Velkommen til spejder
Hvad enten du er ny eller gammel spejder, vil vi gerne byde dig velkommen til en et nyt år i
Todbjerg-Mejlby-gruppen. Igen i år kan spejderne forvente en masse sjove mødeaftener, hvor vi er sammen
om at være spejder, lærer om naturen og prioriterer fællesskabet.
Hos os siger vi, at man ikke går til spejder, man er spejder. Her i velkomstbrevet skitserer vi, hvad det
betyder, og hvad vi forventer af både spejdere og forældre.

Færdselsregler
Der skal være plads til alle i Todbjerg-Mejlby-gruppen. Vi har derfor nogle fælles “færdselsregler”, som vi
alle skal leve op til.
➢ Vi lytter til hinanden
➢ Alle kommer når der bliver kaldt, og tier stille, når der gives fælles besked
➢ Vi respekterer hinandens grænser
Færdselsreglerne er til for både spejdere og spejderledernes skyld, og de er med til at sikre, at vi kan lave
nogle gode aktiviteter sammen, og at alle kan være med.
Spejderlederne taler med spejderne om reglerne, og det forventer vi også, at I gør derhjemme.

Forventninger til hinanden
Spejderforældre kan forvente, at deres børn bliver en del af et fællesskab. Som spejder lærer man, at tage
ansvar for sin egen personlige udvikling, at vise respekt over for andre mennesker og være ansvarlig over
for det samfund, vi er en del af.
Spejderlivet er båret af frivilligt arbejde, og uden forældreopbakning fungerer det ikke. Spejderlederne
forventer, at forældre viser interesse for spejdernes aktiviteter og deltager aktivt i spejderlivet, når der er
behov. Vi forventer afbud, hvis man ikke kan komme. Vi forventer, at man hjælper med kørsel, bagning og
tanter/onkler ved lejrene. Ind i mellem har vi brug for en ekstra voksenhånd på mødeaftnerne - da
forventer vi forældredeltagelse, lige som vi forventer deltagelse i de to årlige arbejdsdage.

Til spejder
Til spejdermøderne er vi næsten altid ude, så husk derfor altid tøj der passer til årstiden.
Man behøver ikke en uniform til at starte med. Tørklædet er dog obligatorisk efter de første par gange og
kan bestilles igennem http://www.55nord.dk/. Uniformer kan købes brugt flere steder, tjek fx dba.dk eller
opslag på Facebook.

Datoer
21. september er der arbejdsdag.
4.-6.. oktober er der efterårslejr.
3. december er der juleafslutning
17.-19. april er der forårslejr
16. maj er der arbejdsdag og sov-ude med spejderne
15. juni er der sommerafslutning
uge 27 2020 er der sommerlejr (præcist hvilke dage ligger endnu ikke fast)
Der orienteres løbende på Facebook, og ellers findes kalenderen på http://tmspejder.dk

Kommunikation
Vi bruger Facebook som vores primære kanal til den løbende dialog mellem spejderforældre og -ledere.
Find den her: https://www.facebook.com/groups/tmspejder/
På http://tmspejder.dk er der information om indmelding, pakkelister, ledere for enhederne mm.
Har I spørgsmål, så tøv ikke med at spørge - og I er altid velkomne til at deltage i hele eller dele af
mødeaftnerne, hvis I er nysgerrige efter, hvordan spejderlivet udformer sig i praksis.

Med ønsket om mange gode spejderaktiviteter 2019/2020
Mange hilsner fra
Spejderlederne i Todbjerg-Mejlby KFUM

Familiespejder ledere: Janne Edvardsen Hvid, Bente Merete Hansen, Sigrid Juul Hansen og Julie Elkjær.
Ulveledere: Lisette Aagaard, Line Thorndal Moll, Michael Pedersen
Juniorledere: Kristine Alethe Røberg, Claus Bentsen
Tropledere: Peter Hammer, Martin Meinhard Lauritsen
Seniorleder: Claus Bentsen

