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Spejdere og ledere

• Jens Ole (grenleder), Jørgen, Vigga, Rasmus “Winther”, Sisse, 

Pernille, Henrik, Rikke, Isaac, Luke, Martin, Christian,

• Pt. 42 spejdere

Om møderne, program mv.

• 18.30 – 20.30

• Altid tørklæde, altid “beredt” med uniformen (hvis man har en).

• “Ilden” 

• Uniformering, bælte + påklædning + lommeindhold

• Ingen mobiltelefon

• Sangbog (65 kr. i Spejdersport) 

• Program findes i den digitale kalender på hjemmesiden

Juniorspejder 2022/23
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• Nye patruljer – samarbejde og sammenhold

• Ryper, Nattergale, Piroler, Tjur, Viber og Urfugle

• 6-7 spejdere pr. patrulje

• Patrulje-lederteam (PLA (Patruljelederassistent) (PUF-

kurser til foråret – hvis man er over 11 år)

• MEN … og vi arbejder ikke altid i patruljer.

• Børn leder børn

• Respekt, ansvar og fælles aftaler

• Lyst til at samarbejde

• Opmærksomhed på andre end sig selv

• Hvad kan jeg gøre for fællesskabet?

• Learning by doing.

• Forberedelse til trop

Patruljer, samarbejde og 
spejderfilosofi
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Eksempler:

• Samarbejdsøvelser

• Patrulje-fokus (En god patrulje) 

• Basis-færdigheder (kniv, sav og økse) 

• Førstehjælp – på juniorniveau

• Bæredygtighed

• Trangiachamp (2. års)

• Hald Sø Rundt og 20 km. (m/u rygsæk) 

• Casinoaften

• Smagsdommer, Kodehoved

Eventuelt

• Orienterings-lørdag

• Erfaringsinddele i særlige tilfælde

• Byløb / WOOP-app (mobil - patruljelederteam) 

Aktiviteter
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• Frivilligt. Børn er spejdere, fordi de har lyst. 

• Lyst til fællesskab, oplevelser, praktiske færdigheder og 

overskride egne grænser med gode spejdervenner

• Plads til alle – men ikke til alt

• Fællesskabet skal fungere

• Opbakning hjemmefra til spejderlivet

Forventninger
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• Børnene skal have lyst til det – Øv I at sove andre steder end hjemme

• Børnene pakker – forældre er assistenter (se “Ilden”)

• Vigtigt: De skal kunne bære det selv = taske der passer

• Udhvilet barn på tur

• Ingen digital “time out”

Ture og lejre 

Dato Sted

16.-18. september 2022 Hald Sø Rundt/ Vranum Bakkehus  

25.-27. november 2022 Juletur, Kompedal 

20.-22. januar 2023 Polartur (kun 2. års junior)

24.-26. marts 2023 Forårstur, Fort Knox, Daugbjerg? 

12.-14. maj 2023 Divisionsturnering,

26.-30. juni 2023 Sommerkejr 2023, Øksedal 

Forældreinitiativer - mærker 
24 timer vågen (2. års)
24 timer i sovepose (1. års)
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• Her ligger det vigtigste

• Tilmelding via hjemmesiden

• Kalenderen

Hjemmesiden …
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To specialmærker, man junior må tage (man kan også tage dem som

trop):

´

• Spejd 365 (tørklædemærket). Start 1. januar 2023

(Man har 400 dage til at tage 365-mærket. Men se bufferdagene som

nødsituationer. ) https://xn--mrkelex-mxa.dk/m/spejd365/

• “Shelty” som junior fx sammen med forælder. Start 

august/September – eller når I vil. Én shelterovernatning i et offentligt

shelter hver måned i et helt år. Overnatning skal foregå i et shelter. 

Overnatning dokumenters via opslag på FB-siden med foto inkl. 

oplysning om dato+spejdernavn+sted. https://xn--mrkelex-

mxa.dk/m/shelty/

• Tidl. Forældreinitiativ (junior): 24 timer i sovepose + 24 timer vågen

Særlige mærker tilbydes i trop:  Shorty - Viking - Skirty – Snorky mv.

Særlige mærker 
… når spejderen er motiveret.

https://mærkelex.dk/m/spejd365/
https://mærkelex.dk/m/shelty/


WAINGUNGA - JUNIOR             FORÆLDREMØDE 25. AUGUST 2021 

• Tal om at være spejder derhjemme og bak op 

• Kom og sig hej eller ring! Vi vil gerne dialog – også om det 

vanskelige.

• Kommunikation på mail til forældre (hvordan mon det går?) 

• Sommerlejr – breve. (kun begrænset slik – og det er til at dele) 

• Rengøring og andet praktisk løbende

• En lille håndsrækning med STOR betydning:

– Spildlopperne – en vigtig indsats (tøjsortering/-salg og chauffører)

– Arbejdsdage på Poulholm, Blokhuset eller Fort Knox 

– Pil et telt ned efter lejr

– Ekstra hænder til et møde eller en lejr

– Bage boller, kage mv.

– Madlavning på ture …

Forældresamarbejde
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• FB-gruppe. “Waingunga stammen – for forældre” (lukket)

• FB-gruppe. “Waingunga JUNIOR-forældre” (lukket)

• Venner med på prøve er OK, men de skal meldes ind før de 

kommer og Jens Ole skal altid kontaktes

• Rabat i Spejder Sport 

• Spændende arbejdsplads vi må besøge? 

(Samfunds-involvering)

Andet …
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Tak, fordi I kom!


