”Spejder er ikke noget man går til
- det er noget man er!!"
Til nystartede spejdere i alle grene.
En velkomstskrivelse
fra
1. Sundby
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Kære Forældre
I har valgt at lade jeres barn blive spejder i 1. Sundby.
Vi er en gruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS) med Ca. 70 medlemmer.
Vores hytte ”Uglebo” ligger på Windsorvej 3.
Vi vil med disse sider fortælle lidt om gruppen, dens historie og opbygning. Vi vil samtidig gerne
give lidt praktiske oplysninger, såsom mødetider, uniform, kontingent, indmeldelse m.m.

Lidt historie om gruppen:
1923 - Opstart med drenge (DDS) i en gymnastiksal på Øresundsvejs skole.
1949 - Flyttede ind i kælder på Windsorvej 4.
1951 – Opstart med piger (Det Danske Pigespejderkorps) i et Vogterhus (Amager banen) bag
Seruminstituttet. Flyttede videre til Den lille Amagerbro skole, Øselsgade, Rodosvej, og sluttede
på Hans Bogbinders Allé.
1960 – Drengene købte grunden Windsorvej 3 - og udbyggede ”Uglebo”.
1972 – 1.Sundby piger og 1.Sundby drenge blev lagt sammen til en gruppe som en af de første
grupper i Danmark med både piger og drenge.
1977 – Vi fik Juniorspejdere
1987 - Vi fik Mikrospejdere.

Vores hytte Uglebo
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Hvad handler spejderlivet om
Vi prøver i det daglige spejderarbejde at lære børnene at følge DDS formål og spejderloven.

Formål:
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige
mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det
danske samfund og ude i verden.

Spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres mening og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

Spejderløftet:
Jeg lover at holde spejderloven.

Motto:
Vær beredt.
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Det Danske spejderkorps (DDS) opbygning:
1. Sundby er en gruppe i en Det Danske Spejderkorps. Alle grupper er en del af en division, og 1.
Sundby er en del af Amager Division.

Gruppen og det årlige grupperådsmøde:
Gruppen ledes af gruppeledelsen (alle ledere, assistenter og hjælpere) og gruppens bestyrelse.
Gruppens bestyrelse er sammensat af forældrerepræsentanter, ledere og unge over 15 år. På
grupperådsmødet (generalforsamlingen), som afholdes i februar, vælges forældrerepræsentanter
blandt (mikro-, mini-, og tropsspejder-forældre). Alle gruppens økonomiske forhold besluttes af
gruppebestyrelsen. Gruppeledelsen vælger en gruppeleder inden grupperådsmødet.
Alle forældre opfordres til at deltage i grupperådsmødet. Det er dels muligheden for at få
indflydelse på spejdernes hverdag, og dels en anledning til at få mere viden om, hvad børnene
laver, når de er spejdere.

Spejderlederne
”Spejderlederne” består af ledere, assistenter og hjælpere. Alle er frivillige og får ikke løn for
arbejdet.
Alle ledere, assistenter og hjælpere skal hvert 2. år forny deres børneattest.
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Grenene (afdelingerne) i 1.Sundby
Mikrogrenen: 0. kl. - 1. kl.
Mødetid: Mandag kl.18.00 – 19.30.
Hos mikroerne leger og synger vi meget, og vi lærer også nogle knob. Vi sover (som regel) ikke i
telt og tænder ikke selv bål. Det er ikke tilladt at gå med kniv hos mikroerne.
Der er udover gruppens fællesarrangementer Ca.:
2-3 weekendture årligt (1-3 overnatninger)
1-2 søndagsarrangementer
1 forældremøde.

