Juniorgrenmøde 19.september 2019
Til stede: Tante Tut, Martin, Trine, Ulrik, Mette, Sebastian, Helle, Line,
Christina
 Nyt fra divisionen/ kommende arrangementer:
Novemberdag 2/11
Forkorpsrådsmøde 5/11
Korpsrådsmøde 15-17/11
Nytårskur 9/1-20
Fælles ledermøde 7/3
 Evaluering af Divisionsturnering 2019:
Overraskende mange deltagere set ud fra dagen det lå på. 75 deltagere m/
ledere. 100 sidste år. Super godt forarbejde, der gjorde det nemt på dagen.
Var lidt presset på brænde da det var vådt. Tilbagemeldingerne har været
gode fra selve spejderne. Nivå vandt. Spejderne hyggede sig. Der var mange
ledere. Der var stor socialisering grupperne imellem. 3 pr. patrulje er for lidt.
Skal huskes at meldes ud næste år.
Der blev diskuteret begrebet ’back-to-basic’. Der var snak om hvor vidt
stearinbomber er en del af ’back-to-basic’ eller ej. Skal meldes ud til næste år
om det er det eller ej. Generelt stor tilfredshed bordet rundt for
arrangementet.
 Planlægningsudvalg for divisionsturnering 2020
Tante Tut fortalte lidt om hvad det vil sige at være med i teamet. Gurre er
booket d. 5/6-20 af Tut. Trine, Tut, Rolf, Mette (måske anden (Frydenborg)),
Helle (eller en anden (1. Kokkedal)) melder sig til teamet. Temaet er det
samme som sidste gang.
 Idegenerering for PL/PA 2020 (Kommunikation)
Christina blev ’frivillig-tvang’ meldt. Sebastian (Espergærde), Ulrik (Holbo),
Trine, Tut og Rolf melder sig til teamet. Blev sat til weekenden 14-15/3 –
2020. Bliver afholdt hos Birgitte Gjøe
Ideer:



’Vent på det er din tur til at snakke’ – aktiv lytning
Lego klods øvelser gennem walkie talkie
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Trykker har en øvelse med at vente på at man kan sige noget da man
ikke kan snakke til HQ, da HQ kun snakker med en kanal af gangen.
Gæt og grimasser. Non-verbale øvelser
Forskellige sprog/ koder af forskellig slags
Bedstemors lov
Omvendt brainstorm. Hvad skal man gøre for at gøre folk kede af det?
Og så vende om den om, til hvad man ikke skal gøre.
Stjerneløb med spejderloven er/ betyder. Fx tag billeder hvad en
sætning betyder fra spejderloven. Udtryk den gennem noget fysisk.
Madlavning med handicap (en må ikke bruge en arm, en må ikke…)
Bagedyst hvor man kun må kigge på opskriften tre gange. Evt. at
man kan ”handle” sig til flere oplysninger.
Antenne ved Anders fra DVS

 Bordet rundt: Sommerlejre – aktiviteter – møder
Line (1. Helsingør): Der bliver holdt forældremøde ca. hvert halve år, hvor der
bliver snakket om hvad der bliver forventet af spejderne, intro mv. Der er god
kontakt til forældrene, og stor opbakning. Vil gerne på kanotur næste år.
Sverige vs. Gudenåen – vil overtale forældre til Sverige. Der blev udvekslet
erfaringer grupperne imellem.
Christina (Birgitte Gjøe): Der bliver startet med at tage kniv/ sav/ økse. De
’gamle’ juniorer lærer de nye op. Fungere super godt. Der er ca. 2,5 leder
aktivt. Der er lidt leder problemer. Men de løser sig indtil videre. Det bliver
bedre og bedre.
Trine/ Martin (De Vilde Svaner): Der bliver bygget antenner, fra ny leder
Anders. Han kan lånes. Der er blevet udset 7 af de 17 verdensmål. Der bliver
afsat et møde hver måned hvor der bliver arbejdet med det. Til sommer går
turen til den sydlige del af Polen med tog.
Ulrik (Holbo): Arbejder med hvad man tager med i rygsækken når man tager
på lejr.
Mette (Frydenborg): Der bliver taget økse og basis ’kort og kompas’. Der er
mange ledere, da der også er kommet mange trop/ klan spejdere. De har gang
i noget der hedder ’dumt og farligt’.
Helle (1. Kokkedal): Forældrene hjælper til, til nogle af møderne med at rydde
op på grunden, hytten, førstehjælpskasser mv. Har været i Slovenien. Det var
super godt, da juniorerne lærte troppen at kende til de rykkede op. Det er gået
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super godt hele turen, på nær første dag/ nat da det regnede helt vildt. Der
blev taget toget derned, da det var klimavenligt, og endte med at være
billigere end fly. Var på et center, som var et gammelt ledertræningscenter.
Har haft en ildflue ude flere gange. Har fået seniorer ind som junior og trop
ledere.
Sebastian (Espergærde): Tager lige for tiden bål mærke, hvor de tænder bål,
og lederne skal kunne puste på det i 30 sek. De får også juniorerne til selv at
lave møder. Små aktiviteter på ca. 20 min.
Generelt: Der blev snakket om lidt af hvert. Snakken endte med at der blev
snakket om forældrehjælp og hvordan man gør det forskellige steder.
Tut har fundet en ny leder der vil lave noget leder noget. Arbejder ved
øresundsakvarium. Kan lave noget med vand til lederne.
Store strand dag 29/9 ved Helsingør kommune.
 Evt.
DVS har 50 års jubilæum. Der kommer snart officiel invitation ud. Der er
Facebook begivenhed: https://www.facebook.com/events/367277850857270/

Tak for godt og hyggeligt møde
Med spejder hilsen
Tante Tut, Martin og Rolf på ferie

