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Juniorkalender eftera ret 2020 

Velkommen til et nyt halvår.  

 

Dette efterår vil uundgåeligt blive præget af Covid-19. Det betyder, at vi har været nødt til at skære lidt i de 

lejre og arrangementer vi normalvis har i efteråret. Samtidig har vi rykket årets oprykning. Det betyder, at vi 

får lidt mere tid til at sige farvel til vores gamle juniorer, men ikke helt så mange lange, lune sommeraftner 

med vores nye 1. års. Vi forsøger dog af fastholde vores struktur på møderne, og lover jer vi tager revanche i 

foråret.   

 

Patruljetiden  

Målet er at træne planlægning, beslutningstagning og skabe større patrulje identitet, ved at have tid til at 

hygge, synge, lave dagbog og patruljeråb. Vi kommer i år til at være 6 juniorpatruljer og ca. 36 

juniorspejdere. 

 

August  

Lør. 15-08-20  Arbejdslørdag og mærkeuddeling - AFLYST  

Tirs. 18-08-20 Opstartsmøde 

Tirs. 25-08-20 Opfinder/Sikringsbevis/Byg/Gå  

Lør. 29-08-20  Juniordag  

September  

Tirs. 01-09-20 Opfinder/Sikringsbevis/Byg/Gå 

Tirs. 08-09-20 Planlægning af oprykning/afsked med 3. års/mærkeuddeling  

Man. 14-09-20 Oprykning 

Tirs. 15-09-20 AFLYST 

Tirs. 22-09-20 Spejderhjælpen 
Vi bruger mødet på at hjælpe beboerne i lokalområdet og tjene penge til 
spejderhjælpen. 

Tirs. 29-09-20 Halloween tunnel 
Vi skal bygge den vildeste halloween tunnel. Vi skal udfordre sanserne, skabe 
uhygge, klæde os ud, og lære at lægge teatersminke. Uhhh…    

Oktober   

Tirs. 06-10-20 Halloween tunnel 

Uge 42 Plan 0 kursus for 3. års juniorer 
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Tirs. 13-10-20 AFLYST – efterårsferie 

Weekend 16.-18. okt.  JOTA-JOTI Jamboree On The Air – Jamboree On The Internet  
Der vil blive uddelt særskilt invitation med tilmelding, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. 

Tirs. 20-10-20 Halloween tunnel 

Tirs. 27-10-20 Halloween tunnel   

Weekenden 30.-1.  VINTERTUR til Paradislejren 
Der vil blive uddelt særskilt invitation, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

November  

Tirs. 03-11-20 Halloween tunnel – besøg 
Tag en (modig) ven med, og lad ham/hende træde ind i en verden af uhygge 

Lør. 07-11-20  FlagerMusLygteLøbet for 3. års juniorer  

Tirs. 10-11-20 Preformer/Teatersport 

Tirs. 17-11-20  Preformer/Teatersport 

Tirs. 24-11-20  Patruljetid  

 

December 

Tirs. 01-12-20  Preformer/Teatersport 

Søn. 06-12-20 Julemærkemarch og julemarked 
Der vil blive uddelt særskilt invitation med tilmelding, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.  

Tirs. 08-12-20   Julebyløb 

Tirs. 15-12-20 Juleafslutning  

   
Første møde efter juleferien bliver tirsdag den 5. januar 2021  
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