Kong Skjold Juniorspejdere - 2020 1. halvår
Mødedag: Onsdage - kl 17:30 til 19:30

Hejsa Juniorer og Junior-forældre

Vi skal stadig have hjælp fra jer junior-forældre

Vi har 19 spejdere i Junior-grenen og stadig kun een leder. Laura har rigeligt travlt med sine
mange dejlige Tropsspejdere, så hun har ikke meget tid til at hjælpe. Og Elise har travlt med sin
uddannelse.
Så mange spejdere, og få ledere - det kan kun blive til ren opbevaring. Og det vil vi ikke byde
hverken os selv eller spejderne.
Derfor SKAL vi har hjælp af jer Junior-forældre. Hvert eneste møde!
De møder hvor vi ikke har mindst en hjælper, er vi desværre nødt til at aflyse.
Opgaven som forældre-hjælper går helt enkelt ud på at holde styr på flokken. Så den/dem der
står for programmet kan koncentrere sig om det. Vi forventer ikke, at du stiller med dit eget
spejder-udstyr. Bare du som forælder kommer og er der - så er ungerne meget mere stille. :)
Rent praktisk bliver det først-til-mølle. Så dem der melder sig som hjælpere først, har flere
datoer at vælge imellem.
Vi skal have mindst 1 hjælper til hvert møde. Men vil gerne have 2 eller 3. Så find først et
møde der ikke er hjælpere på, og meld dig på det.
Og find så nogle stykker hvor du kan være 2. eller 3. hjælper. Så bliver vi også mindre sårbare
over for afbud og sygdom.
Programmet findes i bunden af dokumentet her. Og den opdaterede version vil kunne findes
her: h ttps://docs.google.com/document/d/16nVOKZ8rdyVq2QstBlS3I4zRKx1KemYC9sz8DACdCgw/edit?usp=sharing
Skriv til os på kgs@sigvardsen.dk - så får du en bekræftelse retur, og bliver skrevet ind i
programmet online - så de næste der kigger kan se at de møder er dækket ind.

Vil du stå for et møde?
Programmet, som det står, kan altid tilpasses.
Vi er ISÆR helt åbne for, at lægge ting ind, som DU brænder for.
Så er der et spejder-emne som du brænder for - og som du kunne tænke dig at lære vores
spejdere noget om - så sig til.
Jo hurtigere du siger til, jo nemmere kan vi finde plads i programmet.

Aktiviteterne i 1. halvår 2020
Vi har mange forskellige ting på programmet - f.eks. Teatersport, Nørd, et løb for jer forældre,
Vild Ro og tur til Oak City Rally. Noget af det sammen med Troppen, men det meste for os selv.
Desuden skal vi have trænet Bål, Kniv, Sav & Økse - som er så vigtige for spejderarbejdet.

Boller/sunde snacks
Det er jo ikke alle der altid kan nå at få aftensmad inden vores møde. Så spejderne skiftes til at
have boller eller sunde snacks med til møderne.
Der skal være en bolle eller sund snack til hver spejder, og til hver leder. Så lige nu 24 stk til
Juniorerne.

Vi glæder os til at hygge med jeres dejlige unger!!

Med spejderhilsen
Pierre, Laura og Elise
Kontaktinfo
Pierre Husted Sigvardsen, 20 85 93 33 eller pierre@sigvardsen.dk
Laura Schmidt Eriksen, 24 46 23 20 eller laura.s.eriksen@gmail.com
Elise Schmidt Eriksen, 2049 2324 eller elise.es@hotmail.com

Program for Juniorspejdere hos Kong Skjold - 2020, 1. halvår
Boller /
Snack

Forældrehjælpere

8. jan.

Årets gang mærke.
Teatersport - Hit med sang

Xander

Claus (Viktor)

15. jan.

Teatersport - dans en følelse

Alfred

Nicky (Liva)

22. jan.

Nørd - batterier

Andrea

Morten (Karl)

29. jan.

