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D A N S K E

Kære spejder (og forældre)!
I dag den ___/___ - er du blevet indmeldt som spejder. Det betyder at du har betalt
indmeldelses gebyr og så har du modtaget denne kuvert, som indeholder følgende:
1. stk. Hej bog (Den bog der høre til i Uniformslommen altid) bogen er tilpasset alderstrinet.
1. stk. Vores Sangbog - Bogen får alle, da man dels får læsetræning ved brug af
sangbog og dels hurtigt lære nogle nye sange.
1. stk. Tørklæde - i Appsi-Stammen er det rødt og i afdelingen lære man så at binde det knob der høre til. (se også Hej bog).
1. stk. Rabatkort til Spejdersport - når datoen på etiketten er udløbet, kan man få
klæbet en ny på i Hytten, husk blot at medbringe kortet.
Når du 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 Spejdersport bla. I City 2 Besøg butikken eller deres hjemmeside på www.spejder-sport.dk
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 forældre til hytten og giver
besked eller hvis man ved det tidligere på dagen, så ringer man til Spejdernes service telefon, hvor man oplyser eget navn, spejderens navn og hvilken afdeling du
tilhøre samt dit begrundet afbud (til vores statistik).
I Gruppebladet PÆLESTIKKET, som du automatisk får hver gang det udkommer,
kan du finde tur tilmeldinger osv. Det er også her vi skriver lidt til “de gamle” der
hjemme. Det sker også at tur sedler udleveres på møderne, men uanset hvordan
du få dit tur tilbud. så SKAL der altid afleveres tilmelding eller afbud, inden for den
nævnte dato. Det er nemlig den måde hvorpå lederne har styr på om alle har fået
tilbudet.
Endelig skal du huske at lederne i gruppen er frivillige ulønnede ledere, det vil sige
at , ingen spejderledere får noget for at lave spændende møder og ture for dig. Lederne laver dette arbejde fordi de kan lide at lave noget sjovt og spændende med
friske spejder-unger, så husk at opføre dig ordentligt, også over for de voksne.

S P E J D E R K O R P S
Skulle der ellers være spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingslederen i din afdeling, og det er:

Mikro- I Mini- / Junior- / Spejder- leder
___________________________________________________________
Din afdeling hedder:

Mikro- I Mini- / Junior- / Spejder- afdelingen
Hvis der er mere generelle spørgsmål om spejder, så kan dine forældre kontakte
Gruppeledere Birgitte (Brændenælde) eller Carsten (Hassel) og det kan gøres på
tlf. 40 17 89 15 (inden kl. 19.30 på alle hverdage)
Velkommen til! - vi er glade for at se dig som spejder i Appsi-Stammen
Områdets mest aktive spejder grupper

Spejder hilsen fra

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

HUSK A
F
til hytte BUD
n
m ødes , f ør
ta rt på
tlf .: 43
52 82 7
6

