Velkommen til
KFUM-spejder i Hvidovre Syd
Her lidt information om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer.

Formål:
For over 100 år siden grundlagde Lord Robert Bade-Powell spejderbevægelsen, og det er de
grundlæggende principper fra den gang, som spejderarbejdet bygger på stadigvæk, og her lægger vi vægt
på:
• At vi skal have gode oplevelser, og at det skal være sjovt.
• Vi skal lære noget og udvikle os
• Vi skal ud i naturen

Vision:
KFUM’s overordnede vision er: ”Sammen rykker vi verden - med vilje”
Visionen handler om at vi igennem spejderarbejdet vil rykke os selv og vores omverden i en mere holdbar
retning.

Spejdermetoden
Som spejder bliver man udfordret fysisk, og mentalt. Man bliver stillet over for alle mulige opgaver og
udfordringer. På den måde oplever børnene, at de ved at samarbejde kan løse opgaven, også selvom ikke
alle er lige gode til alt.
Spejdermetoden ”Learning by doing” handler om at børn udvikler sig bedst når det for lov til at afprøve
ideer og metoder – ikke igennem lange teoretiske forklaringer.
Vi bruger primært naturen som vores ”rum”, og vores opgaver er bygget op omkring at vi arbejder ude,
både på spejdergrunden og på ture. Derfor er det vigtigt at barnet er klædt på efter vejret.
Et andet vigtigt element i spejderarbejdet er princippet om ”børn leder børn”. De lærer at tage ansvar for
sig selv og andre, lærer at arbejde samme, udnytte hinandens evner og nå fælles mål.
Dette sker i små grupper af børn, som hedder ”bander” i bæver- og ulve-grenen og ”patruljer” i junior- og
trop-grenen. I takt med spejdernes ”modenhed” (og lyst) er der mulighed for at blive ”bandeleder” eller
”patruljeleder” for en periode.
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Arbejdsform i KFUM Hvidovre Syd
Lokalt i KFUM Hvidovre Syd planlægges det ugentlige spejderarbejde i de enkelte grene. Det sker i respekt
for korpsets vision og arbejdsmetode samt nedenstående overordnede rammer:
Bæver



Tryghed i natur og mørke
Kammeratskab & Fællesskabsfølelse






Patruljeliv opstart
Simple spejderfærdigheder
Spejderløb og weekendture
Kammeratskab & Fællesskabsfølelse






Patruljeliv
Børn leder børn
Én for holdet – bidrag til fællesskabet
Spejderløb og weekendture






Selvstændige patruljemøder
Unge leder unge/børn.
Ansvar for egne møder (støtte fra voksne)
Bidrag til gruppens fællesskab

Ulve

Junior

Trop

Hvem kan være med?
Spejderorganisationen er for alle uanset baggrund, religion, køn, handicap osv.
KFUM Hvidovre Syd er en spejdergruppe for alle piger og drenge, som aldersmæssigt er organiseret i:





Bævere (0.-1. klasse)
Ulve
(2.-3. klasse)
Junior (4.-5. klasse)
Trop
(6. klasse og op)

mødedag:
mødedag:
mødedag:
mødedag:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

kl. 18.15-19.15
kl. 18.30-20.00
kl. 18.30-20.00
kl. 18.30-20.00
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Forældre-deltagelse
Har du som voksen/forælder lyst til at deltage i vores aktiviteter og være en del af et fællesskab, hvor vi
hygger os med friluftsarbejde og glade børn, er du mere end velkommen.
Det er ikke en forudsætning at man selv har været spejder. Det eneste vi forlanger er, at man er åben og
har lyst til at være med og har et godt humør (samt naturligvis en ren børneattest, jf. korpsets regler).
Forældre deltager typisk som hjælpere på møder, hvis der er sygdom i lederstaben eller ved særlige
arrangementer. En gang årligt har vi en hyttevedligeholdelsesdag, hvor vi beder om hjælp til at vedligeholde
jeres barns spejderhytte.
Nogle børn har behov for en forældre i nærheden de første par gange. Det er helt ok.

Husk som forældre…:




Meld afbud hvis dit barn ikke kan komme til spejder.
For ledelsen er det vigtigt at have et stabilt fremmøde. Lederne planlægger, køber ind mv. ud fra
det forventede fremmøde.
Skriv navn i alt tøj og udstyr.

