23. maj 2020

Vi genstarter spejderlivet i Rødkær Gruppe efter Corona nedlukningen
Så lysner det så småt forude i forhold til, at vi må mødes til spejder igen. Dog bliver det ikke helt som det
plejer endnu.
Selv om vi fra den 8. juni igen må mødes flere end 10 (regner vi med) – så er der rigtigt mange retningslinjer
vi skal overholde for at passe på både børn og voksne, så vi ikke er årsag til nye Corona smittekæder.
Vi har spejderledere der er i særlig risikogruppe samt andre der er ramt af, at deres rigtige arbejde ligger på
andre tider end normalt, derfor er vi en reduceret ledergruppe der skal varetage opgaverne i den
kommende periode.
Vi vil rigtigt gerne tilbyde jeres børn nogle dejlige spejderoplevelser og vi glæder os til at komme i gang
igen.

Vi forventer, at I sætter jeres børn ind i disse regler for at deltage:
•
•
•
•
•
•
•

Man deltager KUN til spejder aktiviteterne, hvis man ingen symptomer har og føler sig helt rask
Man skal overholde 1 meter afstand til alle – også lederne (heller ikke goddag eller farvel kram)
Man hoster i eget ærme
INGEN spytter og ingen vilde tumle-lege
Når vi synger, skal vi holde 2 meters afstand
Når lederne siger der skal sprittes af – gør man det naturligvis
Man rører kun ved egne ting og ikke andres

Følgende aktiviteter erstatter de tidligere udleverede programmer både for mini, junior og
trop i juni og juli måned.
Lørdag den 23. maj 2020:
•

Der bliver udsendt endnu et ark med hjemmespejd opgaver. Løser du i alt 10 af disse opgaver
udløser det et flot hjemmespejd mærke. Se mere på Facebook.

Pinse-løb i Vindum skov med din egen familie:
•

I perioden 28. maj til 1. juni 2020 har lederne hængt poster op i Vindum skov. Det bliver en
overkommelig gå-tur, hvor både små søskende, forældre og bedsteforældre kan holde til at være
med. I skal tippe en 13ér og opgaverne er nogle de fleste kan klare
. Posterne er markeret med
Rødkær gruppe. Mere info om ruten på Facebook.

Mandag den 8. juni 2020:
•
•

Fælles lejr-bål for både mini, junior og trops spejdere på Tuen kl.19.00-20.00. Husk afstand.
Af hensyn til antal må forældrene desværre ikke deltage. Vi glæder os helt vildt til at se jer

Mandag den 15. juni 2020:
•

•
•

Fælles vandretur på 5 km for både mini, junior og trops spejdere ved Tange sø. Vi mødes på ppladsen ved Frisholtvej (lige uden for Ans mod Sahl) kl.17.00 – husk lille rygsæk med fuld
drikkedunk og en god madpakke.
Vi kan hentes igen kl.19.00 ved El-museet i Tange (p-pladsen)
Turen udløser et 5 km-mærke, hvis man ikke har det i forvejen. Hvis nogen ikke har lyst til at
deltage allerede nu eller er forhindret er det ok, hvis dine voksne kan bekræfte at du selv har gået
5-km, så får du mærket alligevel.

Sommerlejren 2020 er i udgangspunktet aflyst, for vi kan ikke tilbyde overnatning i telt og sikre at der hele
tiden er 1 meter mellem børnene, samt overholde de mange hygiejnekrav og retningslinjer i 7 dage under
primitive former.
Men vi vil så gerne alligevel gøre et eller andet

.

Derfor tilbyder vi følgende i uge 28:
Deltagelse er gratis og deltagelse udløser et flot ”Sammen på afstand, Corona mærke”.
Hvis du ønsker at deltage, skal I sende en sms til 25444055 med dit navn og hvilken gren du er spejder i
(mini junior eller trop) og skriv jeg deltager 😊. Sidste frist for tilmelding er den fredag den 26. juni 2020.

Mandag den 6. juli 2020: Miniérne
•

Fra kl.09.00-kl.19.00 Mini-dag på Tuen. Du skal selv medbringe fuld drikkedunk og madpakke til
frokost. Husk dit spisegrej og tøj efter vejret. Vi laver aftensmad og slutter af med lejrbål

Tirsdag den 7. juli til onsdag den 8. juli 2020: Juniorer og Trop
•

•

Fra kl.09.00 den 7. juli mødes vi på Tuen. Vi skal ud og vandre. Du skal selv medbringe fuld
drikkedunk og madpakke til frokost. Du skal selv kunne bære din oppakning til 1 døgn. Husk dit
spisegrej, tøj efter vejret, sovepose og liggeunderlag + VIGTIGT: Derudover skal du medbringe en ny
presenning (f.eks. fra Harald Nyborg, 2,5x3,6 m til kr. 11,25) for vi skal sove i én-mands biviauk om
natten. Vi laver aftensmad og morgenmad.
Vi slutter den 8. juli kl. 11.00 på Tuen

Efter sommerferien:
•

Efter sommerferien mødes vi første gang til oprykningsturen og vi håber omstændighederne og
myndighedernes anbefaling gør, at vi kan holde en hel weekend fra fredag den 21. august kl.19.00
til søndag den 23. august 2020 kl.11.00. Mere info om dette følger senere
.

Glade og forventningsfulde spejder hilsner fra lederne

