VELKOMMEN TIL TROPPEN i SKØRPING GRUPPE
I går sagde vi goddag til en stor flok nye tropsspejdere, som sammen med de ”gamle” nu udgør
Skørping Trop på godt 25 spejdere.
Troppen er de ”store” og selvstændige spejdere som i patruljer langt hen ad vejen klarer sig selv
på de ugentlige møder. Lederne er til stede, og behjælpelige med planlægning, men det er
spejderen der sætter dagsordenen. Hvert 3. møde er et ”Tropsmøde” som tropslederne
planlægger og står for.
Programmet og planerne udvikles i et samarbejde mellem lederne og spejderne. For de ”gamle
tropsspejdere” ligger der allerede et program, men de nye tropsspejdere skal være med til at lave
deres eget program.
Aktiviteterne modsvarer alderen, og de mål som er opstillet af Det Danske Spejderkorps, både
indenfor spejderfærdigheder, oplevelser og værdier.
Tropsarbejdet udfordrer og modner spejderne til selvstændighed, respekt og evnen til at tage
ansvar. Efter aftale med lederne, kan troppen sagtens selv arrangere aktiviteter og tage på
småture på egen hånd uden voksne.

Møderne
Møderne holdes ugentligt. Lige nu er det om onsdagen, fra 18.30 – 20.30. Møderne afholdes i
hytten. Se vedhæftede kalender. Denne findes også på: http://www.ddsskoerping.dk/trop

Udstyr
Når vi tager på ture, så er vi ude, og det er derfor af stor vigtighed at spejderen er udrustet rigtigt til
spejderlivet og har det rette tøj efter vejret!

Kommunikation
Tropslederne bruger flittigt SMS og mail som kommunikation til spejderne, og det er ikke alle
informationer som kommer omkring forældrene. Det er vigtigt at spejderne lærer at tage ansvar for
deres egne aftaler, og øver sig på en måde hvorpå de kan huske disse.
Informationer om ture og arrangementer bliver selvfølgelig sendt til både forældre og spejdere.
Det er derfor vigtigt med mobilnumre og mailadresser. Derfor vil vi gerne have at I sender en mail
til helle@wivel.dk , emne: spejderinfo.med følgende:

Spejder navn:
Spejder mobil
Spejder Mail
Forældre navn
Forældre mobil
Forældre mail

Vores forventninger til spejderlivet
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige
mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det
danske samfund og ude i verden.
Dette gør vi gennem de 5 overskrifter
•
•
•
•
•

Kammeratskab
Ansvar
Friluftsliv
Sjov
Udfordringer

Vi forventer at spejderne gerne vil være en del af det kammeratskab som vi har i troppen, at de
vokser med det ansvar de får og at de vil øve sig i at tage ansvar. Vi forventer at de vil være med
ude i naturen, og vil nyde friluftslivets glæder og strabadser. At vi sammen uden at kny holder
hovedet højt i regn og sol. At de har lyst til at grine, og finder deres bedste vitser frem, selvom
skoen klemmer, eller der endnu kl. 20 mangler at blive hugget brænde til aftensmad. Vi forventer,
at de møder udfordringer med gå-på-mod og tager ansvar for de fælles opgaver, så vi sammen
kan leve det gode spejderliv.

Spejder hilsen
Helle Wivel (helle@wivel.dk)og Ole Jørgensen(olj@anarki.dk)
Lederne
Gode links til mere baggrundsstof:
http://dds.dk/spejderideen
http://dds.dk/sites/default/files/u179/SpejderIdeen.pdf

