
DDS Støvring Cimbrerne 2018

Dit barn har i dag været til spejder, og vi vil gerne sige velkommen.

Vi hedder Det Danske Spejderkorps Støvring, Cimbrerne og hører under Rold Skov 
Division med 14 andre grupper.

På vores hjemmeside: www.spejd.com og på facebook: Cimbrerne DDS Støvring kan 
du læse mere om vores gruppe og vores spejder aktiviteter/ture/møder/sedler mm.

Når dit barn er indmeldt, kan i tilmelde barnet til aktiviteter og ture i vores system 
der hedder; https://medlem.dds.dk her skal i give oplysninger vedr jeres barn.

Vores gruppe består af seks alders grene:
Familiespejd: 3 – 6 år (For dem som ikke er startet i skole og deres mindre søskende)
Mikro: 0.+1. Klasse
Mini: 2.+3. Klasse
Junior: 4.-6. klasse
Trop: 7.-9. Klasse
Klan: Efter 9. klasse, op til 23 år.

Familiespejd har møde ca. hver tredje søndag kl 10.00 – 12.00
Mikro og mini har ugentlig møde onsdag kl 18.00 – 19.30
Junior, trop og klan har ugentlig møde onsdag kl 18.30 – 20.30
(Vi følger skolernes ferieplan - så har barnet fri for skole, er der ikke spejder)

På møderne arbejdes med spejderfærdigheder, udeliv, natur mm. Du kan finde den 
enkelte grens program på hjemmesiden eller på facebook.

På www.spejd.com kan du også finde navn, mailadresse og telefon nr. på de forskellige 
ledere, hvis du har yderligere spørgsmål. 
Vi har forskellige traditioner gennem året og de fremgår af vores program i grenene.

Vi er mest ude på møderne, så husk praktisk tøj/fodtøj der passer til vejret. 
Kommer der en ny og vigtig oplysning om aftensmøde - så kommer den på facebook.

Som spejderne bruger vi uniform og tørklæde - dolk må først bæres, når mærket er 
bestået og dette gælder også de større spejdere.
Tørklæde kan købes på Spejdergården (75 kr kontant eller på mobilpay).
Der kan ofte købes brugte uniformer på spejdergården (spørg efter møderne) eller 
helt nye i Spejder Sport i Aalborg.
Der udleveres først divisionsmærke og gruppenavn efter anskaffelse af uniform.

Vi tilbyder tre prøve gange, inden man skal meldes ind. 
Ved familiespejd skal man være tilmeldt inden man møder til gang to.
Indmelding foregår via link på vores hjemmeside (https://medlem.dds.dk/member/
signup/6617) 
Når dit barn er meldt ind modtager i et velkomstbrev med mere information. 

Vi glæder os til at se jer og jeres kontaktperson er en af grenens ledere.

Med Spejder Hilsen 
DDS Støvring, Cimbrerne


