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- At styrke 

patruljesystemet ved at 

uddele alderssvarende 

ansvarsopgaver.



ledere og bestyrelse viser, at vi sætter stor pris på 

vores spejderforældre ved at….

- At styrke forældresamarbejdet ved at… 

-snakke med forældrene 

-tage imod forældres tilbud om hjælp 

-altid have kaffe på kanden

-bede om hjælp når vi har brug for det





 

  

Så let er det at være 
forælder til en 
Storstrøm spejder 

En lille smule hjælp fra dig, og vi bliver megaglade 

Vi beder dig ikke om at gå fra dør til dør og sælge juleneg eller julekalendere… 

Vi beder dig ikke om at bruge en masse tid på at arrangere og hjælpe med at 

afholde loppemarked… 

 

Vi har derimod et par små meget overskuelige opgaver i løbet af året, som vi 

tjener penge på, og har brug for lidt forældrehjælp til. 

 

Støtteforeningen til Storstrøm spejderne (Vigbanko) 

Her får vi årligt imellem 10.000-20.000 kr fra Støtteforeningen for Storstrøm 

spejderne, for en gang om ugen at råbe bankovindernes vindertal op og 

udlevere gevinster til de glade vindere. 

Vi har i forvejen en trofast lille flok på 3 pers tidligere tilknyttede til gruppen, 

der har påtaget sig dette job. 

 

Vi har brug for dig til at indgå i turnusordning omkring Vigbanko torsdag kl 

18.15-21.30. der vil ske oplæring på stedet, af de trænede spejderfolk. Det vil 

højest blive hver 4. torsdag og jo flere I er der melder sig, jo færre gange skal du 

stille op. 

 

Ansvarlig kontaktperson Jørn Larsen 5177 4022 (Mariannes mand) 

 

 

 

Nr. Vedby Fritidsområde (grusgraven) 

Her får vi årligt 10.000 kr fra Guldborgsund kommune, for at passe og renholde 

omkring shelters, muldtoiletter, madpakkehuse samt vandreruten rundt i 

grusgraven. 

 

Vi har brug for dig der gerne vil have lidt luft, gå en tur rundt i vores 

naturskønne grusgrav. Samle skrald og holde området pænt. Vi har i forvejen 2 

der går turen regelmæssigt, men som gerne vil dele oplevelsen med andre i en 

turnusordning. max en gang om måneden. 

 

Ansvarlig kontaktperson Marianne Larsen 4046 1027 

 

Andre spændende opgaver… 

Derudover har vi igennem året brug for jer forældre til hjælp ved større 

arrangementer og vores årlige arbejdsdag i hytten. Mere herom når det er 

aktuelt.  

 

 

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

 gruppeleder Birthe Ingvorsen 6089 1514 



- AT STYRKE FÆLLESSKABET VED AT ALLE 
AFDELINGER, HVERT KVARTAL SELV SKAL

PLANLÆGGE EN SPEJDERAFTEN.



- At styrke gruppens synlighed i 

lokalsamfundet i løbet af året  

-Afholdelse af Olandiske lege

-Opdatere vores facebookside løbende

-Opdatere vores hjemmeside løbende



-At bruge naturen aktivt hver gang vi er til spejder

-AT BRUGE NATUREN AKTIVT HVER GANG 
VI ER TIL SPEJDER



- AT LEDERNE AKTIVT SØGER AT UDVIKLE SIG VIA 
F.EKS. KURSER



-AT VI ARBEJDER SERIØST PÅ AT INVITERE TO NYE 
LEDERE IND I VORES FÆLLESSKAB 




