Onsdag 04. Røgvender
Onsdag 11. Masterchef
Onsdag 18. Førstehjælp I
Onsdag 25. Førstehjælp II
Februar
Onsdag 01.
Lørdag 04.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Onsdag 22.
Marts
Onsdag 01.
Fredag 03.
Onsdag 08.
Onsdag 15.
Onsdag 22.

Vinterbivuak
Blå lørdag
Brætspil IRL
Kort og kompas
Orienteringshike

Forberedelse til fællesturen
til søndag 05. Fællesturen
Triple challenge I
Triple challenge II
Triple challenge III
17

Trops spejderne – Odins Trop

Program for Mikro spejderne

Troppen har hilst syv nye medlemmer
velkommen efter oprykning. Vi er nu nok til at
dele os i to patruljer: Einhejerne og Fylgjerne.
Med en ny patrulje fulgte både valg af PL, råb og stander.
Og så er jeg (undertegnet) blevet den nye tropsleder, Helle og Susanne
har valgt, at koncentrere sig om voksenspejderpatruljen. Jeg vil gerne
sige tak for den tid i har lagt i tropsspejderarbejdet.
I løbet af efteråret, har vi haft fokus på aktiviteter, der skal gøre os
bedre til lands, til vands og i luften, inden vi i foråret tager fat på triple
challenge. Det bliver en spændende udfordring til alle trops spejdere.
Siden januar har troppen været i gang med mærket 12 x plasket, hvilket
indebar en tur i vandet mindst en gang om måneden. Og det er vel og
mærket i det fri, svømmehallen gælder ikke. Det har vi for det meste
klaret uden for onsdagsmøderne, men i oktober kombinerede vi det med
mærket "det kolde gys". Vi var en tur i vandet med tøj på, lærte om
nedkøling og førstehjælp ved hypotermi, og efterfølgende fik vi varmen i
finske saunaer.
Efter sommerlejren har troppen savnet, at lave mad, især med kikærter.
Vi har derfor også været i gang med mærket "masterchef" som vi tager
løbende frem til januar. Her er fokus, at kunne lave mad på en række
forskellige måder. Den står på suppe over bålstativ, kage i bål brugt som
ovn, vikingegryde på trefod, finsk komfur og opfindelsen af vores helt
egen spejderbålret.
Med stor spejderhilsen
/Johannes
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November
Onsdag 02. Vi syr bestikposer
Lørdag 05. DIVIDUSDAGEN
Onsdag 09. Vi syr bestikposer
Onsdag 16. Vi skal lære at aflæse et kort
Onsdag 23. Vi laver mad
Lørdag 26. Juletræssalg fra Høttepladsen
Søndag 27. Juletræssalg fra Høttepladsen
Onsdag 30. Jule kalenderlys dekorationer
December
Onsdag 07. Juleklip og julehygge
Onsdag 14. Juleafslutning med forældre – information tilgår.
Januar 2022
Onsdag 04. Stjernekiggermærket, husk varmt tøj, forlænget møde
Onsdag 11. Stjernekiggermærket, husk tæppe, forlænget møde
Onsdag 18. Knobtavle og navneskilt i læder
Onsdag 25. Rasmus Klump mærket
Februar
Onsdag 01. Førstehjælp
Lørdag 04. Blå lørdag – tag gerne en ven / veninde med
Onsdag 08. Valentines – kort og gaver til … ?
Onsdag 15. Vinterferie – intet møde
Onsdag 22. Hulebygger – i skoven
Marts
Onsdag 01. Hulebygger – vi personliggør vores huler
Lørdag-søndag 04.-05. Fællestur til Frederikshøj
Onsdag 08. Hulebygger – vi laver mad i vores huler
Onsdag 15. Hulebygger – vi finder dyrenes levesteder
Onsdag 22. Vi bruger en masse knob
Onsdag 29. 5 km påskehike
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Frejas Minier

