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Hos junior-spejderne er vi p.t. 20 juniorspejdere (som deles op i patruljer af 5-6 spejdere) 
 
Vi er 4 ledere (Chris, Michael, Rie og Maria), der arbejder frivilligt og ulønnet. 
 
Vi mødes hver tirsdag kl 18:30-20:00 ved Korsdalsvej 122/124 
I modtager programmet for tirsdagen på mail om mandagen. 
Mobil og computer er ikke tilladt under mødet, heller ikke på ture. 
 
Vi er udendørs hele tiden. 
Vi træner basale spejderfærdigheder (bål, bålmad, knob, kniv, sav, økse) 
Vi bygger broer, køkkenborde m.m. af rafter og snor. 
Vi lærer om traditioner inden for spejderverdenen 
Vi har fokus på ture med overnatning, sæt kryds i kalenderen: 
 
3.-4. september: Telttur til Brøndbyskoven 
30. sep. - 2 oktober: Juniortræf på Gurredam  
5.-6. november: Toast tur! Sheltertur i Folehave Skov 
 
Prisen er typisk 300 kr. for en weekendtur og 100 kr. for en enkelt overnatning. 
 
Vi forventer at: 
* Barnet møder op hver tirsdag (evt. afbud på:  junior@dds2610.dk eller sms til 9111 8291) 
* Barnet er klædt på til at være udendørs 
* Barnet har altid sin uniform og sit tørklæde på til spejder 
* Barnet/forældrene syr mærkerne på uniformen  
* Forældrene fortæller barnet om tirsdagens program (som sendes på mail hver mandag) 
* Forældrene hjælper til med kørsel, kage og arrangementer (julefest, hyttedag, ...) 
* Forældrene deltager i bestyrelsesarbejdet, søger penge til ny hytte, er frivillige 
spejderlederne, finder sponsor gaver til julefesten, er julemand, sælger æbleskiver... 
 
Vi har en lukket junior Facebookgruppe hvor forældrene kan skrive, koordinere kørsel og 
se billeder: Søg: Hawerthi-1.Rødovre – Juniorgrenen og klik på ”bliv medlem”  
 
Vores værdier er beskrevet i spejderloven: 
 
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for 

• at finde sin egen tro og have respekt for andres 
• at værne om naturen 
• at være en god kammerat 
• at være hensynsfuld og hjælpe andre 
• at være til at stole på 
• at høre andres meninger og danne sine egne 
• at tage medansvar i familie og samfund 

Som ny spejder: 
Får du 3 gange gratis tirsdage, inden du skal melde dig ind 
Får du et spejdertørklæde, mærker og spejderhåndbogen efter indmeldelse. 
Får du 10% rabat i spejdersport 

Se også vores kalender på 

https://www.dds2610.dk/kalender/4 
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