Det Danske Spejderkorps

www.valbyparkspejderne.dk

FAKTA
Hvad koster det:
Den første måned er en prøve måned, så du kan finde
ud af om det er noget for dig. Herefter er der et
indmeldelsesgebyr på 150 kr. for tørklæde, sangbog og
spejderbog.
Derefter er prisen 150 kr. pr. måned, som opkræves en
gang i kvartalet. Ture og lejre betales fra gang til gang.
Vi er:
 en frivillig organisation
 spejdere i vores fritid
 både for drenge og piger

Vi er ikke:
 et fritidshjem
 lønnede pædagoger
 en religiøs organisation
 partipolitiske

Kontakt/Spørgsmål:
Skriv til vores gruppeledere Lena og Keld på
gl@valbyparkspejderne.dk
Læs mere om gruppen på: www.valbyparkspejderne.dk
Kom ned i hytten på den mødedag der passer kl. 17.45
og få en snak med lederne. Vi tager i mod nye spejdere
den første mødedag i hver måned. Her vil vi også
meget gerne have at vide, om der er særlige hensyn vi
skal tage, eller være opmærksomme på, f.eks. ADHD.

Spejder er sjovt og
udfordrende
Skab venner for livet…
Få spændende oplevelser,
løb efter kort i skoven, lær at
lave bål, bygge alverdens
ting i rafter, tage ansvar,
tage på weekend uden
mor/far…
- nutidens spejdere har
andet i hovedet end snobrød!
Hvad med 10 km. sæbekasseløb gennem Farum by,
klatrer løs i Valbyparkens trætoppe eller lave gourmet
mad over bål?
Det er udfordrende at være på løb og bygge med
rafter. Det er sjovt at have de udfordrende oplevelser
med andre fra sin patrulje, og det giver kammeratskab,
og i fællesskab med andre lærer man at tage ansvar.
Og så er der masser af friluftsliv, når aktiviteterne er
udendørs.

Det Danske Spejderkorps
Spejdere har ikke kun venner i gruppen, de møder
spejdervenner fra hele Danmark og hele verden. På
sommerlejre, korpslejre, møder og almindelige
spejdermøder, også i divisionen. Her kan du møde 30,
100, 1000 ja måske endda 20.000 andre spejdere.
Du er nødt til at opleve det.
Spejdere bruger meget
tid udendørs, på løb
med poster, sms og
gps, sover i telt, laver
mad på bål, lærer noget
om naturen, lærer
førstehjælp. Bare for
lige at nævne noget,
man laver som spejder.

www.valbyparkspejderne.dk
Mikrospejdere leger og har det sjovt, ofte ude i
naturen. Mikroer udvikler deres sanser, motorik og
selvværd sammen med andre børn og voksne.
Minispejdere lærer at samarbejde både i små og store
grupper. De får en masse selvtillid og
succesoplevelser.
Juniorspejdere tager ofte på ture, lære at samarbejde
og klare sig selv. Fokus ligger på et godt
kammeratskab samt sjove og udfordrende aktiviteter.
Tropsspejdere lærer at planlægge og gennemføre
deres egne møder og ture. Her arbejdes på
selvstændighed og at tage ansvar.
Seniorspejdere tager selv på mere krævende og
udfordrende ture, både indland og udland, og så
deltager de i sociale arrangementer med seniorer fra
andre grupper.

Valbyparkspejderne er en spejdergruppe under
Det Danske Spejderkorps og er for både piger og
drenge.
Vi har opdelt børn/unge i følgende grupper:
6 - 8 år Mikrospejdere – torsdag fra 18.00-19.30
8 - 10 år Minispejdere – tirsdag fra 18.00-20.00
10 - 12 år Juniorspejdere – onsdag fra 18.00-20.00
12 - 16 år Tropsspejdere – mandag fra kl. 18.00-20.00
16 - 23 år Seniorspejdere – torsdag fra kl. 19.45-21.30
Forældre er også velkomne. Der er masser af
spændende opgaver de kan hjælpe med.
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