Ellestinger Trop
Friluftsliv - Eventyr
Samarbejde - Kammeratskab
Oplevelser - Natur
Ellestinger er ny spejdergruppe på Bornholm med
fokus på det handlingsprægede spejderarbejde og
friluftsliv. Alle vores ledere arbejder frivilligt, og gør
alt hvad de kan for spejderne får nogle gode og
positive oplevelser i Ellestinger Trop.

Du kan nu blive spejder i Ellestinger Trop.
Mød op på et møde eller kontakt lederne,
hvis du vil være med. Eventyret venter på
dig.

Bæver 5 - 7 år

Nu kan du blive en del af den magiske verden.
Når man bliver bæver hos De Gule Spejdere, bliver
man en del af en Bæverkoloni. I Bæverkolonien kan
der bo mere end en Bæverfamilie. Den kan variere
fra 5-7 Bævere. Vi vil komme på opdagelse i skovens rige, lære om livet i søen, lidt førstehjælp, lege,
Bæverhilsen og meget mere.
Bæverne mødes hver tirsdag fra kl. 17.00 - 19.00

Ulve 7 - 10 år

Når du er startet i første klasse, er du gammel nok til
at blive optaget i ulvekoblet.
Ulvenes idégrundlag er Kiplings junglebog.
Som ulv får du et ulvenavn, og du kommer med i en
ulvebande sammen med andre drenge og piger.
Ulvene mødes hver tirsdag fra kl. 17.00 til 19.00.
Kontakt ulve og bævere:
Nette Johannesen (Akela) Tlf: 23 93 43 90
Mail: ulv-ellestinger@ellestinger.dk

Stifindere 10-12 år

Når du starter i fjerde klasse, er du gammel nok til at
blive stifinder.
Stifindernes idégrundlag er baseret på de nordamerikanske indianere. Vi bor i tipier, og laver mad over
bål.
Stifinderne mødes hver tirsdag kl. 18.00 – 20.00.
Kontakt:
Malene Marx, Tlf: 21 80 19 25
Mail: stifinder-ellestinger@ellestinger.dk

Spejdere 12-18 år

I spejdertroppen er spejderne inddelt i patruljer.
Der arbejdes efter princippet, at børn skal lede børn
og at patruljerne skal have plads til at udvikle deres
eget spejderarbejde. Patruljerne er ledet af en patruljeleder og en patruljeassistent, der står for at planlægge patruljens møder indenfor de rammer, som er
afstukket af tropsledelsen.
Vi arbejder efter, at man som spejder i troppen får
gode oplevelser, oplever friluftslivet, opnår en forståelse for spejderånd, lærer fællesskabsfølelse og opnår et teknisk højt niveau inden for spejderfærdigheder.
Spejderne mødes hver tirsdag kl. 18.00 – 20.00.
Kontakt:
Jesper Byriel, Tlf: 30 59 09 29
Mail: spejder-ellestinger@ellestinger.dk

Ellestinger Trop
Vestermarievej 19, 3700 Rønne
www.ellestinger.dk

