Fugl Phønix Trop
De Gule Spejdere i Sorø

Kom og vær med!

Ulve 7 – 10 år
Når du er startet i skole, er du gammel nok til at blive optaget i Ulveflokken, som er den yngste gren
hos De Gule Spejdere.
Ulvenes idégrundlag er Junglebogen, og vi relaterer vores arbejde til Mowgli og hans oplevelser.
Som Ulv får du et Ulvenavn, og
du kommer i en Ulvebande sammen med andre drenge og piger.
På møderne leger vi, oplever naturen, tager duelighedstegn, og
sammen får vi lært de vigtigste
ting, man skal kunne som spejder.

Stifindere 10 – 12 år
Når du bliver 10 år, er du gammel
nok til at blive Stifinder.
Stifindernes idégrundlag er baseret på de Nordamerikanske indianere.
På møderne lærer vi mange spændende ting om naturen og om kompas, kortlæsning, førstehjælp,
knob, lejrsport og om madlavning
over bål.
Udover de ugentlige møder tager vi
på forskellige ture i løbet af året,
hvor vi bygger lejr, laver mad på
bål og sover i tipier og telte.

Spejdere 12 - 18 år
Spejdergrenen er for de 12-18årige spejdere.
Omdrejningspunktet i Troppen
er patruljerne. Patruljerne arbejder både selvstændigt og
sammen i hele Troppen. Patruljerne er ledet af en Patruljeleder
og en Patruljeassistent, der står
for at planlægge patruljens møder indenfor de rammer, som er
afstukket af Tropsledelsen.
Vi arbejder efter, at man som
Spejder i troppen får gode oplevelser, oplever friluftslivet, opnår en forståelse for spejderånd, lærer fællesskabsfølelse
og lærer at påtage sig ansvar.

Pionerer og Rovere
Udover de nævnte aldersgrene er
der også Pionergrenen for 18-25årige og Rovergrenen for ”gamle”
spejdere over 25 år.

De Gule Spejdere i Danmark
De Gule Spejdere er et upolitisk
og ikke-religiøst spejderkorps,
som har til formål at udvikle børn
og unge til vågne, selvstændige
mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude
i verden.
De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen:
Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed.
Udover at bibringe børnene en
lang række praktiske færdigheder
skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle børnenes forståelse
og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.

Det er ikke et mål i sig selv, at alle
skal være lige dygtige til alle elementer i spejderarbejdet. Derimod
er det et vigtigt mål, at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt
opøves i samarbejde og tolerance.
Denne vekselvirkning, hvor børnene over et længere tidsforløb skiftevis lærer at indpasse sig og tage
lederansvar, er et godt fundament
for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads.

Turneringer
Hvert år holder vi turneringer for
Ulve, Stifindere, Spejdere og Pionerer/Rovere. Alle landets grupper
mødes på denne måde 3 gange
om året.

Kom og besøg os
på Apotekervej 17A, 4180 Sorø

Grenene har fælles mødedag, men møderne slutter
på forskellige tidspunkter:






Ulvemøder: Tirsdag 18.00 - 20.00
Stifindermøder: Tirsdag 18.00 - 20.00
Spejdermøder: Tirsdag 18.00 - 21.00
Pionermøder: Efter aftale Pionererne imellem
Rovermøder: Efter aftale Roverne imellem

For yderligere information, kontakt gruppeleder Preben Bjeragger på tlf.: 24 83 53 44 eller e-mail: preben@bjeragger.dk.

www.fuglphonix.dk

