
2. Højbjergs sommerbrev 2021

Kære forældre i 2. Højbjerg

Tør man håbe, at verden begynder at ligne sig selv igen?

Til spejder føles det i hvert fald næsten normalt efterhånden. Vi spritter naturligvis af i ét væk, men de fleste
restriktioner er blevet løftet, og det føles som om, vi kan trække vejret lidt lettere, uden hele tiden at bekymre os for,
om vi mon gør noget forkert.

Og det er bare så dejligt!

Lige nu ser vi frem mod vores første gruppesommerlejr i over 10 år. Både ledere og klanerne har arbejdet hårdt på at
lave de sjoveste og fedeste aktiviteter for alle aldersgrupper, og vi er helt sikre på, det bliver en kæmpe succes!

Ellers er det, der fylder mest for os nu, drømmen om en ny hytte. Selvom en håndfuld ledere brugte nedlukningen til at
rydde op og lave forskellige forbedringer, er der ingen tvivl om, at vi trænger til nye omgivelser. Heldigvis har vi et
solidt “Hytteudvalg” bestående af nogle af gruppens forældre, der arbejder benhårdt på at realisere drømmen. Men
hvis du har gode input fx om fundraising, vil de garanteret gerne høre fra dig! Skriv en mail til nyhytte@2-hoejbjerg.dk

Vi håber, I nyder sommeren, og vi glæder os til at se jer til august! Nedenfor kan I finde information om:

● de første møder efter sommerferien, gruppetur og oprykning,
● afmelding og udmelding
● jobbank
● merchandise

Spejderhilsner

Helle og Mikkel

Gruppeleder og Gruppeassistent i 2. Højbjerg

På vegne af alle lederne

Spejderstart og mødetider efteråret 2021

OBS: alle fortsætter i de samme grene som før sommerferien indtil uge 36. Helt nye mikroer starter også i uge 36.

Den officielle oprykning sker på gruppeturen 10.-12. september. Invitation følger i begyndelsen af august.

Første møde efter sommer:

● Mikro: 17/8 kl. 18.00-19.00
● Mini: 18/8 kl. 18.00-19.30
● Junior: 19/8 kl. 18.00-20.00
● Trop: 16/8 19.00-21.00
● Klan Manfreds Mandala Helte: 17/8 19.00-21.00
● Klan Krodos Helte: 24/8 18.00-21.00

mailto:nyhytte@2-hoejbjerg.dk


I uge 36 rykker vi op, og herefter er spejderne fordelt som følger:

● Mikro: 0.-1. klasse, møder tirsdag 18.00-19.00, kontakt mikl@2-hoejbjerg.dk
● Mini: 2.-3. klasse, møder onsdag 18.00-19.30, kontakt ml@2-hoejbjerg.dk
● Junior: 4.-5. klasse, møder torsdag 18.00-20.00, kontakt jl@2-hoejbjerg.dk
● Trop: 6.-9. klasse, møder mandag 18.30-20.30, kontakt tl@2-hoejbjerg.dk
● Klan Manfreds Mandala Helte: ca. 16-21 år, møder tirsdag i lige uger 19.00-21.00, kontakt kl@2-hoejbjerg.dk

● Klan Krodos Helte: 21+ år, møder tirsdag i ulige uger 18.00-21.00, kontakt kl@2-hoejbjerg.dk

I vil modtage halvårsprogrammer for efteråret direkte fra grenlederne, ligesom de vil blive lagt på hjemmesiden.

Afmelding og udmelding

Afmelding: Vi ledere sætter rigtigt meget pris på, hvis I lige giver en melding, hvis spejderen ikke kan komme til mødet.
Det behøver ikke være mere end en kort mail, men gerne så tidligt som muligt. Især hvis der er et klassearrangement
eller lignende, som gør, at mange er forhindrede i at komme.

Udmelding: Skulle det være så uheldigt, at spejderen ikke længere har lyst til at være spejder, har vi brug for, at I
sender en mail til grenlederen. Vi melder ingen ud, før vi har fået en mail, og derfor vil man fortsat modtage
kontingentopkrævninger. Så husk lige mailen!

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 skal vi 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.

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!

Her i efteråret vil det primært være hjælp til gruppeturen, Tivoli-arrangement og flaghejsning, vi har brug for.
Derudover har vi akut brug for flere forældre til at køre trailere til sommerlejren (se separat mail)

I finder jobbanken her.

OBS: Vi forventer, at alle husstande tager mindst én opgave pr. halvår. Opgaverne kan godt ligge ud over dem, der er
i jobbanken. Husk, at en tjans i jobbanken, giver et mærke til spejderen :)

Merchandise

Det er muligt at købe udvalgt merchandise året rundt via vores hjemmeside. Alt overskud går ubeskåret til projekt ny

hytte. Læs meget mere her.
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