
ÅRETS GANG I FRIE FUGLE 
Året igennem tager de enkelte grene på weekendture. Men vi tager også på ture hele  
gruppen sammen:

Familietur Denne tur ligger i slutningen af august/starten af september og er for både 
spejdere, forældre og søskende. Et fast programpunkt er oprykning, som 
finder sted under lejrbålet lørdag aften.

Juletur  I slutningen af november tager alle gruppens spejdere på en hyggelig 
weekendtur hvor der jules igennem, med nissehuer og risalamande ☺

Sommerlejr I juli/august tager vi på ca. en uges sommerlejr. Grenene tager af sted 
hver for sig, hvis ikke gruppen tager af sted sammen. Sommerlejrplanerne 
afhænger af de tilbud og muligheder, der foreligger.

FRIE-FUGLE.DK 
På frie-fugle.dk kan man finde informationer om gruppens aktiviteter, nyheder mv. 
Under hver afdeling kan du finde kontaktoplysninger på ledere, samt oplysninger om 
bestyrelse. Der er ligeledes en kalender som indeholder alle planlagte ture og aktivite-
ter for fremtiden. Det er også her I kan se billeder fra ture og arrangementer, og det er 
her I tilmelder jer ture. Ture der kræver betaling betales på hjemmesiden med dankort.

FACEBOOK.COM/FRIEFUGLE 
Her kommer der løbende billeder og nyheder fra vores aktiviteter og ture

INDMELDELSE 
På gruppens hjemmeside kan du melde dig ind i gruppen.  
Ved indmeldelse betales første kontingent rate med  
dankort. Se mere på: frie-fugle.dk/indmeldelse.

velkommen til 
frie fugle

Med spejderhilsen
Frie Fugle

FRIE FUGLE    LISESMINDEVEJ 3C    5230 ODENSE M     
WWW.FRIE-FUGLE.DK    FRIE-FUGLE@FRIE-FUGLE.DK



ALDERSOPDELING OG OPRYKNING 
Spejderne er opdelt i forskellige alderstrin – kaldet grene. I grenene mødes spejder-
ne én gang i ugen til spejderaktiviteter og de tager på weekendture sammen.

Minispejder  “Gnister” (1. og 2. klasse / ca. 7-9 år) 
Minispejder  “Flammer” (3. og 4. klasse / ca. 9-11 år) 
Juniorspejder  (5. og 6. klasse / ca. 11-13 år) 
Troppen  (7. til 10. klasse / 13-17 år) 
Klanen  “Waingunga” (16-23 år) 

Hver år efter sommerferien holder gruppen en fælles Familietur for spejdere, sø-
skende og forældre. I den forbindelse vil der også være oprykning af spejdere til en 
ny gren. Som udgangspunkt følger spejderne deres klassetrin, medmindre andet er 
aftalt mellem grenlederne og forældrene.

GNISTER 
Gnisterne er vores yngste spejdere. Vi leger og laver masser forskellige aktiviteter, 
der passer til alderen og årstiden. Gnisterne tager desuden også på en række en-
dags- eller weekendture i løbet af året. De fleste aktiviteter er planlagte, men der er 
også plads til, at gnisterne selv kommer med forslag til aktiviteter.

Møde: Tirsdag kl. 17.00-19.00

FLAMMER 
Hos flammerne fortsætter vi med at lege og laver masser af forskellige aktiviteter, 
der igen passer til både årstid og alder. Som flamme er der endnu mere fokus på at 
arbejde sammen om at løse forskellige opgaver og udfordringer. I løbet af året er der 
en række weekendture.

Møde: Mandag kl. 17:30-19:30

JUNIORER 
Som junior er man i høj grad selv med til at komme med input til aktiviteter, og man 
prøver også selv at stå for forskellige aktiviteter. Igen er der en række weekendture 
året igennem. Som junior er der fokus på at lære spejderne at tage mere ansvar for 
aktiviteterne. 

Møde: Onsdag kl. 18.30-20.30

TROP 
I troppen styrer spejderne i stor grad selv aktiviteterne. Selvstændigheden er stor, og 
lederne fungerer nu i højere grad som sparringspartnere for spejderne. Turene bliver 
både længere og vildere ☺ Man har også mulighed for at komme på Plan-kursus i 
efterårsferien og møde spejdere fra hele landet.

Møde: Tirsdag kl. 19.00-21.00

 

KLANEN - WAINGUNGA 
Er Frie Fugles tilbud til seniorspejderne. Man er seniorspejder fra man går ud af folke-
skolen til man er 23 år. Seniorerne planlægger og afvikler i fællesskab deres aktiviteter. 
De er også ansvarlige for afviklingen af nogle af gruppens arrangementer.

Møde: Mandag kl. 19.00-ca. 21.00.

KONTINGENT 
Hos Frie Fugle er der tur-kontingent. Det betyder, at alle ture (dog ikke sommerlejr) 
betales over kontingentet. På den måde kan man sige, at du får mest for pengene, ved 
at deltage på flest mulige ture.

Kontingentet er ens for alle afdelingerne og er 420 kr. pr. kvartal og opkrævning sker 
kvartalsvis via Nets. Ved første opkrævning modtager man et indbetalingskort med 
posten, hvor vi opfordre til at man tilmelder sig Betalingsservice, da omkostningerne for 
gruppen er mindre.

Der opkræves kontingent i følgende perioder

• marts: februar, marts, april
• juni: maj, juni, juli
• september: august, september, oktober
• december: november, december, januar

FORÆLDRENES ROLLE 
Det er vigtigt med forældreopbakning for at spejderne får en god spejder tid og at grup-
pen fungerer. Derfor forventer vi at alle forældre bakker op med følgende:

• Husker at melde afbud til ugentlige møder og ture, hvis man ikke kan deltage
• Hjælper med transport til/fra weekendture
• Deltage i den årlige Redens dag, hvor vi reparerer og fornyer vores hytte og omgivelser
• Deltage i Grupperådsmødet (generalforsamling)
• Deltager i gruppens fællesarrangementer, bl.a. Familietur og Sommerafslutning

Kommunikationen mellem spejdergruppen, ledere og forældre foregår primært via 
email. Her vil der blive udsendt planer for den enkelte afdeling, invitationer til ture og 
nyhedsbreve. Husk derfor at oplyse os om ændringer i mailadressen eller hvis flere 
adresser skal tilføjes vores udsendelsesliste

spejder er  
sjov

hygge

leg
venner

skøre ideer fællesskab eventyr


