Ringe Gruppe

Velkommen til KFUM spejderne Ringe Gruppe
Her er lidt oplysninger til dig, der lige er blevet spejder eller overvejer at blive det – og til dine forældre. Er du eller
én du kender klar til at blive spejder, så send en sms til enhedslederen. Vi har flere enheder, opdelt efter alder:
Bæver (0-1 klasse) onsdag kl. 16.30-18.00 Leder Ida Rasmussen, tlf 30209938 Ulve (2-3 klasse) tirsdag kl. 16.45-18.15
Leder Andreas Bjærre, tlf 30507463 Junior (4-5 klasse) onsdag kl. 17.15-19.15 Leder Heidi Daugaard, tlf 61679869
Trop (6-7 klasse) mandag 18.30-20.30 Leder Steffen Lundsgaard, tlf 29406947 Senior(8-9 klasse)mandag 18.3020.30 Leder Hans Henrik Hansen tlf 30661121 Rover (fra 17 år) mandag 18.30-20.30 Leder Lars Lindegaard, tlf
22178575
Vi er ca. 50 spejdere, 11 ledere samt en forældrebestyrelse, som vi kalder grupperådet. Grupperådet mødes hver
anden måned med gruppelederen, som er leder for hele spejdergruppen. Grupperådets opgave er at aflaste lederne,
så de kan fokusere på at lave godt spejderarbejde. Det foregår ved at sparre med lederne om daglige spørgsmål,
mål/visioner for fremtiden mv. og ved at tage sig af praktiske opgaver, som grupperådet enten selv udfører eller
uddelegerer blandt de øvrige forældre.
Bævere, Ulve og Juniorer holder møderne både på Guldhøjskolen, Floravej 13 i Ringe, og i vores egen hytte Skovly,
Nordskovvej z53 (tæt ved Nordskov gods).
Spejderarbejde handler om at lære børn at tage ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet
lærer børnene at danne deres egen mening i et demokratisk samfund. De lærer respekt for hinanden og andre
kulturer.
Som spejder i KFUM Ringe
Gruppe praktiseres disse værdier ved at børnene lærer at værne om fællesskabet – respektere andre – hjælpe andre
– være åbne og nysgerrige. Børnene lærer efter princippet: ”learning by doing”, dvs. de lærer ved at gøre tingene
selv og give deres erfaringer og viden videre til andre. Børnene lærer at klare sig selv under udfordrende forhold - i
takt med erfaring og alder. De lærer derved at tage ansvar og udvikler en høj grad af selvstændighed og robusthed til
at klare enhver situation (”Vær beredt”). Derudover opnår de en meget bred viden om alt det, der omgiver os til
daglig. Det kristne islæt består af samarbejde med kirken ved nytårsparade og ved friluftsgudstjeneste, som
arrangeres i et samarbejde mellem præsterne, de blå spejdere i Ringe og KFUM spejderne Ringe Gruppe.
Vi vægter friluftslivet, både på møderne og på turene. Vi værner om at KFUM spejderne Ringe Gruppe har en
gensidig åbenhed og respekt for forskelligheder, der er aldrig noget man ikke kan spørge om eller få hjælp til, hvis
man har brug for det; vi accepterer de ressourcer vi hver især har, vi har en stærk fællesskabsfølelse og holdånd ved
at alle, både spejdere, ledere, grupperåd og forældre arbejder sammen om at skabe et rigtig godt spejderarbejde,
der giver en masse spændende og sjove oplevelser for børn og voksne.
Lyder det for godt til at være sandt, så kan vi kun opmuntre Jer til at møde op og se hvad vi laver.
Vi forventer at man som spejder deltager så vidt muligt i alle møder, da der ofte er et læringsforløb. Hvis man er
forhindret, meldes der afbud til lederen. En vigtig del af spejderarbejdet er weekendture, hvor man afprøver de
færdigheder, man har lært i løbet af møderne. Det er vigtigt, at man så vidt muligt deltager i turene, fordi det er en
rigtig god fællesoplevelse for spejdergruppen. Der er altid mulighed for at drøfte fx individuelle behov med lederen
omkring ture. Forældre er meget velkomne til at deltage i ture og kan bidrage fx som madtanter, være/lave poster
på løb og anden praktisk hjælp.
KFUM spejderne er en kristen organisation. Dette vil mest opleves via vores samarbejde med kirken (se ovenfor) og
ikke så meget i de ugentlige møder; men vi præsenterer børnene for det kristne budskab ved fx at snakke om de 10
bud. Hvad børnene selv vælger at tro på er deres helt egen sag.
Man kan deltage i 2 spejdermøder for at se om det er noget for én, derefter er der bindende tilmelding og betaling
for et ½ år af gangen. Prisen pr. ½ år er 325 kr. Indmeldelse sker ved udfyldelse af blanket der udleveres af lederen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til leder. Betaling foregår elektronisk til spejdernes konto i Sparekassen Fyn:
kontonummer 0828 0002311739, eller via betalingslink.
Alle ledere har underskrevet børneattest og der er altid mindst 2 voksne med på ture. Der er en stor åbenhed
omkring møder/ture; forældre er som udgangspunkt altid velkomne til at deltage – efter aftale med leder, så der kan
planlægges efter bedst muligt at inddrage de forældre, der er med.

Hvilket udstyr har man brug for som spejder:
Uniform: Vi bruger den grønne spejderuniform med rødt tørklæde. Spejderuniformen bruger vi som et tegn på
fællesskab. Uniform og tørklæde bæres til alle møder, arrangementer og på ture. Uniformen kan købes i 55 grader
nord eller man kan spørge efter en brugt, der sælges af andre spejdere for ca. 200 kr. En børneuniform koster 590
kr., tørklæde 49 kr. Startpakke med uniform, tørklæde, tørklædering, bælte og cap koster 900 kr. Forsendelse 59 kr.
Vi foreslår at vente med at købe uniform til man er sikker på, man vil være spejder.
Praktisk tøj og fodtøj efter vejret: det er vigtigt både til møder og ture, at man klæder sig fornuftigt på, gerne efter
”lag på lag princippet”. På ture skal man altid have skiftetøj med.
Sovepose, liggeunderlag (ikke bævere), drikkedunk / kop /dyb og flad tallerken – alle dele i plast, bestik, rygsæk til
ture
Vi starter den nye sæson op efter sommerferien med at holde grillaften i Hytten en fredag i august (kort efter
skolestart). I løbet af september måned vil der i forbindelse med et spejdermøde blive indkaldt til et forældremøde,
hvor der kort beskrives, hvad der skal ske i løbet af året og hvilke opgaver forældre kan være behjælpelige med.
Hvert år i januar/februar afholdes et spejder&forældrearrangement samtidig med generalforsamling.
Vi er meget interesseret i et godt forældresamarbejde og vil altid gerne have jeres forslag og gode idéer til
fornyelse/forandringer mv.
Kontaktinfo: grupperådsformand Anette Birkenfeldt tlf.25791550.
Mangler du svar på noget, er du altid velkommen til at kontakte os eller søge information på gruppens hjemmeside
www.spejdernet.dk/ringe eller på www.facebook.com/pages/KFUM-Spejderne-Ringe-Gruppe/157917670970246
http://ringe.wh.spejdernet.dk/

