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Velkommen som
juniorspejder!
Information til dig, som er forældre til en
juniorspejder
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Velkommen!
Dit barn er nu rykket op som junior-spejder, og vi glæder os rigtigt meget til en ny sæson. I skal forvente
at der for spejderne, og for jer forældre, er større forskel på at rykke fra mini til junior, end der var på at
rykke fra mikro til mini. Med dette info-brev får du nogle praktiske oplysninger om at være juniorspejder, men også nogle gode råd til, hvordan du bedst hjælper dit barn med at få nogle gode
spejderoplevelser.

Vi planlægger flere spejderlejre i denne sæson – første gang til rystesammentur den 9./10. september
og anden gang gruppeweekend den 1./2. oktober. Desuden forventer vi at deltage i et 24timers løb
den 11./12. november og divisionsdyst den 12.-14. maj. Derudover er der i foråret også PUF-kursus for
spejdere, der går i 5. klasse. Sommerlejren er ikke fastlagt endnu. Reservér gerne datoerne allerede
nu, og hold øje med kalenderen – der kan komme mere til.

Målet for os ledere er at skabe modige børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt,
mod til at være sig selv og mod på livet. I junior bygger vi videre på det de har lært, som familie, mikro og
mini. De færdigheder og erfaringer de har fået hvis de har været spejdere før, er forudsætningen for at
vi/de kan gøre de ting vi og spejderne ønsker at lave.

Vi forventer, at I støtter op om turene, og at jeres barn deltager så vidt det er muligt. Spejderlejre er
en stor del af spejderlivet, så kom og tag en snak, hvis det er svært. Hvis ikke jeres spejder har været
med på lejr tidligere, så er det vigtigt at få det prøvet, mens man er junior, da det bliver en endnu
mere vigtig ting som trop-spejder. Tilmeldinger til ture m.m. sker via vores hjemmeside, vigge.dk, og
der vil blive udsendt særskilt information.

At være junior-spejder kommer med andre ord til at være mere udfordrende med flere krav og mere
selvstændighed. Vi oplever også, at spejderne har brug for noget mere udfordrende for at fastholde
interessen i spejderlivet. De kommer til at prøve ting, som de ikke troede de turde. Det kommer til at
bygge dem op og gøre dem mere modige. Vi gør det i en tryg ramme og er bevidste sammen med
børnene om, hvad der sker. Hvis I oplever udfordringer eller har spørgsmål, er det vigtigt for os, at I
kommer og tager en snak. Vi skal også bygge op til trop, hvor det bliver endnu mere selvstændigt, og der
bliver flere spejderløb. Det langsigtede mål er at give børnene så meget erfaring og viden om sig selv og
det at være i en patrulje sammen med andre, så de kan arbejde som en selvstændig patrulje uden
voksne. Også i svære og pressede situationer.
Spejdermøderne finder som udgangspunkt sted om onsdagen fra kl. 18:00 til 20:00 på Egegården,
Himmelev Bygade 22. Vi arbejder i faste mindre patruljer, så det er vigtigt for alle, at din spejder, så vidt
muligt, kommer hver uge. Derved lærer det de andre i patruljen at kende og bliver fortrolig med egne
færdigheder og kompetencer. At man kommer hver gang er også forudsætningen for at opnå mærker. Vi
forventer, at dit barn som minimum bærer tørklæde, når det er til spejder.
I det daglige kommunikerer vi primært via hjemmesiden vigge.dk – under ‘Afdelinger’ find ‘Juniorer’. Vi
sender mails via medlemssystemet, så kan det være en god idé lige at få tjekket, om kontaktinfo er
korrekt, eller om e-mails ryger i spam. Du kan få et overblik over spejdermøderne på vigge.dk under
’junior’ og information og detaljer om ugens møde ligger også her. Vi forventer faktisk, at spejderne selv
har læst planen for aftenen på vigge.dk, så hjælp dem gerne hermed de første par gange. Hvis man har
en smartphone kan man abonnere på 'Kalender for juniorer i Vigge Gruppe' ved at gå ind på ’Afdeling
junior’ på vigge.dk og klikke på 'Se alle arrangementer' og klik på 'Abonnér'. Så får du opdateringer
direkte i kalenderen.

Når vi skal på tur, skal hver spejder selv have styr på sit udstyr; selv bære sit grej og selv pakke ned, når
turen er slut. Vi forventer, at barnet selv pakker sit udstyr. Du må naturligvis gerne hjælpe med at
finde tingene frem og give gode råd, men når det selv pakker ved dit barn, hvad der er i tasken, hvor
man finder det, og hvordan man pakker det ned igen, når turen er slut.
I kan også støtte op om jeres barns spejderoplevelser ved at have dem med i køkkenet, så de lærer de
basale køkkenfærdigheder, og I kan støtte dem I at cykle eller gå til spejdermøderne, så de vender sig
til længere gåture. Der vil nemlig være flere vandreture, så det er godt at få øvet.
På lejrture, skal dit barn have sovepose og liggeunderlag med, og dit barn skal selv kunne gøre klar til
natten. Derfor anbefaler vi et skumunderlag eller oppustelige liggeunderlag, men ikke luftmadras, da
det vil være for tungt og fylde for meget. Dit barn skal også have bestik, service og viskestykke med.
Det er en god ide at lægge dette samlet i en pose. Det hjælper dem med at holde styr på alle delene.
Husk at skrive navn på alt grej!
Til trods for, at det ikke kræver masser af dyrt udstyr at være spejder, så kan det nogle gange være
afgørende for den gode oplevelse af have det rigtige udstyr. Meget af dette kan købes brugt. Hvis dit
barn er glad for at gå til spejder, så kan du overveje, om det skal ønske sig noget af følgende: en god
sovepose, så det kan holde varmen selvom vi sover i shelter og det er lidt koldt, vandrerygsæk,
praktiske outdoorbukser evt. med zip-off, god dolk, god pandelampe, tændstål, spisesæt, knobreb og
kompas.

