Skal du være med?
Spejder? Ja, spejder! For det er store
oplevelser, fællesskab, sug i maven, sved
på panden, og selvtillid resten af livet
Har du lyst til at
skabe venner for livet…?
få spændende oplevelser i Danmark og udland…?
løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar…?
Så BESØG OS ved vores hytte Naulakha (se kort bagerst)

SØNDAG DEN 6. MAJ kl. 13 - 16
Her kan du prøve sjove spejderaktiviteter og høre mere om at være
spejder. Tag bare dine forældre og søskende med.

At være spejder er at udfordre sig selv sammen med andre.
Og udfordringer er der nok af: Vi bestiger bjerge i Norge og leger indianer
i det lokale krat. Vi bygger bivuakker og sover med månen som natlampe.
Vi er på vilde vandreture og bader i hjemmebygget vandland.

Men det handler også om at stoppe op. Sidde ved det varme bål,
tælle stjernerne på nattehimlen eller gå en lang tur med lyden af sne
under fødderne.

Uanset hvad, så gør vi det sammen. For det at være spejder er at være
en del af et fællesskab. Det handler om at få mudder på tøjet – sammen.
At sove i telt mens regnen hamrer ned udenfor – sammen. At hygge og
fortælle vandede vittigheder på vandreturen – sammen.

Der er nye-venner-garanti – i den lokale spejdergruppe, på lejren
i den anden ende af landet eller på ture til lande, du måske aldrig har hørt om før.
Spejderfællesskabet er kæmpestort. Faktisk er der på verdensplan 38 mio.
spejdere.

Og så foregår det meste udenfor. Originalt outdoor. Naturen er vores
madplads, soveplads og legeplads. Der er højt til loftet og frisk luft nok til alle.
Lyder det for godt til at være sandt? Det passer. Bliv en del af eventyret!

1. Birkerød Gruppe er Danmarks 3. ældste spejdergruppe (stiftet i 1910) og
hører under Det Danske Spejderkorps – de blå spejdere. Vi er omkring 130
spejdere i alle aldre og vi har mange hyggelige og sjove traditioner. Gruppen er
kun for drenge. Det betyder, at den måde vi arbejder på, og de aktiviteter vi
laver, er tilpasset drenge: der er f.eks. mindre snak og mere handling, udfordringer
og fysiske aktiviteter. Spejderlivet er bygget op omkring forskelligartede aktiviteter
som ture, løb og lejre samt ugentlige møder.
Fakta om Det Danske Spejderkorps:
Vi er en børne- og ungdomsbevægelse, hvor alle er velkomne.
Vi er 35.500 medlemmer, og korpset er en del af verdensspejderbevægelsen,
som tæller 38 millioner medlemmer.

Hvordan bliver jeg spejder? Du prøver at være med nogle gange. Måske
tager du også med på tur lørdag den 2. juni. Vi deler os op efter alder / klasse. Du
kan se her, hvornår de forskellige spejdere mødes.

Familiespejder fælles med pigerne
• Fra 4 år til slutningen af 1. klasse med en voksen
• Familiespejderne mødes søndage i ulige uger kl. 9.30 - 12
• Se datoer / program på www.duemoseflok.dk

Minispejder eller 'ulve'
• Du går i slutningen af 1. klasse til og med 3. klasse
• Minierne mødes torsdage kl. 18 - 19.30

Juniorspejder
• Du går i 4. eller 5. klasse
• Juniorerne mødes tirsdag kl. 18.30 - 20.30

Læs mere og kontakt os
• Find generel information om gruppen på www.1B.dk
• Følg livet i en spejdergruppe på Facebook/1birkerod
• Kontakt gruppelederne på gruppeleder@1b.dk

Minispejder eller 'ulve'
• Du går i slutningen af 1. klasse til og med 3. klasse
• Minierne mødes torsdage kl. 18 - 19.30

Juniorspejder
• Du går i 4. eller 5. klasse
• Juniorerne mødes tirsdag kl. 18.30 - 20.30

