
 

Information til nye forældre i Stavnsholt Vikingerne 

Velkommen i Stavnsholt Vikingerne gruppe.  

 

Vi har lavet denne folder, så I forældre, fra starten af, får nogle vigtige og nyttige 

informationer om gruppen og spejderlivet. Folderen giver jer et lille indblik i vores 

verden og forhåbentlig også en fornemmelse af jeres rolle som forældre.  

  

Gruppen 
Vi er en gruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS). 

 

Stavnsholt Vikingerne gruppe startede i 1975. Vi fik lokaler på Ellegården, men da 

Ellegården skulle bruges til andre aktiviteter, fik vi bygget vores hytte Asgaard, som nu 

er det naturlige samlingspunkt for vores aktiviteter. 

 

Gruppen er i dag en ren drengegruppe, idet vi mener at det er vigtigt at der er mulighed 

for at lave aktiviteter som ”kun” drenge deltager i. 

 

Vores aldersfordeling i grenene er følgende: 

ulve (6-11 år), Storspejder (12-16 år), senior (16-23 år) og en gruppe ledere i alle aldre. 

Vi har en gruppeleder, som er bindeled mellem lederne i de forskellige grene.  

  

Forældreaktiviteter 
Der er rig mulighed for at engagere sig i spejderlivet i Stavnsholt Vikingerne. Vi har en 

bestyrelse (gruppestyrelsen) bestående af forældre, ledere og unge, som drøfter de ting 

som foregår i gruppen, og er med til at planlægge forskellige arrangementer. Her er altså 

rig mulighed for at blive en del af jeres børns fritid. Vi vil meget gerne have 

forældrehjælp til vedligeholdelse af vores dejlige hytte, og holder derfor en hyttedag om 

året. 

  

Spejdernes Genbrug 
Spejdernes Genbrug opstod i 1994 som et "spin-off" fra Spejdernes Høstmarked, som er 

blevet afholdt siden 1953. I 1962 kom også Loppetorvet i forbindelse med det årlige 

høstmarked. Efter at have haft lagerlokaler mange forskellige steder i byen, fik vi 

mulighed for at komme ind i den gamle brandstation, som var egnet til oprettelse af et 

permanent loppemarked. Efter nogle forsøg, som havde positivt resultat, startede vi året 

efter med fast åbningsdag den første lørdag i hver måned, og nu er markedet blevet en 

fast institution med en god omsætning. 

 

 



 
 

Spejdernes Genbrug fortsat… 
 

Gruppens engagement i Spejdernes genbrug består i tømning af vores hus på 

genbrugspladsen. Dette er et arbejde vi deler med de andre spejdergrupper i byen, 

sammen med Sct. Georgsgilderne. Vi skal tømme hver 7. uge, så alle vil blive sat på en 

tømmerliste, så man ved hvornår man skal yde denne ”beskedne” indsats. Som betaling 

for dette stykke arbejde, modtager gruppen hvert år 75.000 kr. som vi bruger til at lave 

vores spejderaktiviteter med. Dette beløb er medvirkende til at vi kan holde kontingentet 

på et rimeligt niveau. 

Ovenstående er styret at gruppens tømningsansvarlige, så vi håber at når der bliver 

ringet/mail’et rundt, at man vil tage positivt mod opgaven. 

 

Arrangementer 
Gruppen afholder forskellige fællesaktiviteter i løbet af året. Vi afholder blandt andet 

juletur. Spejderåret følger som regel skoleåret, så der er normalt ikke møder i ferierne. 

Vi tager på weekender og sommerlejre, og vi kan kun opfordre til at deltage i disse 

arrangementer, idet det er højdepunkterne i vores daglige arbejde. 

  

Lederne 
Lederne i Stavnsholt Vikingerne gruppe findes i alle aldre. Alle er gamle spejdere. Vi kan 

altid bruge en hjælpende hånd med spejderarbejdet (selvom at man ikke er gammel 

spejder). For en ordens skyld skal det bemærkes at alle ledernes straffeattest er 

kontrolleret i henhold til reglerne for frivilligt arbejde med børn og unge. 

  

 

Ind-/udmeldelser. 

 

Da det er vigtigt i forhold til vores medlemsregistrering, vil I i løbet af den første måned 

modtage en indmeldelsesblanket. Denne udfyldes og afleveres til afdelingslederen.  

Omkring udmeldelser (det ser vi selvfølgelig ikke så gerne), men skriv en mail til 

afdelingslederen og vores Kasser, så vi kan få ajourført vores kartoteker. 

 

Hjemmesiden www.stavnsholtvikinger.dk 

  

 

http://www.stavnsholtvikinger.dk/

