
Spejder på mikrogrenen 
 
Møderne 

• Vi har spejder hver tirsdag fra 17.00-18.30 

• Kom gerne til tiden☺ 

• Har der været arrangement i weekenden, så er den efterfølgende tirsdag spejderfri 

• Husk at melde afbud til en af lederne 
 

Rikke: 26 36 10 78 
Carrie: 28 51 56 41 

 
Tøj og udstyr 

• Det er vigtigt at være klædt på, så man altid kan være ude – det gælder også fodtøjet 

• Tøjet skal kunne tåle at blive beskidt 

• Husk spejdertørklædet – og uniform, hvis man har en 

• Uniform kan købes i spejdersport på torvet.  

• Vi har også KJG  Brugtbørs på Facebook.  

• Mikroer bærer ikke kniv – men vi lærer at håndtere en kniv 

• Det er ikke smart at have legetøj med ;-) – vi kan ikke hjælpe med at passe på det 

• Her skal mærkerne placeres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ture og arrangementer 

Spejdere i Karen Jeppe Gruppe er på tur et par gange om året – ligesom der er et par 
arrangementer, der ligger ud over møderne. 
 
Begge dele er med til at give et super spejderliv. Nogle spejdere kan være utrygge 
ved at møde det ukendte, og derfor skal de måske have et kærligt skub for at være 
med. 
To ting kan I som forældre være sikre på: Vi tager os rigtig godt af dit barn – og når 
det har gennemført noget særligt, så bliver de super stolte. 
 
Det betyder meget for sammenholdet blandt spejderne, at det deltager på turene☺ 
 
Praktisk ved turene 
- lad dit barn være med at pakke tasken, så ved de hvad der er med 
- alt bagage samlet 
- et lille sovedyr 
- NAVN I ALT 
- Spejderen skal selv bære bagagen fra bilen til overnatningsstedet og tilbage 

igen☺ 
 
Forældresamarbejdet 

Det betyder meget for en spejders glæde ved at gå til spejder, at opleve deres 
forældre bakker op om spejder. Det gør forældre i Karen Jeppe heldigvis – og det er 
vi rigtig stolte af. 
 
Karen Jeppe Gruppe er også afhængig af din hjælp. Alt arbejde baseres på frivillige – 
og det betyder, at alle ledere kommer hver uge helt frivilligt for at give spejderne 
gode og lærerige oplevelse. 
Derfor er der brug for forældre til at give en hånd med til praktiske opgaver. 
 
Forældreopgaver 

- Sætte spejderdatoer i kalenderen     
- Bage til ture 
- Kørsel i forbindelse med arrangementer 
- Madtanter og onkler på ture 
- Rengøring - Bøgevangsgade  
- Arbejdsaften Bøgevangsgade – altid sidste tirsdag før spejdersommerferien 
- Arbejdsdage i Gammelstrup 
- Forældrebank på mikrogrenen – kan forældre noget, som vores spejdere kunne 

lærer noget af?? 
 
Kommunikation 

- På www.karrenjeppegruppe.dk er stedet hvor 
- Der er tilmelding til arrangementer og ture  
- Hvor man indmelder sit barn til spejder 

 
- SMS – informationer 
- Facebooksiden: KJG - mikroer 
-  Facebooksiden Karen Jeppe Gruppe – er stedet med billeder og informationer 
- KJG-Crew 

http://www.karrenjeppegruppe.dk/

