
 

Junior Grenledermøde referat 
Dato 12/5-2020 
Deltagere Christina BGG, Twist (1. helsingør), Trine, Rikke (DVS), Sebastian (Espergærde), Mette 
(Frydenborg), Mille (prins hamlet), Ulrik (Holbo), Tante Tut, Rolf (ØD) 
Sted Mødet blev afholdt på Skype. 
 

Junior divisions turneringen 

Grupperne vil umiddelbart stadig gerne lave noget på det planlagte tidspunkt, da alt bare bliver 
udskudt til efter sommerferien, og det er derfor i praksis ikke nogen god mulighed at udskyde 
turneringen. 

En mulighed kunne være at lave en form for dagsløb i løbet af lørdagen, men det skal nok ikke være 
lejrarbejde vi skal fokusere på. 

En alternativ model er at gøre som mini/mikro divi, hvor grupperne bliver hjemme på 
spejdergrunden, og laver fælles poster. 

Den nuværende begrænsning på forsamlinger af 10 personer gælder ind til d. 8/6 (som er efter 
turneringen). Sebastian fortalte om et fortilfælde (karatetræning), hvor man har indkaldt til et fælles 
arrangement, hvor der de var lidt over 10 personer, men med stor afstand. Alligevel har politiet 
udsted bøder som brud på forsamlingsforbuddet, da den samlede mængde af personer oversteg 10 
personer. Argumentet er at det er mere en 10 personer der udfører den samme aktivitet (afstanden 
har ikke nogen betydning her). 

Som vi snakkede om så er reglerne tydeligvis der for at afholde os fra at holde vores 
spejderarrangementer. Vi er blevet enige om at tage et samfundsansvar, og ikke afholde divisions 
turneringen på en lidt for ”kreativt” måde og aflyser turneringen i år. 

 

Ugentlige møder 

BGG har i den sidste månedstid hold online møder af 1 time hver uge. Så Christina har lavet små 
øvelser via webcams, sammen med sine spejdere, som er gået rigtig fint. Ind til videre har det været 
øvelser som: 

 Kimsleg (memory game hvor Christina viser et billede med 10 ting, og så skal spejderne 
gengive dem) 

 Beskriv en ting (så de andre skal gætte hvad det er) 

Det er dog lidt svært at finde på opgaverne. 

1. Helsingør og Prins hamlet har kørt hjemmespejd. Generelt er oplevelsen dog at spejderne er totalt 
mættet og trætte af online opgaver, og det er deres forældre også. 

Prinshamlet har lagt hjemmespejd opgaver ind på: Teamgrønspætterne.dk 

Hammermølle skulle muligvis være gået i gang med at holde fysiske møder, der var desværre ikke 
nogen fra gruppen med i dag, så vi kunne ikke høre hvordan det gik. 



Sebastian spurgte ind til om der er nogen som har prøvet streetløb, eg. Med woop app. 

Tvist foreslog brug af geocaching løb, der skulle være en app til det. 

Frydenborg lavede selfieløb i helsingør, hvor de skulle tage et billede af sig selv foran nogle bestemte 
steder. 

 

Sommerlejre 

1st Helsingør har aflyst deres Kano sommerlejr, og går nu og overvejer hvilke alternativer de kan 
finde på. 

BGG har ind til videre planer om at tage på Egemose spejder center, da de endnu ikke har aflyst 
centerlejren. 

Sebastian spurgte om der var nogen, som forventede at afholde spejdermøder i sommerferien. Det 
er der ikke nogen grupper der har planer om. 

 

Duty-to-others 

1st Helsingør samt Espergærde spejderne lavede påskepynt til nogle plejehjem, hvor de pyntede op 
udenfor i haven. 

Espergærde inviterede hele byen til at lave pynt, og så var der fem spejdere der var med til at hænge 
det op ved plejehjemmet. 

Der var flere ledere til mødet, som mindedes at havde gået Lucia optog på plejehjemmene, da de 
selv var spejdere. 

Generelt er sebastian interesseret i at høre om andre initiativer for at fremme duty-for-others, det 
giver et godt sammenhold er også super god PR for gruppen. 

 

Eventuelt 

Tante Tut ser det som en udfrodring at holde på både ledere og spejdere når Corona er overstået, da 
mange nok har fundet på andet at få tiden til at går med (frem for at gå til de ugentlige møder). 

Tante Tut bliver i divisionen, men hun skal over og arbejde med Novemberdag og hjælpe til i 
tropsgrenarbejdet. Så vi er stadig på udkig efter en afløser til posten Divsions assistent i juniorgrenen 
(tag gerne fat i Rolf eller Tante Tut, hvis du vil vide mere). 

 

Vigtige datoer 

 Næste junior grensmøde: 15/9-2020 19:00 @ Espergærde spejderne 
 Junior divisionsturnering 2021: 5/6 – 6/6 2021. 
 PL/PA 2021: 13/3 – 14/3 2021. 

 


