VIGTIG Information til Juniorernes forældre
Kære spejderforældre
Så er sommerferien slut og spejdermøderne starter op igen. Vi er 11 spejdere i juniorgrenen,
nogle af spejderne er 2. og 3. års juniorer og der er kommet 0 ny oprykkede, så jeg vil lige give jer
¨Nye og Gamle¨ juniorforældre lidt information om juniorgrenen.
Spejdermøderne: Alle spejdermøderne er torsdage fra kl. 18 – 20 det kan ske nogle gange i løbet
af året at jeg ændrer på tidspunkterne, det sker i forbindelse med nogle ¨hemmelige møder¨ eller
fællesmøder men det vil fremgå af programmet som gælder for 3 eller 6 måneder.
På nogle af de første møder starter vi med at tage færdighedskortet, kniv – økse og sav, jeg er
meget streng med sikkerhedsreglerne omkring de skarpe værktøjer, derfor aflægger hver enkelt
spejder prøve for at kunne få sikkerhedsbeviset og beviserne kan inddrages hvis man ikke
overholder reglerne. Dette gælder også for 2. og 3. års spejderne.
Juniorerne tager også på cykeltur nogle gange i løbet af året, vi har et hemmeligt sted som vi
besøger for at følge naturens gang, det vil stå i programmet når cyklen skal med. Så det er vigtigt
at I sørger for at cyklen er i orden.
Til spejdermøderne skal spejderen ALTID medbringe sin UNIFORM og DOLK, praktisk tøj og
fodtøj da vi holder så mange af møderne som muligt ude i den frie natur.
Lejr: I årets løb bliver der afholdt forskellige divisions arrangementer i juniorgrenen, i foråret junior
DIVI - juniortræf i efteråret. Derudover har vi også i gruppen vores årlige juletur og pinselejr.
Fællesmøder: Juniorgrenen holder 1 møde pr. måned sammen med de andre grupper i
Divisionen. Det gør vi for at lære hinanden at kende og for at lave nogle spejderaktiviteter
sammen. De finder sted på forskellige ugedage og forskellige steder i Sønderborg kommune. De
kan kun lade sig gøre med jer forældres hjælp. Jeg håber at I vil hjælpe med at køre til disse
møder hvor der bliver serveret kaffe, the til forældrene i ventetiden. Møde tidspunkt ved hytten er
kl. 17.45 og møderne slutter kl. 20.00 hvorefter der køres tilbage til hytten.
Forældrekørsel: For at kunne komme nogen steder er der altid brug for forældrebiler. Derfor er
det vigtigt at I melder jer til at køre. Det som skal oplyses er hvor mange pladser I har i bilen
(HUSK altid at tælle jeres egen spejders plads med).
Nogle gange er der også brug for trailer for at få vores telte, patruljekasser og andet grej med på
lejr.
Hjemmeside: Alle programmer og indbydelser lægger jeg også ud på Langesø Spejdernes
hjemmeside: http://www.langesoe-spejderne.dk/ i tilfælde af at naboens hund skulle komme til at
spise en indbydelse.
Tidsfrister: Det er vigtigt at overholde tilmeldingsfristen som fremgår af invitationen.
Tilmeldinger: Foregår via blanket eller hjemmesiden.
Betaling: Foretages samtidig med at spejderen tilmeldes via hjemmesiden eller kontant.
Andet: Hvis spejderen er forhindret i at komme til et spejdermøde, vil jeg meget gerne have at I
melder afbud til mig på SMS dagen før mødet, hvis det er muligt.
Hvis I har andre spørgsmål kan I kontakte mig på
Tlf.: 7449 1324, mobil 2076 9053 eller e-mail ammhjelm@gmail.com
Spejder hilsen

Anna Hjelm

