
Juniorgrenleder møde 15/9 2020 
Deltagere Sebastian, Johan (Espergærde spejderne), Trine (DVS), Rolf (Øresunddivision) 

Næstemøde Nytårskur 7/1-2021 

 

Espergærde og DVS holder stadig møder, dog holder de en god afstand til hinanden. 

Der er stor tilgang blandt spejderne, og mange på venteliste. Og på lederfronten er der også 

fremgang i begge grupper. 

Vi snakkede om at naturen er ved at blive brugt mere og mere af alle forkellige personer, så man 

også oplever mere affald der ude. 

Espergærde er oppe på 30, og gøre stor brug af patrulje systemer, for at få det til at fungere med 4 

ledere. 

Trine fortalte om at Tante tut var ude at fortælle om 1. helsingørs patrulje system; hvor der er et 

møde som dedikere (ca 2. måned), hvor det kun er PL/PA som mødes, hvor de bla. Planlægger de 

næste møder. Så det skal De vilde svaner til at arbejde med det i juniorgrenen. 

DVS har en spejder som er tilmeldt PLAN, så det er spændende at se om det lykkes at komme afsted, 

eller om corona kommer i vejen. 

Espergærdespejderne er begyndt at arbejde med timeouts når en juniospejder ikke kan opføre sig 

ordenlig; først gang 10 min, anden gang 20 min sidste gang bliver spejderen sendt hjem. 

Espergærdespejderne brugte TikTok APP’en til at dele oplevelser med forældre og venner på 

sommerlejren. Det var en succes 

De Vilde Svaner har lavet bål på foliebakker, som kunne splittes ud på hele grunden, sådan at 

spejderne kunne holde god afstand. Det er også en god måde at holde bålene små nok.  

Inspiration fra: Esben bøje Jacobsen bålteknik på youtube. 

 

Inspirations input 

Johan fra Espergærde har lavet en Digital Bombe som kan bruges til samarbejdsøvelser, hvor der er 

en guide til disarmering, som så skal beskrives fra en spejder til en anden. 

Boksen er baseret på en Arduino chip med et display og nogle forskellige knapper. 

Bomben blev brugt til et junior+trops arrangement på en militærbase, hvor spejderne også havde 

vagthold. Det var kanon godt. 



 

 

 

PL/PA (13/4) 

Deltagere i planlægsningsudvalget: 

• Christina (Birgitte Gjøe Gruppe) 

• Trine (DVS) 

• Sebastian, Johan (Espergærde gruppe) 

Vi holder første møde 30 min efter nytårskuren for at tough-base. 

Deadline for tilmeldinger bliver 28/2 

Planlægnings møde 4/3-21 (hos Birgitte Gjøe) 

 

Divisions turnering (5-6 Juni) 

Deltagere i planlægsningsudvalget: 

 

• Mette (Frydenborg) 

• Rikke, Trine (DVS) 

Planlægnings møde: 21/1-21 (De Vilde Svaner) 

Trine laver en lejeforespørgelse til Gurredam for Åsen og Anekset på Gurredam til divisions 

turneringen. 

 


