Bliv Gul spejder i

Frederiksborg Trop
Krudthuset, Sophienborg alle 55, 3400 Hillerød

www.gulspejder.dk

Spejder for en dag!
Kom til åbent hus arrangement
Lørdag den 18. august
Kl. 13.00 – 15.00
Der vil i løbet af eftermiddagen blive arrangeret spændende
spejderaktiviteter, hvor vi vil vise lidt af det frem vi arbejder med.
Alle børn vil blive budt med på et lille spejder løb på spejder
grunden hvor forskellige opgaver skal løses. I mens børnene løser
opgaver vil lederne fortælle de fremmødte forældre om
spejderarbejdet i Frederiksborg Trop.
Man er altid velkommen til at komme og deltage på et møde!
Ulvene 7-10 år. Mødedag tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Flok-leder.: Charlotte Andersen tlf. 2060 1193
Stifinder 10-12 år. Mødedag torsdag kl. 18.45 – 20.30
Stamme-leder.: Poul Wilcke tlf. 2021 5535
Spejdere 12–18 år. Mødedag onsdag kl. 19.00 – 21.00
Trops-leder.: Line Højdal tlf. 2190 1582
Krudt-huset
Sophienborg alle 55
3400 Hillerød
www.frederiksborgtrop.dk

www.frederiksborgtrop.dk

Ulve møde hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00
Yngste afdeling hos De gule Spejdere er
ulvegrenen for de 7 - 10 årige børn.
Ulvebanden tager udgangspunkt i
Kiplings Junglebogen, og børnenes
ulvenavne og koblets traditioner er
inspireret af denne eventyrlige fortælling.
Som ulve lærer børnene det mest basale
spejder arbejde tilpasset deres niveau,
men der er samtidig et stort element af
leg i ulvenes aktiviteter.

Stifindermøde hver torsdag kl. 18.45 - 20.30
Man er Stifinder i alderen 10 - 12 år. Stifinderne finder inspiration i de
nordamerikanske indianeres univers, og mange af stifinderstammens
traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier.
Det udendørs arbejde drejer sig i høj grad om opbygning og
indretning af lejr samt madlavning over åben ild.
Vores stamme hos Frederiksborg Trop hedder "Mohikaner Stammen"
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Spejder
Er du mellem 12 og 18 år,
bliver du en del af troppen!
Omdrejningspunktet i
troppen er patruljen.
Patruljen arbejder på
møderne selvstændigt eller
sammen med resten af
troppen. Patruljen er ledet af
en patruljeleder og en
patruljeassistent, der står for
at planlægge og afholde
patruljens møder indenfor de
rammer, som er afstukket af
tropsledelsen. Der igennem
har de mulighed for, at
udvikle deres eget
spejderarbejde.
Gennem arbejdet i patruljen
lærer spejderne vigtigheden
af, at være sammen om at
løse opgaverne. Patruljens
medlemmer kender
hinandens styrker, og ved
hvem i patruljen, der kan løse
forskellige typer opgaver.
Patruljen kan således i samlet
flok løse de opgaver der
bliver stillet.
Frederiksborg trop deltager
hvert år i De Gule Spejders
Landspatruljeturnering. Der
dyster patruljerne fra hele
korpset mod hinanden i
spejder færdigheder. Et
traditionsrige WAGADUGO

løb, med jagten på 30’ernes
forbryder Skallesmækker. Er et af
årets helt store oplevelser…
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Forældrene
Forældrene har i De Gule Spejdere
stor indflydelse på arbejdet i gruppen. Der vælges hvert år forældre til
vores gruppestyrelse, som via gruppestyrelsesmøderne hvert kvartal, er
med til at udstikke retnings linierne for
gruppens arbejde. Forældrene har
flertal i gruppestyrelsen.
Vi lægger også storvægt på den
tætte dialog med forældrene, ligesom det er vigtigt, at forældrene
støtter børnene i deres spejder
arbejde.
Spejder er ikke noget man går til
- Det er noget man er!
Spejderarbejdets styrker er den mangfoldighed af emner, som det
rummer, i modsætning til f.eks. Idræt hvor det meste af tiden bruges
til én enkelt sportsgren.
Hertil kommer, at der i spejderarbejdet ikke er en elite eller et
førstehold, som pr. definition kun rummer et fåtal. I spejderarbejdet er
indbygget holdninger som ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen
udholdenhed og villighed. Vi håber, at disse holdninger gennem
spejderarbejdet bliver en del af den enkeltes bevidsthed og dermed
bliver de værdier, som livet bygges på – også når man ikke er i
uniform.
Internationalt
Vi er medlem af World
Federation of Independent
Scouts – WFIS. Dette er en
organisation der omfatter
spejder korps i hele verden.
I WFIS Europa har der i 2002
været afholdt Jamboree i
Danmark, og i 2006 var der en
stor international lejr i Schweiz.
www.frederiksborgtrop.dk

De Gule Spejdere i Danmark
De Gule Spejdere er et upolitisk
og ikke-religiøst spejderkorps,
som har til formål at udvikle børn
og unge til vågne, selvstændig
mennesker, der er villige til at
påtage sig et medmenneskeligt
ansvar i det danske samfund og
ude i verden.
De Gule spejdere dyrker det
traditionelle spejderarbejde og
lægger stor vægt på de
grundlæggende idealer for
spejderbevægelsen: Friluftsliv,
kammeratskab, samarbejde og
hjælpsomhed.

Udover at bibringe børnene en
lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De
Gule Spejdere udvikle deres
forståelse og ansvar for
medmennesker, miljø og
samfund.
Det er ikke et mål i sig selv at
alle teknisk skal være superdygtige spejdere. Derimod er
det et vigtigt mål at gruppen
trives og fungerer, og at hver
enkelt opøves i samarbejde og
tolerance.
Spejderarbejdet er på alle
alderstrin bygget op omkring
grupper – bander, kobler,
patruljer og sjak – hvor
børnene trænes i at
samarbejde og i at lede og
blive ledet af hinanden.
Denne vekselvirkning, hvor
børnene over et længere
tidsforløb skiftevis lærer at
indpasse sig og tage lederansvar, er et godt fundament
for senere at kunne indgå i et
fællesskab, hvad enten det er
i familielivet eller på en
arbejdsplads.
På de større alderstrin indgår
konkurrence mellem
grupperne som et væsentligt
element. I denne sammenhæng fokuseres i høj grad på
holdpræstationen og den
enkeltes betydning for
helheden
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