
JuniorNyt  
Hej Juniorer  

SÅ ER DET ENDELIG BLEVET LUNT OG LYST – Kongelundsfortet, Kongelunden og også Dragør kalder! 

Efter påskeferien har vi Sct. Georgsdag med hele gruppen. Vi mødes ved hytten tirsdag d. 23/4 - Nærmere 

besked udsendes. 

I maj er der divsionsturnering på Høbjerg Hegn hvor vi skal dyste med de øvrige blå spejdere fra Amager. Vi 

øver os lidt på nogle møder på kongelundsfortet. 

På vores juniorweekend her i marts var I jo gode til at gå baglæns, men vi tænker vi også skal vandre lidt 

mere normalt, så i juni måned tager vi 30 km mærket søndag d. 16/6 - Vi varmer op med nogle kortere ture 

på møderne op til.  

Sommer lejr er i uge 27. Vi tager til Næsby spejdercenter lørdag d. 29/6 og er hjemme igen d. 6/7. 

Sidste møde inden sommerferien er tirsdag d. 25. juni 

 

April 2019 

2. april Møde i Mikkel Skov-hytten 

Patruljernes eget møde 

9. april Møde i Mikkel Skov-hytten 

23. april Sct. Georgsdag 

30. april Møde på kongelundsfortet: 

Vi træner til divisionsturneringen 

 

Maj 2019 

7. maj Møde på kongelundsfortet 

Vi træner til divisionsturneringen 

10.-12. maj Divisionsturering 

14. maj Møde i Mikkel Skov hytten 

Hyggemøde efter 

divisionsturneringen 

21. maj Møde i Mikkel Skov hytten 

28. maj Møde i Mikkel Skov hytten: 

Forberedelse til vandreture 

Juni 2019 

4. juni 5 km vandretur. Vi mødes ved hytten 

11. juni 10 km vandretur. Vi mødes kl 17 ved 

hytten, og byder forældre på kaffe 

fra kl 19:40  

16, juni 30 km vandretur 

18. juni Møde i Mikkel Skov hytten 

25. juni Sommerafslutning. Vi mødes i hytten 

29.juni Sommerlejr til 6. juli 

 

Husk at melde afbud, gerne på sms til leder. 

Vi er for det meste udendørs, husk varmt tøj. 

 

 

Vi starter efter sommerferien tirsdag d. 13. august 

Efterårets ture kan findes på hjemmesiden - Så sæt allerede kryds nu i kalenderen 

 

Med spejderhilsen 

Per, Óli og Hans Henrik 

www.blushoejspejderne.dk  Email: junior@blushoejspejderne.dk  
Per tlf. 40 76 38 46 
Hans Henrik tlf. 27 28 40 05  
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