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Vi er klar til mere Corona!!

I foråret blev vi taget lidt på sengen med de mange Corona-restriktioner, men
nu har vi efterhånden fået tilpasset vores aktiviteter. Vi forventer dog, at der
de kommende uger og måneder vil komme flere nye begrænsninger, men
denne gang er vi bedre forberedt .
Vi synes det er vigtigt at vores spejdere stadig kan få forskellige oplevelser i
naturen sammen med deres venner og/eller familie. Uanset hvor mange vi
må samles – også selvom vi ikke må samles.
De mange tilbud vi har udviklet og forberedt, kan I læse om i dette
nyhedsbrev. Vi håber I tager godt imod dem, og har I andre ideer så send dem
meget gerne til os.
Nye retningslinjer
De seneste udmeldinger fra myndighederne påvirker ikke Køgespejdernes
aktiviteter ret meget. Den største begrænsning er, at antallet af voksne skal
begrænses til kun dem, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteterne.
Det vil i praksis betyde, at vi ikke kan have forældre der deltager uden en
aftale med lederne, og at vi til familiespejd vil anbefale at der kun deltager én
forælder per barn.
Mundbind
Når vi mødes ude i skoven, så sætter vi de blå skilte op hvor der står, at
området er reserveret til Køgespejderne pga. Corona. Vi vil bede jer forældre
blive før de blå skilte, og hvis I alligevel vælger at gå forbi skiltet fx sammen
med jeres barn, så skal I have et mundbind på jf. de nye retningslinjer.
Voksne der går ind i hytten (fx for at gå på toilettet eller benytte køkkenet)
skal også bære mundbind.
Hjemmespejd
Hvis vi til vinter igen kommer i en situation hvor vi ikke må mødes, så er vi
allerede nu i gang med at planlægge Hjemmespejd, så vi fortsat kan lave sjove
og udfordrende aktiviteter med vores spejdere hjemmefra.

Nye aktiviteter og tilbud
Vi vil også supplere vores mange aktiviteter med specielle tilbud tilpasset
Corona-situationen, så vi sammen kan give jer børnefamilier lidt flere tilbud,
som I kan se på næste side:

www.Køgespejderne.dk

Lav selv perler

Vi tilbyder at hver familiespejder-, mikrospejder- og minispejderfamilie kan få udleveret et
”lav-selv-perler”-sæt. Perlerne kan I lave hjemme eller i skoven – hvor det nu passer jer – og
så kan I låne en bålplads inkl. brænde hos Køgespejderne, hvor I kan brænde perlerne. Se
mere info om Lav selv perler her.
Aktiviteten kan laves i familien, og vil derfor kunne gennemføres uanset forsamlingsforbud.
Hvis retningslinjerne tillader det, kan I jo gøre det sammen med nogle af børnenes venner.
Er I interesserede i dette, så send en mail til info@koegespejderne.dk så sender vi dig et
gavekort. Gavekortet kan bruges hos Fafla Mikroværksted (bemærk ny adresse:
Rådhusstrædet 3C).
Gavekortet kan benyttes i perioden 15.-30. november. Køgespejderne betaler for ét sæt af
disse per familie (Familiespejd, mikro og mini), men I kan selvfølgelig altid selv købe flere
sæt, og benytte vores bålsteder.
I kan benytte bålstederne ved Minicenteret og i Ejby, hvis de er ledige (de kan ikke bookes til
dette, men ofte er der en ledig bålplads – undtagen søndage inden kl. 14).

Overnatningsture

Hos junior, trop og klan tilbyder vi i de kommende måneder mindst én overnatningstur. Det
er egentligt ikke anbefalet at have overnatningsture pga. smitterisikoen i en sovesal eller i et
telt med flere deltagere, så vi har derfor investeret i 20 stk. en-personers telte, så hver
spejder får sit eget telt. På den måde kan vi både overholde alle anbefalinger OG give vores
ældste spejdere nogle attraktive oplevelser.
Det er jo ikke helt så hyggeligt som i fælles telt, men man kan stadig fint snakke med og høre
hinanden. Da ikke alle kan ligge i de 20 telte, fordeler vi turen over flere dage, så alle får
mulighed for at deltage i mindst én overnatningstur. Nordea-fonden har støttet projektet
økonomisk.

Tag i skoven med familien

Vi vil tilbyde jer alle, at I gratis kan booke en bålplads i 1,5 time, hvor I som familie kan lave
hygge-mad over bål med jeres barn/børn. Vi har tændt bålet, vi sørger for at der er
pandekagedej/pizzadej/æbleskiver eller andet, samt udstyr til madlavningen.
I skal bare dukke op med jeres børn – men vær opmærksomme på at overholde tiderne, så
vi kan få plads til alle. Gå en tur i skoven på vej til/fra aktiviteten og nyd naturen. Tag selv
varmt at drikke med til både store og små. Vælg mellem forskellige lørdage (28/11, 5/12 og
9/1) Link til tilmelding

Tilbud til alle

Vi tilbyder også nogle aktiviteter der er åbne for alle Køgespejdere indtil 31. maj 2021:
1) at I gratis kan låne et telt og en bålgryde, så I kan overnatte fx hjemme i haven. Skriv
til materiel@koegespejderne.dk.
2) at I får 300 kr. rabat på et familiearrangement hvor I kan låne telt, kogegrej samt
hytte og lejrplads med toiletter m.v. I kan lave en aften med familien med mad over
bål, I kan overnatte i skoven eller andre aktiviteter. Se mere og book her Link

www.Køgespejderne.dk