Nørd - appelsinlys

Anton

Henrik (Xander), Nicky (Liva)

5. feb.

Vild ro - Kælketur eller
bygge huler

Astrid

Sidse (Andrea)

12. feb.

Vinterferie - intet møde

--

--

19. feb.

Teatersport - Bord-rollespil

August

Morten (Karl)

25. feb.

Grupperådsmøde (Kong
Skjolds generalforsamling kun for forældre)

--

--

26. feb.

Grupperådsmøde dagen før
- intet møde

--

--

4. mar.

Teatersport - Bord-rollespil

Ditte

Nicky (Liva)

6. mar.

Lodseddelsalg

--

--

11. mar.

Planlægge løb for forældre

Ilir

Lena (Viktor), Nicky (Liva)

14. mar.

Lodseddelsalg

--

Nicky (Liva)

18. mar.

Planlægge og forberede løb
for forældre

Julia

Nicky (Liva)

Uge /Dato Dagens program

Spejderne
huske / Sted

Fælleden,
Arenavej

Forældre bedes
møde kl 18:30 til
spejderløb

25. mar.

Løb for forældre

Kamilla

1. apr.

Madmøde - træne til
Divisionsturneringen

Karl

Majken (August)

8. apr.

Påskeferie - intet møde

--

--

15. apr.

Planlægge Oak City Rally
tur

Liva

Nicky (Liva)

22. apr.

Skt Georg dag

--

Nicky (Liva)

25.-26. apr.

Divisionsturnering for
Juniorerne

--

evnt. Nicky (Liva)

29. apr.

Bygge sæbekassebil til Oak
City

Rasmus

Morten (Karl)

6. maj

Vild ro - Anemoner

Munkholmskoven Sebastian W Nicky (Liva)

13. maj

Bygge sæbekassebil til Oak
City

17. maj

Vandredag

20. maj

Sebastian

Nicky (Liva)

Arenavej 1

--

--

Tur til Junior-Krigslive

Mødested
kommer

Sofie

Lena (Viktor)

24. maj

Oak city rally

Farum - Egemose --

27. maj

Nørd - Kanoner

Hytten/Strandengen

Tone

Morten (Karl)

3. juni

Kram et træ

Naturskolen

Viktor

Majken (August)

9.-11. juni

Arbejdsaftener i
Skjoldborgen for forældre

--

Nicky (Liva)

10. juni

Nørd - Raket

Hytten/Strandengen

Wilma

Nicky (Liva)

14. juni

MUS-løb

Spejderstadion

--

evnt. Nicky (Liva)

14. juni

Arbejdsdag i Skjoldborgen
for forældre, ledere, seniorer
m.m.

--

evnt. Nicky (Liva)

17. juni

Sidste møde - Hygge og
spise med familierne

--

--

Uge 29 eller
Uge 30

Sommerlejr

Houens Odde ved
Kolding
--

--

--
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Leder: Pierre Husted Sigvardsen, 2085 9333 eller pierre@sigvardsen.dk
Hjælper: Laura Schmidt Eriksen, 2446 2320 eller laura.s.eriksen@gmail.com
Hjælper: Elise Schmidt Eriksen, 2049 2324 eller elise.es@hotmail.com
Datoer i fed skrift er andre dage end onsdage - som oftest weekend-ture.
Når der ikke står noget sted, så mødes vi i Skjoldborgen, Strandmøllevej 72.
Når der står Spejderstadion, så mødes vi ved den røde port, Ladegårdsalléen 11.
Når vi er i Munkholmskoven mødes vi ved den 1. store P-Plads.

For at bære Møde-knappen må man MAX have 3 afbud på 1 år.
Og intet fravær uden afbud. Og ikke komme for sent til møderne.
Knappen uddeles til Skt. Georg paraden 23. april. Og afbudene beregnes i perioden 24/4-23/4.
For nye kun hvis indmeldt før 1/10.

