
Information vedr. opstart af spejder 
 
Kære forældre og spejdere 
Efter mange uger uden fysiske spejdermøder har førerne i kredsen besluttet, at vi fra på onsdag 
kan åbne op for de fysiske ugentlige møder hos Herlevspejderne. På grund af den situation, vi står 
i, betyder det derfor også, at spejdermøderne ikke vil se ud, som de plejer, da vi skal følge korpsets 
og myndighedernes retningslinjer. Møderne kommer derfor til at foregå på følgende måde: 
 
Mødetid og sted 
Enhederne vil blive fordelt ud på forskellige placeringer og forskellige dage i følgende tidsrum: 

• Gøgeungerne mødes hjemme ved Tim og Katrine på Islevhusvej 27, 2700 Brønshøj på 
onsdag til sædvanlig tid kl. 18.30-19.30 

• Flokken mødes på parkeringspladsen bagved kirken på onsdag til sædvanlig tid  
kl. 18.30-20.00 

• Troppen mødes på parkeringspladsen foran kirken på onsdag til sædvanlig tid  
kl. 18.30-20.00  

• Gruppen mødes ved kirken på tirsdag kl. 18.30-20.00 
 
Det er derfor vigtigt, at det er på dette område, at I henter og afleverer jeres børn. Ydermere vil vi 
gerne bede jer forældre så vidt muligt om kun at møde op én person til afhentning. 
 
Spejdermødernes afvikling 

• Møderne vil altid foregå udenfor. 

• Toiletbesøg bruges kun i nødsituationer, og der henstilles til, at børnene, så vidt det er 
muligt, går på toilettet hjemmefra, og har sprittet af inden ankomst. 

• Det anbefales, at spejderen medbringer håndsprit til eget brug, men kredsen vil også have 
håndsprit til rådighed. 

• Alt udstyr og materialer gøres rent/sprittes af mellem møderne. 

• Der benyttes så vidt muligt ikke udstyr og materialer, hvor flere skal dele. 

• Det er kun tilladt at medbringe en ven efter aftale med sin fører. 

• Ved symptomer på Covid-19 er det ikke muligt at deltage til møderne, før man er 
symptomfri jf. sundhedsstyrelsens vejledninger. 

• Såfremt der opstår symptomer/sygdom undervejs i mødet, vil vi bede forældrene hente 
barnet. 

 
Hvis I har nogle spørgsmål, må I endelig sende dem til kredsfører David Måge. 
 
Til sidst vil vi bare sige, at vi glæder os sådan til at lave spejder med jeres børn igen – dem har vi 
savnet. 
 
Med fast venstre, 

Kredsførerteamet hos Herlevspejderne 


