D E T
Kære forældre!
I dag den ____/____-

D A N S K E
har vi her på spejdergrunden haft besøg af

____________________________________________________
det var en dejlig og hyggelig oplevelse for os og vi håber også at det har været en
god oplevelse for jeres ”spejder”.
Nu er det sådan at de fleste børn i den alder har lyst til fodbold i dag, spejder i morgen og vandski i overmorgen, og det kan jo let gå hen og blive en kostbar fornøjelse for forældrene. Der for har vi indført følgende ordning:
Jeres ”spejder” må komme på besøg op til 4 gang helt GRATIS og behøver ikke
andet en praktisk tøj, da vi er meget ude. Når I, i fællesskab, så er blevet enige om
at Spejder nu engang er VERDENS SJOVESTE HOBBY!, så skal i blot udfylde
vedlagte indmeldes blanket og aflevere den på det følgende spejdermøde, sammen med kr. 150,- (indmeldelses gebyr) For de penge for jeres ”spejder” nu et rigtigt spejdertørklæde, en sangbog og en lille ”Hej bog”. Det er en bog som fortælle
spejderen lidt om livet som spejder. Samt et rabat kort til Spejdersport.
Vi skal så lige næv ne at kontingent er kr. _______ pr. måned
dette opkræves kvartalsvis v ia giro.
Når jeres ”spejder” nu er blevet meldt ind, går der ikke længe, før der helt sikkert
står spejderuniform øverst på ønskelisten, men det er altså ikke noget der haster
og ofte har vi brugte uniformer i hytten, som kan købes for en lille skilling. Men ellers kan uniform og andet udstyr købes i Spejder Sport bl.a. I City 2, Besøg butikken eller deres hjemmeside på www.spejder-sport.dk

S P E J D E R K O R P S
Med i kuverten er der lidt mere orientering om hvad Det Danske Spejderkorps ellers er for noget, men kort fortalt, så er det os, der ikke blander sig i religion og politik, det overlader vi til forældrene. Vi følger normalt den lokale folkeskoles ferier og
højtider, så selvfølgelig holder vi bl.a. Lidt jule tam tam og den slags. Alle vores ledere er på en eller anden måde i konstant uddannelse for at blive ved med at være
dygtigt til at arbejde med spejderne. Alle ledere er frivillige og ulønnet.
I kuverten ligger også et nr. af gruppens blad, det kommer jævnligt og er lavet som
information til forældre og børn, om hvad der ellers sker i spejdergruppen. Med i
kuverten ligger der også lidt information om de muligheder man som forældre har
for at få lov til at være spejderleder eller på anden måde deltage aktivt i jeres
”spejders” aktive liv.
Ellers kan vi fortælle at foruden det at holder et fast ugentligt møde, så tilbyder vi
forskellige ture og weekender hvor vi øver os i at bruge vores færdigheder og tænke praktisk. Disse tilbud vil enten fremgå af gruppens blad eller af en seddel som
spejderne får med hjem. Uanset om jeres ”spejder” så skal med eller ej, så skal
sedlen ALTID afleveres, for det er samtidig et signal til os om at vores frivillige og
ulønnet arbejde ikke bliver glemt i en uniforms lomme eller bukselomme.
Skulle der ellers være spørgsmål, så er I meget velkommen til at kontakte Gruppelederne Birgitte (Brændenælde) eller Carsten (Hassel) og det kan gøres på tlf. 40
17 89 15 (inden kl. 19.30 på alle hverdage) eller I kan kontakte lederne i Spejderhytten på service telefon 43 52 82 76, efterlad navn og telefon nr. og kort beskrivelse af hvad det drejer sig om, så vil I blive kontaktet
Vi glæder os meget til at se jeres ”spejder” hos os på næste møde som er:

Så har vi det ellers sådan at hvis man er forhindret i at komme til et møde, hvilket
er helt utænkeligt, eller hvis man er forsinket, så ringer man til hytten og giver besked, inden mødestart, eller hvis man ved det tidligere på dagen så ringer man til
Spejdernes service telefon på 43 52 82 76, her efterlades forældre navn,
”spejderens navn” og oplysning om afdeling.
Jeres Spejder høre til hos:_____________________________afdelingen her er
alle børn mellem_________år
Hvis jeres barn ikke er dukket om til den aftalte tid, så vil vi sikkert kontakte jer og
dermed har vi en tovejs aftale, som holder både dig som forældre og os som ledere
orienteret om at ”spejderen” ikke er kommet til skade i trafikken eller på anden måde har haft et uheld. Det er jo altid rart at vide at vores børn er i god behold.

_____dag den___/___ -

kl. ___:___ til kl.___/___

Spejder hilsen fra
Daglige leder: ____________________________________
Mikro/Mini/Junior/Spejder Afdelingsleder

Birgitte ”Brændenælde” Nielsen & Carsten "Hassel" Nielsen
Gruppeledere i Appsi-Stammen

