
Ballerup Spejdergruppe – Junior 
 

Alle vores møder afholder vi ved spejderhuset på  

Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup. 

Nogle møder vil starte på andre lokationer det vil fremgå af 

programmet eller på facebook. Det kan skifte efter vejret så hold jer 

orienteret. 

Mødestruktur 

Vi mødes hver Torsdag kl. 18:00-20.00. 

Mødet starter kl. 18.00 ved flagstangen og stiller op i patruljer m.m. 

Hvis man kommer efter at mødet er startet ved flagstangen vil vi 

gerne, hvis I vil vente ved den nye shelter indtil vi går ud i patruljerne. 

Vi slutter også mødet ved flagstangen. Det er vigtigt at I voksne eller 

børnene siger farvel til en leder så vi sikre os at alle bliver hentet. 

Påklædning 

Vi er udendørs på alle møderne og spejderne skal derfor have tøj og 

fodtøj på som passer til vejret (sol, blæst, regn, sne osv.), og altid 

spejderuniform og tørklæde. 

Mad 

Sørg for at spise en god aftensmad inden mødet, der vil som 

udgangspunkt ikke være mad til mødet. 

Kommunikation 

Efter møderne vil vi forsøge at skrive en kort historie på vores 

Facebookgruppe fra dagens møde og vise nogle billeder. 

Gruppen er lukket og man skal godkendes for at skrive og læse opslag 

på siden som findes her  

https://www.facebook.com/groups/325082002129133 

Facebookgruppen er den primære kanal til information til forældre. 

Afbud 

Som udgangspunkt går vi ud fra alle spejderne kommer. Skulle I blive 

forhindret vil vi meget gerne vide det og I kan melde afbud til Jonas 

på Messenger. 

 

Spejderhilsner 

Junior lederne 

Program 2021 

August 

12. Velkomst 

19. Giro413 møde 

21.-22. Gruppetur 

26. Kano (Furesøbadet) 

September  

2. Kano (Furesøbadet) 

9. Kano (Furesøbadet) 

16. Kano (Furesøbadet) 

23. Orienteringsløb 

30. Orienteringsløb  

Oktober 

2. – 3. Adventuretur 

7. Orienteringsløb 

14. Orienteringsløb 

21. Efterårsferie/aflyst 

28. Nabomøde 

November 

4. Nabomøde 

11. Nabomøde 

18. Bevismøde 

25. Bevismøde 

December 

2. Bevismøde 

9. Bevismøde 

10. – 12. Juletur m. overnatning 

16. Juleafslutning 

Januar 

6. Nytårkur 

 

 

 


