VELKOMMEN TIL
POLARSTJERNEN
GRUPPE

Foto: Det Danske Spejderkorps

Vi er glade for at kunne byde jer velkommen i vores gruppe, der hører til på
Stenløsevej 68 og 60.
Ud over hytten på Stenløsevej, råder vi over weekendhytten Heshøj i Hesbjergskoven
Vi er så heldige at kunne tilbyde en hel spejdertid med både familiespejd
(børnehave), mikroer (0.-1. klasse), minier (2.-3. klasse), junior (4.-6. klasse), trop (6.10. klasse) samt klan (16- 23 år)
Vi arbejder på at give spejderne en udbytterig og sjov spejdertid med mange
udendørsaktiviteter og ture. Således deltager alle grene i divisionens arrangementer
og tager på sommerlejr, der er fællesarrangementer i gruppen, og grenene tager på
ture alene. Da det er forskelligt fra gren til gren, hvor hyppigt man tager på tur, er
kontingentet en smule forskelligt, da en del af turene så allerede er betalt.
Har spejderne udfordringer af forskellig art (f.eks hjemvé eller vådlægning), så snak
med lederne. Det er få ting vi ikke har prøvet før, og kan håndtere.
Arbejdet med spejderne er baseret 100% på frivilligt lederarbejde, og en forudsætning
for, at det kan fungere ordentligt er, at lederne har god kontakt til den enkelte spejders
hjem, samt at I som forældre bakker op om gruppen og dens aktiviteter i det omfang,
det er muligt for jer.
Det vigtigste er, at I følger med i afdelingens program, som til enhver tid kan ses på
vores hjemmeside www.polarstjernen.dk. Det hænder at møderne foregår et andet
sted end på Stenløsevej, og så er det godt at møde op på rette sted! Vær ALTID
iklædt tøj til at være ude.
Er spejderen forhindret i at komme, er det dejligt at få besked via sms. Ledernes
telefonnumre kan ses på hjemmesiden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER


Hjemmeside: www.polarstjernen.dk



Henvendelser til spejdergruppen sker bedst på mail til lederen eller
gruppelederne (gl@polarstjernen.dk). Henvendelser vedrørende kontingent
og medlemskab sker til kassereren (kasserer@polarstjernen.dk)



Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 125 kr. Det dækker bl.a
tørklæde samt gruppebånd og divsionsmærke til uniformen. Vores tørklæde
kan ikke købes i Spejdersport.



Kontingent klan: 490 kr 3 gange om året
Kontingent trop: 690 kr 3 gange om året
Kontingent junior: 630 kr 3 gange om året
Kontingent mini: 550 kr 3 gange om året
Kontingent mikro: 550 kr 3 gange om året
Kontingent familiespejd: 175 kr 3 gange om året



En evt. udmeldelse kan ske via medlemsservice

Følg os også gerne på vores Facebook side, her dukker der ofte remindere op – samt
dejlige billeder af aktiviteterne på møder og ture.
Vi regner også med, at I som forældre vil bakke os op med hjælp til praktiske
opgaver. Det giver nemlig lederne bedre muligheder for at lave noget godt
spejderarbejde. I kan fx hjælpe med kørsel til ture, kagebagning, madlavning på
juleturen, græsslåning, rengøring i hytten samt deltagelse i pengeindtjenende
aktiviteter såsom vejvisere med Fyen Rundt og HCA Marathon, deltagelse i
BørneFestiBal, messer mm. Desuden laver vi to gange om året nogle fælles
arbejdsaftener i forbindelse med spejdernes møder, hvor hytte og grund får den store
omgang.
Til gengæld har vi også arrangementer, hvor forældre og søskende bliver inviteret
med til at hygge. Det sker til Sct. Georgsdag, Sct. Hans aften og til oprykningen.
På forhånd mange tak for hjælpen – og endnu engang velkommen!
Med spejderhilsen Lederne i Polarstjernen