Program for Junior spejderne

- vinter/forår 2022-23
I vinteren skal vi lære at bruge kniv,
lave ting med bål og blive gode til de
vigtigste knob, stik og besnøringer. Så har vi Ulvetema og Vikingetema,
og i foråret tager vi hul på temaerne 1. hjælp, sav og pioner med rafter.
Minierne arbejder på, gennem spejderarbejdet, at udvikle spejdernes
fantasi, samarbejde og forståelse for ansvarlighed. Vi arbejder i mindre
selvstyrende grupper, som man traditionelt kalder bander i minigrenen.
Vi er for tiden 2 bander, Rød (piger) og Blå (drenge).
Vi prøver, at give spejderne nogle gode oplevelser, de ikke kan få andre
steder.
Lederteamet hos minierne, består for tiden af:
Ursus minileder (ML)
Gitte miniassistent (MA)
Andreas miniassistent (MA)
Mie miniassistent (MA)
Jonna miniassistent (MA)
Tom miniassistent (MA)
Maya minihjælper (MH)
Ikke alle voksne ledere er med til minimøderne hver gang, det kommer
an på mødernes temaer.
De næste store begivenheder er Dividusdag lørdag den 5. november
på Bregnbjergskolen. Så kommer Juletræsalg i weekenden den 4.-5.
december, og Fællestur 3.-5. marts til hytten Frederikshøj.
Spejdermøder holdes normalt alle onsdage kl.16.15 - 17.45
med undtagelse i skoleferierne.
Med spejderhilsen fra
Ursus, Gitte, Andreas, Mie, Jonna, Tom og Maya
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NOVEMBER
Onsdag 02. Knob og stik (inde aktivitet)
Lørdag 5.
Dividusdag
Onsdag 9. Knob og stik (inde aktivitet)
Onsdag 16. Mærke: Førstehjælp (inde aktivitet)
Onsdag 23. Mærke: Førstehjælp (inde aktivitet)
Onsdag 30. Jule-spejder-hemmeligheder (inde/ude)
DECEMBER
Onsdag 7. Jule-spejder-hemmeligheder (inde/ude)
LØRDAG 10. Juletræs salg (vagtplan tilgår)
SØNDAG 11. Juletræs salg (vagtplan tilgår)
Onsdag 14. Juleafslutning og hygge, vi ses igen 4. januar 2023
JANUAR
Onsdag 4. Morse og koder (inde aktivitet)
Onsdag 11. Morse og koder (inde aktivitet)
Onsdag 18. Bål og snobrød
Onsdag 25. Vi laver fuglehuse (ude aktivitet)
FEBRUAR
Onsdag 1. Vi laver fuglehuse (ude aktivitet)
LØRDAG 4. Blå lørdag - Affaldsbyggeprojekt
Onsdag 8. Spilledag – medbring dit yndlingsbrætspil (inde aktivitet)
Onsdag 15. VINTER FERIE
Onsdag 22. Mærke: Orientering - vi lære lidt om kort. (ude aktivitet)
Lørdag 26. Grupperådsmøde og fastelavn
MARTS
Onsdag 1. Forberedelse til fællesturen
FRE 3. – SØN 5. Fællestur til Kernehuset – info tilgår
Onsdag 8. Mærke: Orientering – O-løb i skoven (ude aktivitet)
Onsdag 15. By-orientering. Mødes bag Aldi kl. 16.15 (ude aktivitet)
Onsdag 22. Mærke: Bål-kok/smagsdommer (ude aktivitet)
Onsdag 29. Mærke: Bål-kok/smagsdommer (ude aktivitet)
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Junior Ravnene

