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2. Højbjergs julebrev 2021 

Kære forældre i 2. Højbjerg

Endnu et mærkeligt spejderår lakker mod enden. Men mærkeligt eller ej,

det var også et dejligt år fyldt med store spejderoplevelser.

Øverst på listen står vores første gruppesommerlejr i over 10 år. Det var en

helt fantastisk tur med kæmpe tilslutning fra alle grene og ledere, og den gav et ekstra boost til det allerede stærke

sammenhold i gruppen. Det bliver bestemt ikke sidste gang, vi holder sådan en lejr - vi har faktisk besluttet, at vi skal

have en gruppesommerlejr hvert 5. år!

På grund af både corona, og en stadig mere træt hytte, holder vi fortsat alle møder udendørs (måske bortset fra

klanspejderne, for når man er rundet 16 år, bliver det åbenbart sværere at holde varmen), og det gør altså noget

særligt for spejderarbejdet. Spejder ér og bliver en friluftsaktivitet, og der er ikke noget så styrkende for spejderånden

som en vinteraften ved bålet. Så om ikke andet har corona-pandemien pustet til  vores glæde ved udendørsaktiviteter

og mindet os om, at der vitterlig ikke er noget, der hedder dårligt vejr.

Og så til nogle virkelig gode nyheder!

Vi har længe og brændende ønsket os en ny hytte med plads til opbevaring, værksted, køkken og toiletter - alt sammen

ting, der kan danne en stærk ramme om vores aktiviteter. Og netop i går fik vi svar fra kommunen, der denne gang har

set  velvilligt på vores ansøgning om tilskud og sikret os de første 1,05 mill. kroner, så vi endelig kan komme i gang med

arbejdet. Det en kæmpe lettelse, og vi vil gerne sige en stor tak til medlemmerne af “ny hytte”-udvalget, der har

kæmpet en brav kamp!

Derudover ser vi frem til et år med Spejdernes Lejr, en lejr for alle spejdere i Danmark, som er en kæmpe oplevelse for

deltagerne, men som også kræver en del koordination og administrativt arbejde fra lederne. Derfor håber vi meget på

jeres støtte med de forskellige opgaver, der skal løses.

For de mindste spejdere planlægger vi at tage på MUS-lejr på Forlev i Pinsen,

en lejr med særligt fokus på de 6-10 årige.

Læs om spejderstart, jobbank og merchandise nedenfor. Startdatoer er

naturligvis med forbehold for forlængede/strammere restriktioner.

Mange spejderhilsner og ønsket om en glædelig jul

Mikkel og Helle GA og GL 2. Højbjerg 

På vegne af alle lederne
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Spejderstart 2. Højbjerg januar 2022 (med forbehold for Corona-restriktioner)

Første møde efter jul:

● Mikro: 11/1 kl. 18.00-19.00

● Mini: 12/1 kl. 18.00-19.30

● Junior: 6/1 kl. 18.00-20.00

● Trop: 10/1 18.30-20.30

● Manfreds Mandala Helte: 11/1 19.00-21.00

● Krodos Helte: 4/1 18.00-21.00

I vil modtage halvårsprogrammer for foråret direkte fra grenlederne, ligesom de vil blive lagt på

hjemmesiden 2. Højbjerg Gruppe 

JOBBANK
Som I ved, er det frivilligt og ulønnet at være spejderleder. Det er noget, vi gør, fordi vi ikke kan lade være!

Men hvis gruppen skal løbe rundt, er der en masse opgaver – både daglige og ad hoc – der skal løses. Som

ledere vil vi allerhelst bruge vores tid sammen med børnene og lave spejderaktiviteter, for det er nu engang

det, vi er bedst til. 

Derfor kan vi godt bruge jeres hjælp til nogle af de andre opgaver; både dem, der handler om at

vedligeholde hytten, og dem der handler om at samle penge ind til aktiviteter og forhåbentlig en ny hytte.

Vi har derfor oprettet en jobbank, hvor man kan tilmelde sig forskellige større eller mindre opgaver. Det er

ikke sikkert, der er opgaver nok til alle i denne omgang, men skemaet bliver sendt ud hver halve år (og bliver

opdateret undervejs), så alle får mulighed for at finde en tjans. 

Er der ikke en opgave, der giver mening for dig, har du muligheden for selv at tilføje ideer. Vi tager imod det

hele med kyshånd!

Og prikken over i’et er, at påtager I jer en opgave, bliver jeres spejder belønnet med “2. Højbjergs Helte” - et

6-i-1 mærke, der bliver uddelt til jule- og sommerafslutninger!

OBS: det kommende halvår bliver uddelegering af flaghejsningstjansen varetaget af en forælder i troppen,

derfor fremgår det ikke af oversigten.

I finder skemaet her: JOBBANK

Merchandise
Det er stadig muligt at bestille 2. Højbjerg merch året rundt. Læs mere her: MERCHANDISE

https://2-hoejbjerg.dk/
https://medlem.dds.dk/event/id/36034/register
https://medlem.dds.dk/event/id/36076/register

