Kunne du tænke dig at blive Gul Spejder
Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser
og lær at skabe værdier for andre og dig selv gennem
spejderarbejdet.

Frie Fugle
Kirkevænget 7
5471 Søndersø

Bliv spejder hos Frie Fugle!

Ulv 6 - 10 år.

Der er hvert år en stor ulveturnering, hvor vi møder andre ulve
fra hele landet og dyster om de
færdigheder vi har lært.
Vores ulveledere hedder
Anne (Akela) og
Marianne (Bagherra).

Stifinder 10 - 12 år
Når du er startet i 0-klasse eller fyldt
6 år, kan du blive optaget i ulveflokken hos Frie Fugle.
Ulveungernes idegrundlag er
Kiplings Junglebog og arbejdet
tager udgangspunkt i Mowgli og
hans oplevelser i junglen.
Derfor får du et ulvenavn og du
kommer med i en ulvebande,
sammen med andre piger og drenge.
Ulvebanderne arbejder selvstændigt
og under opsyn.
På møderne lærer vi at bruge
naturen, tager duelighedstegn og får
lært de vigtigste ting en ulv skal
kunne.
Ulvene holder møder onsdag fra kl.
18.30 - 20.00.
Udover de ugentlige møder tager vi
på forskellige ture i løbet af året,
alene eller sammen med de andre
spejdere fra gruppen.

Fra du er 10 - 12 år er du stifinder.
Stifinderne holder møde sammen
med ulvene.
Stifindernes idegrundlag er de
nordamerikanske indianere.
Udover de ugentlige møder, tager
vi på forskellige ture i løbet af året
hvor vi bygger lejr, laver mad over
bål og sover i telte. Turene er
sammen med gruppen, eller andre
spejdere fra resten af landet.
I øjeblikket har vi ikke stifindere
hos Frie Fugle.

Spejder 12 - 18 år.
Spejdergrenen er for de 12 - 18
årige.

Her arbejder vi selvstændigt i
patruljer, som er ledet af en
patruljeleder og en patruljeassistent. Vi planlægger i
samarbejde med tropslederen
mødernes indhold.

I dette regi, har der været
afholdt jamboreer i Danmark
(2002) og i Schweiz (2006).

Vi arbejder efter, at du som
spejder får gode relationer, til at
opleve friluftslivet, opnå en
forståelse for spejderånd og lære
fællesskabsfølelse.
Spejderne holder møder
mandage fra klokken 18.30 til
20.30.

Spejderarbejdets styrke er den
mangfoldighed af emner, som
det rummer, i modsætning til
f.eks. idræt, hvor det meste af
tiden bruges til én enkelt
sportsgren.

Alle møder holdes i vores
spejderhytte ”Reden”,
Kirkevænget 7, 5471
Søndersø.
Pionerer/rovere
Ud over de beskrevne kan man
også være med som pioner
(18 - 21 år) eller som rover, som er
en afdeling for ”gamle” spejdere.
Turneringer.
Korpset afholder en årlig turnering
for de enkelte aldersgrupper. Her
udover arrangeres venskabsturneringer med andre grupper i
landet.

Internationalt.
Vi er medlem af World Federation
of Independent Scouts - WFIS.
Dette er en organisation, som
omfatter spejderkorps i hele
verden.

Spejder er ikke noget man
går til - det er noget man er!

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.

Nyttige adresser.
Formand for gruppen:
Jørn Hartmeyer
Spurvevej 14
5471 Søndersø
Tlf. 6484 2121
E-mail: joerns@saknet.dk
Gruppens kasserer:
Ulla Larsen
Havrevænget 22
5471 Søndersø
Tlf. 6489 1197
E-mail:
ulla-bulla-bum-bum@hotmail.com

Ulveleder/gruppeleder:
Anne Bach
Nymarksgyden 56
5474 Veflinge
Tlf. 6480 1415
E-mail: bach@cool.dk
Ulveassistent:
Marianne Hartmeyer
Spurvevej 14
5471 Søndersø
Tlf. 6484 2121
E-mail: mariannes@saknet.dk
Tropsleder:
Dennis Wiechert
Kirkegårds Allé 15 lej 3
5000 Odense C
Tlf: 4050 5378
E-mail:dkwiechert@gmail.com

Områdeansvarlig:
Svend Åge Smidt
Melbyvej 52
5471 Søndersø
Tlf: 6486 1024
E-mail: Kajberg-smidt@city.dk

