Højfyns Spejderne ”Roland Gruppe”

Hej alle i Højfyns Spejderne Rolands Gruppe:
Det går rigtig godt i vores lille gruppe, vi har fået 7 nye medlemmer her efter sommerferien, så vi er oppe
på 42 medlemmer, det er jo super 😊.
Vi er nok kommet lidt over, hvad vores 4 engagerede ledere synes er optimalt, derfor vil vi gerne række ud
til alle jer som har tilknytning til vores gruppe. Hvis vi havde lidt flere hænder, kunne gruppen også lave
mere spændende aktiviteter, sammen med jeres børn.
Kan du eller en du kender byde ind med hjælp til:
-

En hjælpende hånd til at udføre aktiviteter til spejdermøderne om tirsdagen
Være ekstra voksen på turer
Praktisk hjælp i og omkring spejderhytten

Vi har tilgang, til et hav af forskellige aktiviteter, som ligger klar lige til at opleve. Mange af disse aktiviteter
kræver bare mere end en leder / hjælper, til de kan udleves helt ud. Vi prøver selvfølgelig at lægge
aktiviteterne sammen med de andre grene i gruppen, eksempelvis om tirsdagen, hvor mini og junior laver
ting sammen, så vi kan være to ledere. Men det er også vigtigt vi aktiverer dem hver for sig, så de ”store” får
nogle aktiviteter som passer til deres alder og det samme med de små, så alle får en super spejderoplevelse, i
vores gruppe.
Så tænker du måske, hvad skal jeg lave? jeg har ikke været spejder før, kan ikke bygge en svævebane i
rafler, tænde et bål, eller gå 5 km baglæns. Og det er helt i orden, vi har både plads til den erfarne spejder,
og til nysgerrige, som kunne tænke sig at hjælpe og lære lidt om spejderiet. Viser det sig, det er lige dig så
har korpset også kurser, for alle niveauer som der også er mulighed for at tilmelde sig til.
Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe” giver dig muligheden for at prøve noget fedt, have det sjovt og
udvikle dig personligt. Du vil indgå i leder teamet i det omfang du har mulighed for, du kan være med i
planlægningen, og udførelsen af møderne, eller du kan komme til møderne og give en hånd med til selve
mødet. Vi håber det er interessant for dig, eller måske du kender en som kunne være interesseret.

Det vi alle arbejder på er at jeres børn, får en så god spejder oplevelse som muligt her i gruppen
Med venlig hilsen, Bestyrelsen og Lederne
Kontakt: Gruppeleder Henrik Vanggaard : Mobil:2225 3683 eller Pia Mobil: 4142 3411 eller kom og tal
med os til et af møderne.
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