Vi tæller pt. 80 spejdere fordelt på følgende enheder:

Hvor? Vi holder til i den Gl. Præstegård, Præstegårdsvej 17, Tanderup.

Bævere 0.-1.klasse
Ulve 2.-3. klasse
Juniorer 4.-5.klasse
Trop-spejdere 6.-7.klasse
Stor-spejdere 7.-? klasse

Hvornår? Alle spejdere møder tirsdage 18.30 – 20.00.

Hvad laver vi? På en almindelig mødeaften vil spejderne opleve leg,
aktiviteter, bål, opgaver og øvelser, hvor formålet bl.a. er at støtte og
fremme børnenes og de unges viden og kunnen, i forhold til forskellige
ting i hverdagen. De lærer at samarbejde, at vise hensyn og respekt for
andre og for naturen. Fællesskabet er altid i fokus. Vi arrangerer også
overnatninger, og har som udgangspunkt en lejr hvert år, men vi
melder ud løbende. Forældrene er også en stor del af spejderlivet, og
der er mulighed for at engagere sig og hjælpe til, hvis man vil – sig til.
Hvert år er der arrangementer, hvor forældrene er inviteret med, f.eks.
mad over bål, Open air Gudstjeneste og lejrbål.
Spejderloven… er er den ramme vi indretter vores spejderarbejde
efter. Den udtrykker kort, hvad KFUM-Spejderarbejdet står for, og
Spejderloven kan også fungere som mål, den enkelte Spejder kan sætte
for sig selv… En spejder # - lytter til Guds ord
# - er hjælpsom
# - respekterer andre
# - værner om naturen
# - er til at stole på
# - tager medansvar
# - finder sin egen mening

Spejder er en helårsaktivitet, og følger som udgangspunkt skolens
feriekalender - men vi informerer løbende.
Ind og udmeldelse:
Der er 3 prøvegange. Bestemmer I jer for at gå til spejder, får I en
indmeldelsesblanket, den afleveres til spejderlederen.
Starter I midt i en sæson aftales kontingent med kassèren.
Hvis I stopper til spejder, skal det meldes til jeres spejderleder.
Kontingent: 800 kr./ år, opkr. 2 gange à 400 kr. i marts og sep.
Retningslinjer:
- Alle spejdere bærer tørklæde - et forsikringspørgsmål.
- Påklædning efter vejret – vi er ude hver gang!
- Godt at have med; lommelygte, papir og blyant.
- Giv dit barn en refleks på i den mørke tid.
- Mobiler er som udgangspunkt hjemme eller slukkede.
- Følg din spejder hen til hytten, sig goddag til en leder. Forældre
vurderer, hvornår barnet/spejderen selv kan gå ind og sige goddag.
-Bringe-hente: Vi har feb.2018 vedtaget at vi ensretter Præstegårdsvej
på spejderaftener i tidsrummet 18.15-20.15. Så altså kærsel fra spejder
drejer man til højre op til T-kryds Enggårdsvej: drej tv ud på Assensvej
drej th bag ind i Tanderup. Cykler undtaget. Vær ekstra opmærksom.

Mærker: Der hører mærker med til ”årshjulet” i hver enhed. Vejledning
i påsyning se: https://spejdernet.dk/vaerktoejer/uniformsvejledning/
Lejrture og overnatninger… meldes ud løbende. Vi tilpasser og
forbereder turene i enhederne, og hvis man er usikker på, om det er
noget for ens barn, så kom med info - vi finder den bedste løsning.
Spejderudstyr købes ved 55°nord på nettet eller i fysisk butik i Taulov.
Kontakt: Spørgsmål, information omkring dit barn, ønsker du at blive
frivillig eller alt muligt andet; KOM OG SPØRG, SKRIV ELLER RING.
Det er vigtigt, at alle føler sig trygge, så vi vil rigtig gerne kontaktes 😊
Gruppeleder
Enhedsleder Bævere
Enhedsleder Ulve
Enhedsleder Junior
Enhedsleder Tropspejder
Enhedsleder Storspejder

Michael
Sørensen
Helene B
Lone C
Marianne G
Emma J
Mikael F

Husby – Tanderup – Gelsted Gruppe

Tlf. 24851047
gruppeleder@htg-kfum.dk
bæverleder@htg-kfum.dk
ulveleder@htg-kfum.dk
juniorleder@htg-kfum.dk
tropleder@htg-kfum.dk
seniorleder@htg-kfum.dk

Mail bruger vi til nyhedsbreve, info om arrangementer, lejrture m.m.
Facebook gruppe: (KFUM Husby-Tanderup-Gelsted spejderne) bruger
vi til at kommunikere kortere praktiske beskeder fra ledere/gruppen til
forældrene. Forældrene bruger den til efterlysn., uniform sælges m.m.
Så er der kun tilbage og sige …

Velkommen til -spejder!

Her er plads til alle!
KFUM Spejderne er en frivillig organisation for børn og unge.
Vi er pt. 10 ledere og et grupperåd, der arbejder frivilligt,
og vi brænder for udelivet og fællesskabet…

-for det er sjovt at være spejder!