Støt op om det frivillige arbejde - uden jer kan gruppen ikke køre.
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KFUM Organisationen
KFUM organisationen har udviklet sig meget fra den gang hvor
grønne spejdere var opdelt i et KFUM og KFUK. Tidligere var KFUM
(som står for Kristelig Forening for Unge Mænd) alene et sted for
drenge/mænd imens KFUK kun var for piger/kvinder.
I dag er KFUM en blandet organisation for begge køn ligesom det
kristelige element ikke i KFUM Hvidovre Syd har nogen
nævneværdig indflydelse på det daglige spejderarbejde. Søger
man en spejdergruppe med en større vægt på det kristelige
anbefales de øvrige grønne spejdergrupper i området.
KFUM Hvidovre Syd er en del Ole Rømers distrikts, som dækker
det meste af Vestegnen.
I Hvidovre er KFUM Hvidovre Syd en af de (hvis ikke den) største
spejdergrupper, med en stor ledertilslutning. Det giver os
mulighed for at skabe gode rammer for spejdere i alle størrelser
og et godt socialt miljø.
Vi er ca. 120 aktive medlemmer, hvoraf ca. 20 er ledere.
KFUM spejderne i Danmark har omkring 29.000 medlemmer.
KFUM spejderne er en del af den verdensomspændende organisation World Organisation of Scout
Movement, kaldet WOSM, og som har medlemmer i 160 lande med 40 millioner spejdere og er i dag en af
verdenens ledende ungdomsbevægelser.
Vil du læse mere om spejderkortsets historie, organisation, korpsets regler og love mv. så besøg
www.spejdernet.dk
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Uniform og Udstyr
Spejdere bærer uniform fordi det er praktisk med en solid påklædning og fordi vi viser sammenhold. En
spejder er derfor altid reglementeret påklædt med uniform og tørklæde.

Kniven er et godt værktøj for den som kan håndtere den. Bævere bruger som udgangspunkt ikke kniv, så
anskaffelse kan vente til man bliver ulv. Det er ikke et krav at man har kniv! En kniv bæres i bæltet. En
spejderkniv må i offentligheden kun bringes fra hjem direkte til spejder og tilbage igen, når man i øvrigt
bærer uniform. Det vil sige, at man ikke skal have den med i skole, SFO, klub mv.
Spørg din grenleder til råds om øvrigt udstyr til ture mv.
Korpset har forsøgt at lave en uniformsvejledning, så man kan se hvor mærker skal placeres:
(https://spejdernet.dk/vaerktoejer/uniformsvejledning/).
Uniformer kan købes igennem net-butikken: https://www.55nord.dk/
Øvrigt spejderudstyr kan købes i almindelige friluftslivsbutikker.

Medlemsservice, Kommunikation, tilmeldinger til arrangementer og Facebook.
I KFUM Hvidovre Syd har vi vedtaget at kommunikation med forældre primært sker via den mailadresse,
som oplyses ved indmeldelse. Husk derfor at holde denne opdateret.
Her vil tilgå information om lejre, arrangementer mv.
Tilmeldinger og betaling for arrangementer sker igennem Arrangement-modulet i Medlemsservices.
Ved indmeldelse får man adgang til Medlemsservice.
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(Ved problemer med adgang til Medlemsservice, kan man i første omgang
søge hjælp i vejledningen på: http://medlemsservice.nu/vejledninger/ .
Bemærk: Medlemsservicesystemet bruges også af andre spejderkorps,
hvorfor der kan forekomme andre farver og logoer, f.eks. DDS. Men
vejledningerne gælder også for KFUM! Herefter kan man kontakte gruppens
Medlemsservice-ansvarlige, jf. kontaktlisten i organisationsdiagrammet i
bilaget)

Facebook bruges til deling af hurtig information,
opdateringer og nyheder samt billeder fra
møder, ture mv.
Det kan være nyttigt at holde sig orienteret via
gruppens side:
https://www.facebook.com/hvidovresyd/

Indmeldelse, kontingent og udmeldelse.
Barnet tilbydes et par prøvegange inden indmeldelse.
Indmeldelsen sker på gruppens hjemmeside: http://site.hvidovre-syd.dk/indmeldelse/
Betaling skal ske automatisk, som anvist på hjemmesiden.
Det årlige kontingent opdeles i fire rater, som betales kvartalsvis med 225 DKK pr. kvartal.
Kontingentet dækker det daglige spejderarbejde, faste udgifter til hytten og vedligehold.
I forbindelse med særlige arrangementer, ture, lejre mv. vil der forekomme brugerbetaling.
Alle ledere og grupperådsmedlemmer er frivillige.
Der kan søges om friplads ved henvendelse til gruppelederen (kontaktinfo nederst) eller barnets grenleder.
Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmesiden http://site.hvidovre-syd.dk/kontakt/
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Administrationen
Spejdernes ”bestyrelse” hedder grupperådet, som er de ansvarlige for spejderarbejdet i KFUM Hvidovre
Syd. Dette består af både forældre og ledere.
Det er grupperådet, som beslutter hvordan gruppens økonomi forvaltes og hvordan gruppen drives.
Gruppens daglige ”ledelse” varetages af Gruppelederen og Gruppeassistenten samt grenlederne.
Økonomien varetages af gruppens kasserer. Medlemskartoteket (Medlemsservice) styres af en udpeget
”medlemsservice-ansvarlig”.
Kontaktinformation findes i bilag.

For yderligere information og spørgsmål:
Kontakt venligst:
Gruppeleder
Peter Bek
Mail: GL@hvidovre-syd.dk
Mobil: 40488221
Der kan forekomme ventetid på svar, da vi i perioder får mange henvendelser.
Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.
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