
Invitation til 

vinterler 2022	

 

Kære____________, 
 

Du er hermed inviteret til den årlige Academy Awards-ceremoni. 

Du bedes medbringe dit fineste galla-tøj og højt humør! 
	

Praktisk information: 
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Fortevej fredag d. 28. januar kl. 16.45. I skal 
krydses af inden bussen kører kl. 17.00. Alle spejdere skal medbringe madpakke til 
fredag aften.  

Er du mikro, skal du først ankomme ved Sletten (Bøgedalsvej 16, 8680 Ry) lørdag kl. 
9.00. Vi håber, at forældre vil være søde til at hjælpe med transport til Sletten. Hvis 
du kan køre, bedes du notere det på tilmeldingen. 

I skal møde op i uniform og tørklæde. Jeres bagage pakkes i busser og vi kører til 
Sletten ved Ry, hvor vi skal være hele weekenden. Weekenden kommer både til at 
foregå ude og inde, så medbring godt med varmt tøj og fodtøj til vejret! Husk 
derudover sovepose, lagen, hjemmesko og dit allerfineste galla-tøj.  

Weekenden slutter søndag d. 30. januar med Grupperådsmøde. Forældrene bedes 
være på lejren kl. 11.00. 

Tilmelding og betaling sker over hjemmesiden senest fredag d. 14. januar.  
Prisen er 250 kr. pr. spejder - for mikrospejdere er prisen 200 kr.  
Giv samtidig besked om, hvor mange I deltager til gratis frokost søndag (uden 
spejder). 

	

	

	

	



Pakkeliste	
Hej	forældre	og	spejdere	

For	at	få	den	bedste	tur,	vil	vi	meget	gerne	have,	at	spejderen	er	med	til	at	pakke	sin	egen	
taske.	Det	er	så	de	ved,	hvad	de	har	med	og	hvor	det	ligger	henne	i	tasken.	Her	er	der	en	
pakkeliste,	som	I	kan	gennemgå,	og	pakke	den	bedste	spejderrygsæk	sammen!	
	

Husk	at	skriv	navn	på	alle	de	ting	pigerne	har	med,	i	tilfælde	af	det	skulle	blive	væk	under	
lejren.	
	

Pigerne	skal	selv	kunne	bære	deres	bagage,	da	vi	skal	med	bus,	så	derfor	opfordre	vi	kraftig	at	
pakke	i	en	rygsæk	og	kun	i	en	taske.				

	

	 Praktisk:	
	 Sovepose	
	 Lagen	
	 En	lille	bamse	
	 Lommelygte	
	 Håndklæde	
	 Armbåndsur	
	 Tøj:	
	 Uniform,	sangbog,	papir	og	kuglepen	
	 Tørklæde	
	 Lange	trøjer	
	 Lange	bukser	
	 Underbukser	
	 Undertrøje	
	 En	tyk	trøje	
	 Skiundertøj	eller	lign.	
	 Strømper	
	 Nattøj	
	 Regnbukser	(overtøj	efter	vejret)	
	 Regnjakke	(overtøj	efter	vejret)	
	 En	varm	jakke	(overtøj	efter	vejret)	
	 Overtræksbukser/	Termobukser	(overtøj	efter	vejret)	
	 Hue,	vanter,	halstørklæde	(mindst	2	sæt	vanter,	så	det	ene	kan	lægge	til	tørre	

uden	at	man	fryser	fingre	i	mensJ)	
	 En	form	for	lukket	og	varme	sko	(vinterstøvler,	vandresko	eller	lign.)	
	 Hjemmesko/Indesko	(INGEN!!	strømper	da	der	er	trægulv)	
	 Pænt	tøj/	galla	tøj.		
	 Toilettaske	
	 Tandbørste	
	 Tandpasta	
	 Medicin	(Hvis	der	skal	tages	medicin,	skal	lederne	vide	det,	så	de	kan	hjælpe	

spejderen)	
	 Hårbørste	

 



	 Elastikker	til	at	sætte	håret	op	
	 Shampoo	
	 Vigtig:	
	 Ingen	mobil,	den	skal	ikke	bruges	alligevel	
	 Sundhedskort	
	

	



Invitation til grupperådsmøde 2022

Vi afholder grupperådsmøde for alle spejderforældre søndag den 30. januar kl 11.00-12.00, i 
forbindelse med vinterlejren. Efter grupperådsmødet er der fælles frokost og let oprydning før vi 
siger farvel ☺ 

Risskov Piger er en spejdergruppe og har som øverste myndighed grupperådet.  
Grupperådet består af medlemmer i gruppen, der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 
år samt gruppestyrelsen.  
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for mødet, se 
vedhæftet.  
Gruppestyrelsen består af forældre- og lederrepræsentanter.
Eventuelle forslag bedes fremsendes til gruppelederne på gruppeledere@risskov-piger.dk senest 
den 23. januar, men forslag er naturligvis også velkomne på grupperådsmødet. 
Gruppestyrelsen holder møde 6-8 gange årligt. Der er flere undergrupper/udvalg i styrelsen, som 
bl.a. står for vinterlejren, julestuen og hyttens vedligeholdelse. I hører mere om dette på mødet - 
og hvis der er forældre, som er interesserede i at være med i gruppestyrelsen, er I meget 
velkomne! Der er mange forældre i styrelsen, men der er altid plads til flere ☺ 

Vi glæder os til at se jer alle!
På vegne af gruppestyrelsen i Risskov Piger  
Tine Beck Jensen, formand
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Dagsorden for grupperådsmødet 2022 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Kort beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen. 

• Herefter en orientering fra de enkelte grenledere om arbejdet i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

• Revideret og underskrevet årsregnskab forelægges på grupperådsmødet 
4. Behandling af indkomne forslag til ændringer eller forbedringer 
5. Beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

• Forelæggelse af planer for det kommende år. Gruppeledelsen orienterer.
• Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 
• Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

6. Fastlæggelse af antallet af medlemmer i gruppestyrelsen 
7. Valg til gruppestyrelsen mv. 

• Forældregruppen 
• Ledere, herunder mindst en gruppeleder 
• Øvrige valg: Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (vælges blandt 

ovenstående) 
• Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. (vælges blandt 

ovenstående) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
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