Rødkær gruppes juniorprogram fra august 2020 til Januar 2021

•
•
•
•
•
•

Vi skal alle passe godt på hinanden, så Corona reglerne med god håndhygiejne, afstand og host/nys i eget ærme gælder
også her. Derudover kommer man ikke til spejder, hvis man er småskidt eller decideret syg.
Alle juniormøder finder sted mandage fra kl. 18.30 til kl. 20.00, medmindre andet er angivet i programmet.
Det er sjovest at være juniorspejder, når vi er ude i det fri. Derfor holder vi mange møder ude i det fri – Men indimellem
rykker vi ind men det er stadig forventningen, at du har tøj på til at kunne gå ud, hele året.
Husk at kigge i programmet, så du møder op det rigtige sted.
Når det er efterår/vinter, er rigtig påklædning og lommelygte vigtig.
Husk at tjekke nyt på www.rodkaer.dk + facebook gruppen DDS-Rødkær Gruppe – her kommer vigtig info og billeder

Dato
17.august 20
24. august 20

Program
Vi starter efter sommerferien
Løb med poster

Tid og sted
Tuen, Østervænget kl.18.30-kl.20.00
Tuen, kl.18.30-kl.20.00

31. august 20

Tema de kommende 3 møder hvor vi
Tuen, kl.18.30-kl.20.00
tager både bronze og sølv mærket inden
for knob
7. september 20
Knobs mærker
Tuen, kl.18.30-kl.20.00
14. september 20
Knobs mærker
Tuen, kl.18.30-kl.20.00
18.-20. september 20
Oprykningstur for hele gruppen
Særskilt indbydelse
21. september 20
Ingen spejdermøde pga. oprykningstur
28. september 20
Første møde hvor vi skal være sammen
Tuen, kl.18.30-kl.20.00
med de nye juniorer og lære hinanden
at kende
2-3. oktober 20
Ryste-sammen-hygge-tur KUN for
Særskilt indbydelse følger
juniorerne. Vi skal overnatte i det fri
5. oktober 20
Vi danner de nye patruljer og arbejder
Tuen, kl.18.30-kl.20.00
med hvad en patrulje er
12.oktober 20
Efterårsferie
Vi rykker ind på Reden, men I skal stadig have tøj med til også at kunne være udenfor noget af mødet + lomme/pandelygte
19. oktober 20
Kort og kompas
Reden, Bag ved solcenteret,
Søndergade 14 kl.18.30-kl.20.00
26. oktober 20
Kort og kompas
Reden, kl.18.30-kl.20.00
2. november 20
Vi skal snitte noget I selv kan bruge –
Reden, kl.18.30-kl.20.00
husk din dolk
9. november 20
Vi skal snitte noget I selv kan bruge –
Reden, kl.18.30-kl.20.00
husk din dolk
16. november 20
Forberedelser til juleturen
Reden, kl.18.30-kl.20.00
20-21. november 20
Rødkær gruppes juletur
Særskilt indbydelse følger
23. november 20
Ikke møde på grund af juleturen
30. november 20
Morsekoder og morse i mørket
Reden, kl.18.30-kl.20.00
7. december 20
Junior-julefrokost ude i det fri med
Tuen kl.18.30-kl.20.00
bålmad - Husk dit spisegrej
Resten af december
Vi holder spejderfri i resten af december
11. januar 21
Hele gruppen starter op med fælles
Tuen kl.17.00-kl.18.00
Nytårskur
18. januar 21
Juniormøde
Nyt program udleveres til nytårskuren
Spejderhilsner fra Marianne 25444055, Lars 87514112, Thiner og Kristian
Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer til et spejdermøde og du SKAL blive hjemme hvis du er syg!

