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Velkommen til KFUM-spejderne i Stilling
Vi er rigtige glade for at du har valgt at være en del af vores fællesskab.
Vi vil gøre alt for at du får nogle sjove, spændende og udfordrende oplevelser
sammen med de andre spejdere i Stilling gruppe.
Indmeldelse
Når du indmelder dig, sker dette elektronisk via link på vores hjemmeside:
http://www.stillinggruppe.dk/vil-du-vaere-spejder
Ved tvivl, kontakt enhedslederen.
Møder og ture med program for et halvt år ad gangen.
Som spejder hos os deltager du i et ugentligt møde. Herudover bliver du
inviteret på ture af varierende længder fra 1-2 dage – op til en uge (kun de
større spejdere). Disse ture fremgår af de ½-årsprogrammer du får udleveret af
din leder og som du også finder på vores hjemmeside. På programmet og
hjemmesiden kan du finde kontaktoplysninger på din leder. Hvis du skulle være
forhindret i at deltage i et møde skal du melde afbud til din enhedsleder.
Spejderuniform og -udstyr
Efter et par måneder ser vi gerne at du anskaffer en uniform. Du kan være
heldig at der måske er en brugt til salg. Nye uniformer kan købes hos
55nord.dk. Spørg din ledere – de ved hvad der er nødvendigt at starte med til
møder og ture. Bonus-info – som Klub Highfive medlem får du 10% rabat.
Kontingent
Der betales kontingent på 450 kr (300 kr for familiespejder) to gange om året for
at være medlem af KFUM-spejderne i Stilling gruppe. Samtidig bliver du
medlem af KFUM-spejderne i Danmark, hvor der er ca. 30.000 spejdere i den
grønne uniform.
Dette kan tilmeldes automatisk kortbetaling ved første opkrævning, denne
udsendes via mail.
Udmeldelse
Du er medlem indtil du udmelder dig skriftligt til enhedslederen. Du vil blive
opkrævet kontingent for perioden indtil din udmeldelse.
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne - Stilling Gruppe
v/ gruppeleder Anders Juhl Nørremark
Edelsborgvej 31, 8660 Skanderborg
Tlf: 20841144
Mail: gruppeleder@stillinggruppe.dk

