Familiespejder
Aktiviteter 2018

8. april Krible Krable
6. maj Krible Krable
3. juni Krible Krable
30. juni - 1. juli Sommerlejr
5. august ?
16. - 19. august Outdoor event,
		 frivilligt kom og se
		 hvad vi laver
2. september Aflyses.
		 Spejdermødet flyttes
		 til d. 9.-10. september,
		 hvor vi har loppemarked
		 i Vester Åby
7. oktober Knobmærke
4. november Knobmærke
2 december Knobmærke og
		juleafslutning

Kontakt

Familiespejder

Sund og Alpegruppens Hytte
Mosevej 15, 5600 Faaborg
www.facebook.com/SundogAlpeGruppen
www.sundogalpe.spejder.dk
Henriette Grube
email: aettegrube@hotmail.com
Tlf.: 23 42 45 01
Bente Olsen
email: bente.c.olsen@gmail.com
Tlf.: 29 42 30 75

Sund og Alpegruppen
Faaborg

Velkommen til

Familiespejder
Vi mødes den 1. søndag i måneden kl. 9.30 til 11.30,
ved vores hytte på Mosevej, med mindre andet er
aftalt.
Vores aktivitetskalender kan du se på opslagstavlen i
hytten og på vores hjemmeside. Du kan også følge os
på Facebook.
Vigtigt for os er at dig og din voksne kommer af lyst
og er åben for dagens aktiviteter. Vigtigt er også at vi
skal være ude, så HUSK påklædning efter vejret.
Som leder forventer vi:
• At du som voksen deltager aktivt i
spejderaktiviteten sammen med dit barn.

Specielt til den voksne

Gruppen har nogle aktiviteter fordelt over hele året.
Det er bl.a. 1-2 arbejdsweekender, lørdag eller
søndag. Vi afholder også et loppemarked, hvortil
der skal indsamles effekter.
Vi håber at I har lyst til at giv en hjælpende hånd.

Uniform

Når du bliver meldt ind som familiespejder modtager
du et tørklæde, som spejderen som minimum skal
have på til alle spejderaktiviteter. Den blå spejderjakke m.m. kan købes ved Spejdersport.

Familiespejdermøderne

Når vi mødes til spejdermøderne starter
vi med at hejse flaget og synge en sang.

• Vi bestræber os på at aktiviteten passer til 0-6 år.

Bagefter går vi i gang med aktiviteterne.

• At familiespejderen bliver udfordret,
både fysisk, kreativt, socialt.

Aktiviteterne kan variere, vi skal bl.a. lave
bål, snitte med dolk, lave mad over bål, være
kreativ med ting fra naturen, binde knob, tage
duelighedsmærker og meget mere...

• Det skal være trygt og rart at gå til familiespejder.
• Vi lægger stor vægt på fællesskab ”den gode ven”.
• At være hensynsfuld, acceptere og hjælpe andre.

Vi slutter af sammen og tager flaget ned.

• Værne om naturen.

Vi håber at du/I har lyst til at være spejder sammen
med os.

• Vi er åbne for dialog angående aktiviteterne.

Vi glæder os.

