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Kære nye medlem og dine forældre 
 
Hermed lidt information, som gerne skulle gøre din opstart i gruppen lidt nemmere. Denne seddel er på ingen måde 
fyldestgørende, og du er naturligvis altid velkommen til at spørge, hvis der er noget, du eller dine forældre er i tvivl om.  

 
Aldersgrene (vejledende) 

 Ulve 7-10 år 
 Stifindere 10-12 år 
 Spejdere 12-18 år 

 
Mødetider: 
Alle mødes tirsdag kl. 18.00 (kom meget gerne til tiden).  
Ulve- og Stifindermøderne slutter kl. 20.00, mens Spejderne først slutter kl. 21.00. 

 
Indmeldelse:  
Når du har været med på 3-4 spejdermøder, er det ved at være tid til at beslutte, om du har lyst til at være spejder. I så 
fald skal du udfylde en indmeldelsesblanket, som skal afleveres til din grenleder.  
 
Indmeldelsesgebyret er 250 kr., som blandt andet dækker tørklæde, sangbog, gruppemærke og depositum for 
korpsmærke. Korpsmærke, gruppemærke og sangbog udleveres først, når du har fået uniform.  

 
Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode. Gruppens kasserer sender på mail en 
opkrævning på indmeldelsesgebyr og restkontingent.  Kontingent er 450 kr. pr. halvår. 
 
Der vil desuden være betaling for weekendture m.m. Betalingen for disse arrangementer er for det meste omkring 100 
kr. pr. døgn. 
 

Uniform:  
Vores uniform består af en kaki skjorte, med gruppens tørklæde og eventuelt et bælte med korpsets bæltespænde. 
Din grenleder kan hjælpe med råd og vejledning omkring uniforms anskaffelse, størrelse og påsyning af mærker. 
Uniformen købes på Korpsets net-shop for mellem 325,- til 365,- kr. 

 
Planer frem til sommerferien: 
 

 Sct. Georgs Aften: Denne aften mødes vi på Spejdergrunden og tager derefter til vores hemmelige sted. Vi 
mindes Sct. Georg, som er spejdernes skytshelgen, og samtidig aflægger vi vores Ulve-, Stifinder- og 
Spejderløfte.  
 

 Ulveturnering: De Ulve, som har været spejdere et stykke tid, skal på turnering. Under turneringen dyster de 
mod alle de andre Ulveunger fra Danmark.  

 
 Stifinderturnering: Foråret byder ligeledes på Stifindernes årlige turnering, hvor de også mødes med deres 

spejderkammerater fra hele landet.  
 

 Sommerlejr: Lejren afholdes som regel i den første uge af skolernes sommerferie.    
 

 Kalender: Bemærk desuden, at du vedlagt får udleveret en årskalender med vores aktiviteter. Kalenderen er 
vejledende, og der kan løbende ske ændringer.  

 