Program for Mini spejderne
November

Lørdag 05. Dividusdag

Hej juniorspejdere
Først og fremmest velkommen til alle
dem, der er rykket op til os i juniorgrenen. Nu er I, blevet nogle af de
store spejdere og vi glæder os til, at lære jer rigtigt at kende, se hvad I
har af sjove ideer og håber, at I er klar til nogle flere udfordringer.
Vi har valgt at lade Maja og Nikoline, som var de sidste to ”gamle”
juniorer vi havde tilbage, rykke op i troppen sammen med de andre fem,
for, at give dem nogle flere udfordringer, da der blev et lidt for stort
alderspæn i juniorafdelingen, hvilket vi kunne mærke til møderne.
Hen over efteråret og vinteren vil vi veksle lidt imellem, at være inde og
ude, men som I kan se i programmet, så har vi forsøgt, at forberede jer
på, hvornår møderne foregår udenfor. Husk dog stadig en jakke og evt.
hue de dage, hvor der står ”inde aktivitet”.
I skal også i gang med at tage nogle forløbsmærker og vi kommer
blandt andet til, at beskæftige os med førstehjælp, morse + koder, kort
og orientering – I skal på lidt forskellige ”løb” med og også uden kort,
og så skal I lave forskelligt mad over bål til mærket
”bål-kok/smagsdommer”. Ellers går vi stille og roligt imod jul og
juletræssalg. Vi plejer, at have en weekend i december, hvor juniorerne
stå for salget, og der kommer en plan med hjem, så I ved, hvornår I
skal sælge juletræer og så er det op til jer selv indbyrdes at bytte rundt.
Rasmus har valgt, at prøve noget nyt og har forladt juniorafdelingen,
han vil dog stadig være i gruppen. Tak til Rasmus for tiden i afdelingen,
vi håber du finder dig tilrette i dit nye ”job”. Samtidig skal vi lige nævne,
at vi har fået tilknyttet en voksen hjælper, Jan Christensen, fremadrettet
i afdelingen, velkommen til ☺
Vi vil gerne minde jer på, at huske at melde afbud, hvis I ikke kan
komme. Det gør det lidt nemmere at forberede eller ændre i planerne,
når vi ved hvem der ikke kommer.
Spejder hilsner, Morten og Lea
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Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

09.
16.
23.
30.

Knob og besnøringer tema
Knob og besnøringer + Lav små ting af tovværk
Knivtema: snit små figurer af grenstykker eller ting i skind
Knivtema: Lav figurerne færdige

December

Lørdag-søndag 04-05 Minier sælger juletræer
Onsdag 07. Lav spejder-juleting til juleafslutningen
Onsdag 14. Juleafslutning med forældre
Januar 2022
Onsdag 04. Vikingtema: Runer + snit en bog-stav
Onsdag 11. Viking dekorationer og runer på grenstykker, sten, skind
Onsdag 18. Vikingtema: Sagaer og Eddaer. Viking-spil
Onsdag 25. Vikingtema: Lille saga-spejderløb med runer
Februar
Onsdag 01. Færdighedstema: 1. hjælp
Lørdag 04. Blå lørdag
Onsdag 08. Færdighedstema: Sav
Onsdag 15. Vinterferie - intet møde
Onsdag 22. Færdighedstema: Sav
Marts
Onsdag 01. Forberede fællestur
Lørdag-søndag 04.-05. Fællestur til Frederikshøj
Onsdag 08. Pionertema: Repetér knob og stik. Byg mini 3-buk.
Onsdag 15. Pionertema: Bygge med rafter 1
Onsdag 22. Pionertema: Bygge med rafter 2
Onsdag 29. Pionertema: Bygge bålsted og riste pølser/snobrød
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UNIFORM – STARTPAKKE
Vojens Rune Gruppe har lavet en startpakke,
der indeholder de mest nødvendige ting,
man skal bruge som spejder.

Startpakken indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•

DDS Blå Uniform
Tørklæde
Drikkedunk
Notesblok
Sangbog
Grenbog
Mærke sæt
Plaster

Julegave idé
Vojens Rune Gruppe har fremstillet
vores helt egen varme sweatshirt med logo !
………og vi har lige fyldt lageret op.

360,00 kr.
89,00 kr.
50,00 kr.
20,00 kr.
75,00 kr.
25,00 kr.
30,00 kr.
1,00 kr.

Startpakke i alt ……………………..

Den kan købes for
kr: 185,00
Kontakt en af
gruppelederne

650,00 kr.

Vojens Rune Gruppe tilbyder denne pakke for:
kr. 590,00 kr.

___________________________
Derudover er der et lille udvalg af nye bælter, T-shirts, bøger,
Sweatshirts, huer og dolke samt meget andet.
Har vi ikke det ønskede på lager, køber vi det selvfølgelig hjem !
HVIS DU KØBER EN NY UNIFORM, KØBER VI DEN GAMLE !
DET VIL SÅ SIGE:
VI OGSÅ HAR BRUGTE UNIFORMER og andet brugt på lager.
– startsæt med brugt uniform 400,- kr.
Ved køb eller spørgsmål kontakt - Henning 61406543
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Sweatshirten er forret og er et
fantastisk supplement til uniformen på de
kolde vinteraftener eller bare som en ekstra
uniformspåklædning. Kan ”varmt” anbefales.
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