
 
Junior nyhedsbrev februar 2019 
 
Kære juniorer (og forældre) 
 
Vi opdaterer på livet løs og har masser af spejderaktiviteter inden sommerferien, så her 
kommet et helt friskt nyhedsbrev! 
 

Kong Vinter tur 
Der er Kong Vinter tur for hele Ryds Gruppe. Tilmelding er allerede sendt ud, men I kan 
tilmelde jer her: https://rydsgruppe.dk/begivenhed/kong-vinter-tur-0.  
 

Grupperådsmøde 
Husk at der grupperådsmøde søndag den 10/3-2019 
 

Overnatning på Tyrsbjerg 
Fredag d. 3. maj vil vi overnatte på Tyrsbjerg og lave mad over bål. Vi tager hjem igen lørdag. 
 

Juniordivi 
Der vil være juniordivi fra den 24/5 til den 26/5 på Port Arthur. Her mødes alle juniorer fra 
hele Kong Knuds division, hvor der hygges og kæmpes om at blive bedst i divisionen. 

Havnebad/Friluftsbad og kanotur 
Vi gentager succesen fra sidste år og tager på kanotur på Odense Å 
søndag d. 2. juni 

Vi vil øve at have svømmevest på enten i Havnebadet eller i et 
frilufsbad. Derfor mødes tirsdag d. 28. maj 
kl. 18-20 et sted med vand. Husk badetøj og 

håndklæde! 

 

Forældremøde om sommerlejr 
Sommerlejr er planlagt fra 2. juli til den 7 juli 
Vi holder forældremøde om turen tirsdag d. 11. juni. 
 

Vigtige datoer 

● 12. februar: Vinterferie, intet møde 
● 23. til 24. februar: Kong Vinter 

https://rydsgruppe.dk/begivenhed/kong-vinter-tur-0


 
Junior nyhedsbrev februar 2019 

● 10. marts: Grupperådsmøde 
● 16. april: Påskeferie, intet møde 
● 3. til 4. maj: Overnatning på Tyrsbjerg 
● 24. til 26. maj: Juniordivi 
● 2. juni: Junior-kanotur 
● 11. juni: Forældremøde om sommerlejr 
● 12. juni: Midsommerfest i den Fynske Landsby 
● 15. juni: Midsommerfest, Ryds Gruppe 
● 18. juni: Sidste juniormøde inden sommerferien 
● 2.-7. juli: Juniorsommerlejr 

 

Husk afbud til møderne 
I kan melde fra møderne direkte via 
kalenderen på rydsgruppe.dk 
Hvis I er i tvivl om noget, så kan I altid spørge 
os efter møderne eller skrive til os på 

juniorleder@rydsgruppe.dk. 
 
 

 

Med spejderhilsner fra juniorlederne! 

Bohr, Laurus, Lene, Mos, Thor, Maika og Ydun 

http://rydsgruppe.dk/
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