Nyt tilbud fra
Flemming spejderne

Familie-spejder
Er du mellem 3 og 6 år?
Og har du lyst til at være spejder sammen med din familie?

…så synes vi, at du skal læse denne folder
sammen med din mor og far.

Flemming spejderne vil forsøge at starte en familie-spejder enhed, for der har
været flere forespørgsler på spejderaktiviteter for børn i før-skole alderen.
I dag er der mulighed for at børn fra skole-alderen kan være spejder. På
landsplan er der for et par år siden startet familiespejder op, så familie-spejder
initiativet har set dagens lys i andre byer og det bliver supporteret godt fra
KFUM-Spejderne i Danmark.
Familiespejder er primært for familier, der har børn
i 3-6 års alderen.

Familierne kommer til familiespejder sammen, dvs.
at yngre og ældre søskende også er meget
velkommen til at deltage i familie-spejder sammen
med det 3-6 årige barn og forældrene.
Bedsteforældre er også velkommen!!
De fleste møder vil være på Spejdergården i Rask
Mølle (Møllersmindevej 10) eller Hytten i
Flemmingskoven (Fredensvej 7A).

Mødetidspunktet er søndag fra 09.30-11.30

Mødetidspunktet er gruppens forslag, og baggrunden for
forslaget er, at det skal være et tidspunkt, hvor evt.
mindre søskende også er friske inden det er tid for en
evt. middagslur. Hvis vi finder ud af, at der er et andet
tidspunkt, der er bedre, når vi er startet op, kan dette
selvfølgelig aftales.

Hvad er familiespejder hos Flemming Spejderne?
Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn
sammen med deres forældre.
Mere konkret betyder det at familiespejderne mødes i spejder-regi og laver
spejderaktiviteter primært for børn i aldersgruppen 3-6 år. Det kan f.eks. være:









Undersøgelse af liv i skove, søer og vandløb
Masser af forskellige lege. Det er vigtigt at have det sjovt.
Bygning af drager
Lære om, hvad det vil sige at være en god ven
Bålaktiviteter – f.eks. snobrød eller pandekager over bål.
Fange krabber ved stranden
… og meget, meget mere – det er kun fantasien, der sætter grænser.

Med andre ord ønsker Flemming Spejderne at skabe rammerne for at familier
kan komme og have kvalitetstid sammen ved at lave spejderaktiviteter med
andre med samme interesse.
Gennem deltagelsen i familiespejder vil du og din familie få mulighed for at
udvide dit lokale netværk blandt børnefamilier med børn i samme alder,
samtidig med at I også får mulighed for at kunne deltage i nogle af Flemming
Spejdernes mange andre aktiviteter.
Vi håber at familiespejder-ideen har vækket jeres interesse – og vi glæder os til
at se på dig, dine forældre og dine søskende + evt. dine bedsteforældre.

Flemming Spejderne ønsker at tilbyde et godt og spændende fritidstilbud i
gode og trygge rammer, til alle der ønsker være spejder. Dette kræver, at der
er tilstrækkeligt med ledere ressourcer/koordinatorer.
• Til familiespejder enheden, har vi allerede fået en koordinator, Maiken
Bundgaard, som selv har været spejder i mange år i Lindved gruppe.
Maiken brænder for at få startet en familiespejder enhed op.
• For at undgå at alt kommer til at afhænge af en person, så vil
familiespejder arbejdet kun blive startet op for alvor, hvis der mindst er
2 andre voksne, der har lyst til at være koordinator for familiespejderenheden. Det er væsentligt for Flemming spejderne, at der er nok ledere
til at skabe et fritidstilbud af høj kvalitet. Derfor startes der ikke nye
enheder op uden at der er tilstrækkeligt med ledere.
• Går du med en spejder i maven, eller brænder for arbejdet med børn, og
syntes det er vigtigt med gode fritids tilbud, i lokal området, så er dette
måske noget for dig. Det er ikke en forudsætning, at du selv har været
spejder, for at melde sig som koordinator.
Som spejder leder ved Flemming
Spejderne, bliver man en del af et aktivt
og udviklende spejder miljø.
Ring eller mail til en af nedenstående hvis
du gerne vil vide mere om
spejderarbejdet i Flemming gruppe, har
spørgsmål eller hvis du gerne vil være
koordinator i den nye familiespejderenhed. Du kan kontakte:

• Maiken Bundgaard

maikenbundgaard@hotmail.dk

2869 1862

• Uffe Ross Pedersen

uffe@uffeross.dk

4072 8496

• Søren Friis (gruppeleder)

friis@kfumspejderne.dk

2030 8668

Hvis du og din familie ikke har mulighed for at deltage den 4. september, men
gerne vil være en del af familiespejder enheden fremadrettet, vil det være
rigtig fint, hvis du vil give Maiken, Uffe eller Søren besked.

