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Velkommen til Familiespejd
Familiespejd er et rigtig godt sted at starte sit spejderliv. Vi mødes 1
gang om måneden og har altid far, mor eller en anden voksen med.
Vi mødes ved Aabækhytten (Avbækvigvej), og leger i skoven og ved
stranden, laver bål og snuser til det at være spejder. Vi er naturligvis
altid udenfor, så husk praktisk påklædning og fodtøj.
Hvem er vi
Martin & Dorrit er klar til at tage i skoven med Familiespejderne.
Martin har været spejder i Aabenraa Gruppe i 10 år og startede faktisk som familiespejder som ganske lille. Dorrit er Martins mor - har
aldrig været spejder, men snust til spejderlivet gennem mange år
- bl.a. med to aktive spejder-børn og som del af bestyrelsen i Aabenraa Gruppe. Vi glæder os til at se jer!
Hvem er Familiespejdere
Familiespejd er for børn i aldersgruppen 3-6 år. Herefter rykker man
op til Mikrospejd (0.-1. klasse). Dog mangler vi i Gruppen ledere til
Mikro - så spejderne bliver ved Familiespejd. Næste gren er Minispejd
(2.-3. klasse).
Aabenraa Gruppe
Aabenraa Gruppe har eksisteret i over 100 år! Vi er en masse spejderbørn, ledere, assistenter og en bestyrelse. Vi er en frivillig forening,
der eksisterer på grundlaget af frivilligt arbejde og dermed også behov for opbakning fra forældrene til eks. kagebagning, kørsel, deltagelse i bestyrelsen mv. Og har man en leder/assistent-spirer i maven,
er man også meget velkommen.
Fælles arrangementer Aabenraa Gruppe
I løbet af året holdes der flere fælles arrangementer i Aabenraa
Gruppe, hvor alle spejdere kan deltage. Dette informeres løbende.
Der kan nævnes fælles oprykningstur i august og juleafslutning i
december.

Lidt praktisk information
Møder
Vi mødes én gang om måneden. Søndage kl 14-16 ved Aabækhytten,
hvis ikke andet oplyses. Er man forhindret i at møde, må man meget
gerne give besked til lederne.
Mødedage efterår
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_

Mødedage forår
_
_
_
_
_
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Andre datoer
_

_

Uniform og mærker
Som Familiespejder er det ikke nødvendigt med en uniform. Alle
spejdere låner et tørklæde ved hvert møde. Er man interesseret, kan
man købe en startpakke - dette er et tilbud, men slet ikke et krav.
Stor pakke: Tørklæde, Aabenraa Gruppe mærke, Dybbøl Divisionsmærke, Dybbøl Mølle, Sangbog. Pris 150,Lille pakke: Samme som ’stor pakke’ blot uden sangbog. Pris 75,Betaling: 7910 1086191 husk spejders navn + ’startpakke’
Når man har været Familiespejd i 1 år får en en Årsstjerne, hvis man
har deltaget i størstedelen af møderne.
Kontingent og tilmelding
Pris for Familiespejd pr. halvår er 125 kr. som betales forud. Man er
altid velkommen til at prøve én gang gratis.
Tilmelding sker på www.aabenraagruppe.dk ’Bliv spejder’

Kontaktoplysninger
Familiespejd ledere
Dorrit Andersen
			
Martin Andersen
			

Mobil: 27 52 37 36
Mail: dorrit.raebild@gmail.com
Mobil: 42 64 34 32
Mail: martin.tapdrup@gmail.com

Aabenraa Gruppe
Spejderhytte		
Aabækhytten		

Lindehave 7, 6200 Aabenraa
Avbækvigvej 50, 6200 Aabenraa

Gruppeleder Aabenraa Gruppe
Stine M. Jacobsen Mobil: 61 66 92 09
			
Bestyrelsesformand Aabenraa Gruppe
Jesper Schultz
Mail: schultz@post3.tele.dk
Hjemmeside		
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