
Rødkær gruppes juniorprogram fra januar 2021 til juli 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 fra nu af ALLE juniormøder ude i det fri. Så husk rigtig 

påklædning ifht. vejret og lommelygte i den mørke tid 
➢ Husk at kigge i programmet, så du er forberedt på hvad vi skal lave på møderne  

➢ Husk at tjekke nyt på www.rodkaer.dk + facebook gruppen DDS-Rødkær Gruppe – her kommer vigtig info og billeder 
 

Dato Program Tid og sted 

11. januar 21 Hele gruppen starter op med fælles Nytårskur 
– kåring af årets spejder 

Tuen kl.17.00-kl.18.00 
Obs ændret tidspunkt 

18. januar 21 Morse i mørket Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

25. januar 21 ”Natløb” i mørket Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

1. februar 21 Vi skal gå 5km med bind for øjnene, så vi kan 
tage mærket ”Uden øjne”. Husk godt fodtøj 

Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

8. februar 21 Vi skal lave bål mad – husk dit spisegrej Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

15. februar 21 VINTERFERIE Ikke spejdermøde 

22. februar 21 Vi starter et forløb om samfundsengagement 
med fokus på klima, natur og affald – 
begræns madspild. Forløbet ender med en 
juniortur i bæredygtighedens tegn 

Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

1. marts 21 Samfundsengagement Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

6-7. marts 21 Juniortur hvor juniorerne selv er med i hele 
planlægningen, indkøb og med til at sikre der 
ikke er unødigt madspild. Transportform – 
naturligvis en der belaster miljøet mindst 

muligt      

Særskilt invitation følger Men det bliver fra 
lørdag kl.10.00 til søndag kl.10.00 

8. marts 21 Vi holder spejderfri pga. weekendturen  

15. marts 21 Vi tager sølvmærket i Knotnut (knob) Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

22. marts 21 Knotnut gøres færdig Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

29. marts 21 PÅSKEFERIE Ikke spejdermøde 

5. april 21 PÅSKEFERIE Ikke spejdermøde 

19. april 21 Vi fejre Skt. Georgs dag Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

26. april For-opgave til divisionsturneringen Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

3 maj 21 For-opgave til divisionsturneringen Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

7-9. maj 21   
(Håber ikke Corona spænder ben) 

Divisionsturnering for hele Steen Blicher 
divisionen 

Særskilt invitation følger 

10. maj 21 Vi holder spejderfri pga. weekendturen  

17. maj 21 Vi skal bygge med rafter og øve besnørringer Tuen, kl.18.30-kl.20.00 

24. maj 21 PINSEFERIE Ikke spejdermøde 

31. maj 21 Vi skal bygge med rafter og øve besnørringer Tuen kl.18.30-kl.20.00 

7. juni 21 Vi forbereder os til sommerlejren – så vi skal 
øve i at rejse et telt 

Tuen kl.18.30-kl.20.00 

14, juni 21 Vi fortsætter forberedelserne – så vi skal øve 
os i at pakke rigtigt til en Heik  

Tuen kl.17.00-kl.18.00 

21. juni 21 Sidste juniormøde inden sommerferien Vi 
pakker lejrgrej til sommerlejren 

Tuen kl.18.30-kl.20.00 

26. juni til 3. juli 21 Sommerlejr  Særskilt invitation følger 

Nyt program følger   

 

Spejderhilsner fra Marianne 25444055, Lars 87514112 og Kasper       

 

Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer til et spejdermøde og du SKAL blive hjemme hvis du er syg! 

 

Aflyst pga. Covid 19 restriktioner 
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