Velkommen til Peter Lassen Spejdergruppe
Vi er rigtig glade for, at du har valgt Peter Lassen Spejdergruppe til dit barn. Vi håber dit barn vil få en masse
dejlige oplevelser hos os. I dette velkomstbrev vil vi skrive lidt om hvad det vil sige at være spejder hos os.
Vi er en stor og velfungerende spejdergruppe i Farum Vest, og vores hytte har en dejlig grund som ligger op til
skov og mark. Vi er derfor tit ude både sommer og vinter, så det er vigtigt at børnene har tøj med efter vejret –
hver gang!
Spejderne er delt ind i afdelinger efter alder. Bemærk at aldersgrænserne er vejledende, idet vi tager hensyn
til blandt andet kammeratskaber. Man rykker dog som regel aldrig op for ”tidligt”
Mikro (6-7 år) Mødedag onsdag (pt sammen med minierne)
Mini (8-9 år) Mødedag onsdag (pt sammen med mikroerne)
Junior (10-11) Mødedag mandag
Trop (12-15) Mødedag torsdag
Klan (16 - )

Ingen fast mødedag

De enkelte afdelinger arbejder i patruljer, hvor stort set jævnaldrende børn sammen skal løse nogle opgaver.
Hos de mindre er der meget hjælp fra lederne, mens de større skal løse mere og mere selv. Ud over
samarbejde handler det lige så meget om kammeratskab, og det er derfor vigtigt at børnene er med og tager
del i møderne.
Peter Lassen Spejdergruppen er en del af en meget aktiv Ravnsholt Division, hvor vi samarbejder med de
øvrige spejdergrupper i Farum, Allerød og Birkerød, ligesom vi er en del af Det Danske Spejderkorps (dagligt
kaldet DDS)
Vi har en meget velfungerende ledergruppe og bestyrelse, som dog ind imellem gerne vil bede om hjælp til
større eller mindre opgaver blandt spejderforældrene – forældrehjælpere.
Forældrehjælpernes rolle: Forældrehjælpere deltager ikke i planlægningen, men møder op som aftalt og
hjælper med praktiske opgaver omkring aktiviteterne. Det kan både være almindelige spejdermøder, stå post
eller hjælpe i køkkenet med julemaden på den årlige fælles julegruppetur, give et nap med på vores årlige
hyttedag (slå græs, rydde grene væk, male) etc. Som forældrehjælper kan man ikke forvente kun at være tæt
på eget barn, men bør være til rådighed for alle børn. Har du lyst til at være forældrehjælper, så giv besked til
enten dit barns leder eller vores gruppeleder Kamilla Banke Ravn (mail: kamilla@bankeravn.dk).
Spejdernes genbrug: Som medlem af Peter Lassen Spejdergruppen forventes det, at spejdere og/eller forældre
melder sig frivilligt til tømmetjans på spejdernes genbrug min. 2 gange årligt. Der kommer besked fra vores
tømmerkoordinator, så skynd dig at tilmelde dig, de dage du kan.
Peter Lassen Spejdergruppen er medejer af Spejdernes Genbrug, og vi modtager årligt mange penge/85.000kr
for tømningen fra genbrugspladsen i Farum. Pengene har givet os mulighed for fælles gruppeture, indkøb af
kanoer, tilskud til sommerlejre, deltagelse i DDS`s ledelseskurser for både spejdere og ledere, tilskud til
adventure-spejd etc. Opgaven går ud, at forældre og spejdere flytter genbrugstingene fra spejdernes hus
”Laden” på kommunens genbrugsplads i Farum til udsalgsstedet på Havremarken. Vi har en lille lastbil (alm.
Kørekort) med lift til rådighed. Vores spejdergruppe har tømmetjansen hver 8. uge, dvs 6-7 uger (4
eftermiddage/uge) på et helt år. Vores tømmerkoordinator og spejderforælder Jakob Hansen sender en
besked ud til alle i gruppen, når vi nærmer os ”vores tur”.
Velkommen til Peter Lassen Spejdergruppe. I er altid velkommen til at kontakte jeres barns leder eller os hvis I
har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Kamilla Banke Ravn (gruppeleder for Peter Lassen Spejdergruppen) og
Caroline Schmidt Laugesen (bestyrelsesformand for Peter Lassen Spejdergruppen)

