Kære seje
Højbjerg Dreng
- for det må du kalde dig, når du nu har været til spejder et par gange. Og vi
er super glade for at have dig med - både i aften og altid. Men da du nu ikke
længere er ny eller på prøve, får du denne seddel med hjem, så du og dine
forældre kan få lidt mere at vide om det praktiske.
Indmeldelse
I skal samme sørge for, at du inden næste møde er blevet meldt ind i
Højberg Drenge. Det sker ganske nemt ved at besøge vores hjemmeside www.hoejbjerg-drenge.dk - hvor der øverst er et rødt felt, som hedder
“BLIV SPEJDER”. Resten giver sig selv! Når du er blevet meldt ind går der
ikke så længe, før dine forældre får en opkrævning på kontingent.
Andre praktiske oplysninger
På Højbjerg Drenges hjemmeside er der også en række andre praktiske
oplysninger, ligesom det er her du skal tilmelde dig, når vi skal på lejrture
sammen fremover. Man kan f.eks. se, hvornår der er mødetider for alle
grene (familie-spejd, mikro, mini, junior og trop), og man kan se billeder og
opdateringer fra en række forskellige arrangement. Måske finder I endda et
billede af dig selv!
Men Højbjerg Drenge har også en generel side på Facebook, ligesom de
enkelte grene har deres egne, lukkede grupper. Her er der tit opslag og
spørgsmål fra forældre - f.eks. hvis man har brug for et lift til en lejrtur eller
man har en spejderskjorte i overskud. I de lukkede Facebook-grupper bliver
der også delt billeder eller videoer, når vi er afsted på lejrture - vi ved godt, at
forældre kan have svært ved at undvære jer. Derfor kan du og dine forældre
med fordel melde jer ind i disse grupper på Facebook.
I kan også altid stille spørgsmål til jeres ledere, til vores
gruppeleder Sune (sune@engelund.dk) eller vores
bestyrelsesformand Jeppe (jol@kromannreumert.com).
Traditionen tro skal hele gruppen Juletur, men det vil der komme mere info
om senere. Og husk i øvrigt generelt, at hvis du har været på tur i weekenden, er der ikke spejdermøde i ugen efter.
Lidt om Højbjerg Drenge
Højbjerg Drenge er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS).
Vi bor i den sydlige udkant af Århus. Højbjerg Drenge gruppen har eksisteret
siden 1942. Som gruppens navn siger, optager vi kun drenge, som spejdere i
gruppen. Vi giver plads til at drengene kan være drenge.
Med venlig hilsen
alle os fra Højbjerg Drenge

SPEJDERGRUPPE
Her kan drenge være drenge...