Minigrenen: 2. kl. - 3. kl.
Mødetid: Torsdag kl.18.00 – 19.30.
Vi tager knivbevis, tænder lidt bål og sover i telt på vores ture. Vi arbejder i patruljer. En patrulje er
en gruppe på 5-8 minier. I hver patrulje er der en patruljeleder og assistent. Minier larmer, leger,
synger og tager mærker.
Der er udover gruppens fællesarrangementer Ca.:
3-4 weekendture (1-4 overnatninger for det meste i telt)
1-2 søndagsture eller lørdagsture
1-2 forældremøder

Juniorgrenen: 4. kl. - 5. kl.
Mødetid: Onsdag kl.18.00 – 19.30.
Som junior dygtiggør man sig i alle de færdigheder, som vi har lært i mikro- og minigrenen. Vi
arbejder mere selvstændigt, og lære mere om naturen og lidt om kort og kompas.
Der er udover gruppens fællesarrangementer Ca.:
3-4 weekendture (1-4 overnatninger for det meste i telt)
1-2 søndagsture eller lørdagsture
1-2 forældremøder

Tropsgrenen: 6.kl. - 16 år.
Mødetid: Tirsdag kl.18.30 – 20.30.
Her arbejdes fuldt ud med patruljesystemet, og der bliver nu delvis holdt møder uden ledere.
Der er udover gruppens fællesarrangementer Ca.:
1 månedlig tur/weekend – fra hyggetur til adventurespejd
Sommerlejr
1 forældremøde

Seniorgrenen: Alder 16 +.
Mødetid: Onsdag kl.19.30 - 21.30+
Senior er en fortsættelse af spejderarbejdet, hvor man er selvstændig og selv planlægger møder
og ture. Det er også her, der måske findes overvejelser sted om at blive medhjælper eller leder i
gruppen.
Der er udover gruppens fællesarrangementer arrangementer efter behov – egne eller
divisionsarrangementer.
Det Danske Spejderkorps, Windsorvej 3, 2300 København S, E-mail: info@1sundby.dk
Web 1sundby.dk
Side 5

Praktiske informationer
Uniformen og mærker
Uniformen er en del af det at være spejder. Vi har den altid på, når vi er til spejderarrangementer.
Vores tørklæde er rødt med hvid kant. I løbet af spejderlivet får man forskellige mærker, der sys
på uniformen.

Fremmøde
Spejderne forventes at møde til alle de ugentlige spejdermøder. Ellers skal man melde afbud. For
hvert år man har været spejder, får man en årsstjerne til uniformen. Det kræver, at man har haft
max fire afbud på et år. Men hvis der er særlige årsager til fraværet, så sig til, så der tages hensyn
til det.

Rabat i Spejder Sport
I Amager Centeret findes den nærmeste Spejder Sport. Husk at tilmelde jer Spejder Sports
kundeklub på www.spejdersport.dk. Dette giver 10% i spejderrabat på alt i Spejder Sport.
Almindeligt basisudstyr til tur og lejre kan købes hos ”Spejder Sport”. Asivik er Spejder Sports eget
mærke. Det er et udmærket produkt, der kan købes for rimelige penge. Rigtig godt udstyr kan
ligeledes købes i ”Spejder Sport”.

Særlige arrangementer:
Tænkedag (verdensomspændende spejdertradition)
Grupperådsmøde (generalforsamling). På dette møde vælges bestyrelsen.
Ca. 2 arbejdsdage i hytten og haven med forældredeltagelse
Juletur – hvor alle grene er på fælles tur
Gruppetur – for alle grenene.

Hjemmeside:
På www.1sundby.dk kan man finde billeder fra ture, kalender for gruppen samt informationer om
grenene. Det er muligt at abonnere på kalenderopdateringer for den enkelte gren.
På vores hjemmeside kan man tilmelde sig ture/weekender mm., som arrangeres for den gren,
man tilhører. Man betaler med kreditkort ligesom på andre netbutikker.

Indmeldelse:
De første 3 møder har man lov at være med på prøve. Derefter skal der foretages en indmeldelse
via DDS medlemsservice. Det gøres på hjemmesiden man får linket når man skal meldes ind.
Det koster 100 kr. at blive indmeldt, og den nye spejder får udleveret vores tørklæde og gruppens
mærker til uniformen. 1.Sundbys kasserer fremsender en faktura pr. mail (se vejledning på vores
hjemmeside) på indmeldelsesgebyret samt evt. restkontingent for indeværende kvartal.

Kontingent
375 kr. pr. kvartal forud. Beløbet vil blive opkrævet hvert kvartal.

Udmeldelse:
Hvis man vil stoppe som spejder i 1.Sundby, skal man gøre dette skriftligt til
kassereren@1Sundby.dk eller ved at logge sig på Medlemsservice https://medlem.dds.dk/ under
’min side’.
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Hvad forventer vi af forældrene
Først og fremmest forventer vi, at forældrene bakker op om børnenes liv som spejdere – og
hjælper med til, at det går godt.
Hvis der er noget, I har brug for at tale med lederne om, så sig det i forbindelse med aflevering af
spejderen til møde – eller ring/sms. Det kan fx handle om, at der er behov for særlige hensyn på
ture, fx at barnet skal huske at tage medicin. Vi vil også gerne kende til eventuelle diagnoser eller
andre forhold, som der skal tages hensyn til, så alle har en god tid sammen.
Det kan også være, at nogle børn har svært ved at turde at tage med på de første ture med
overnatning m.v. Gennem dialog kan vi i fællesskab forsøge at finde nogle gode løsninger.
Som spejder lærer man gradvist større selvstændighed, og man lærer at klare mange flere ting
selv. Fx at snitte med en kniv, tænde et bål, pakke sin rygsæk, lave mad på ture, turde smage på
noget nyt, selv tage bus og tog osv. Børnene prøver først nye opgaver, når de er gamle nok til det.
Vi forventer af forældrene, at man giver barnet lov at prøve kræfter med noget nyt – og også
skubber lidt på for at øge selvstændigheden.

Husk:
Husk at tjekke planen over møder, da nogle møder foregår et andet sted end i Uglebo.
At melde afbud til spejdermøderene hos afdelingslederen.
Sy mærker på uniformen.
Mærk spejdernes tøj, når vi tager på tur.
Tilmelding til ture og arrangementer.
NB – de store spejdere kan meget af ovenstående selv.

Bidrag til det frivillige arbejde
Da det er frivilligt arbejde at være leder i DDS,
er det altid muligt for forældre at give en hjælpende
hånd i 1. Sundby som hjælper i en gren (afdeling).
Enten fordi man selv har været spejder, eller fordi man har lyst til at prøve det.
Vi har også brug for hjælp fra forældre med forskellige kompetencer, som vi kan bruge til
møderne eller på arbejdsdagene.
Alle forældre kan hjælpe på de to årlige arbejdsdage i Uglebo. Der er opgaver for både erfarne
håndværkere – og opgaver, som alle kan løse. Vi har brug for hjælpen til at ordne praktiske ting,
og det er samtidig hyggeligt og en mulighed for at lære andre forældre at kende.
Husk også at deltage på det årlige grupperådsmøde (generalforsamlingen).

Det Danske Spejderkorps, Windsorvej 3, 2300 København S, E-mail: info@1sundby.dk
Web 1sundby.dk
Side 7

Kontaktpersoner
Mikroleder er: Berit Vejsgård
Minileder er: Martin Jørgensen
Juniorleder er: Emilia Bjergskov
Tropsleder er: Katja Nørlund tlf.
Seniorleder er: Emilia Bjergskov .
Gruppeleder er: Berit Vejsgård
Styrelsesformand er: Adrianne Ramin Sullivan
Kasserer er: Christian Eggert Jørgensen .

Med Spejderhilsen 1.Sundby

Nyttige adresser:
Det danske Spejderkorps: www.dds.dk
Medlemsservice: www.medlem.dds.dk
Spejderne: www.spejderne.dk
Kassereren: Kasseren@1sundby.dk
Spejder Sport: www.spejdersport.dk
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