
Til 
spejderforældre 
i Orion Gruppe
Velkommen i Det Danske Spejderkorps til dit barn og dig 
– og velkommen til mange gode oplevelser, fællesskab og 
udfordringer til dit spejderbarn

www.oriongruppe.dk

På www.oriongruppe.dk kan du finde:

• Kontaktinformationer på alle ledere

• Mødetider for alle grene

• Kalender med oversigt over arrangementer og ture

• Til- og framelding til vores arrangementer

• Generelle nyheder fra gruppen

Derudover kan i med fordel melde jer ind i den enkelte grens 
facebookgruppe, samt følge Orions facebookside på: 

www.facebook.com/Orion2100



Mikrobe, Mikro, Mini, Junior og Trop – Uanset hvad dit barn starter som, 
står en flok ledere bag spejderarbejdet. Det er frivilligt og ulønnet, og vi lægger 
vores tid og engagement i Orion Gruppe som spejderledere – og vi elsker det! Vi 
har en bestyrelse som består af frivillige forældre, der sørger for rammerne for 
gruppens spejderarbejde. Det betyder meget for os som ledere, at samarbejdet 
er godt mellem jer forældre og os, da spejderarbejdet på den måde bliver både 
nemmere og sjovere for både os ledere, dit barn og jer spejderforældre.

For at i kan vide hvad vi ledere ønsker os i forhold til samarbejde med jer 
forældre, får i her en oversigt fra os:

I dagligdagen bedes i:

1.  Melde afbud til møder, hvis spejderen ikke kan komme.  
Brug facebook eller sms til lederne.

2.  Hjælpe dit barn med at huske at få uniform og tørklæde med til 
spejdermøderne.

3.  Holde øje med facebook eller mail om aktuelle begivenheder eller beskeder 
fra lederne.

4.  Tjek hjemmesiden www.oriongruppe.dk i ny og næ, her vil beskeder også 
kunne findes under grenens fane på indgangsportalen.

5.  Støt dit barn i at deltage på/i sommerlejr, weekendturene, banko, Skt. Hans, 
salg af lodder osv.

6.  Overvej at stille op til bestyrelsen ved grupperådsmødet i Februar og giv på 
den måde støtte til hele Orion Gruppe gennem dit engagement.

Ved ture og arrangementer:

1.  Sørg for at få jeres spejder meldt til turen på hjemmesiden og betalt inden 
fristens udløb. Vi skal også have besked, når spejderen ikke skal med.

2.  Meld dig til kørsel, kagebagning, indkøb og lign, ikke hver gang, men en 
gang imellem. Vi skal nok give besked om, hvilke tjenester vi har brug for.

3.  Støt op omkring de planlagte ture og arrangementer og støt spejderen i 
at komme med. Vi plejer at kunne melde datoen ud på arrangementer, 
weekendture og sommerlejre lang tid i forvejen, hvilket skulle gøre det 
ganske nemt at planlægge deltagelse. Turene er vigtige for spejderne at 
deltage i – her lærer de hinanden og os bedre at kende, og her har vi tid til 
de store oplevelser. 

4.  Husk på at vi ledere frivilligt bruger tid og kræfter på at planlægge og 
gennemføre vores ture og arrangementer, og jeres opbakning betyder rigtig 
meget for os!

5.  Deltag engang imellem i planlægning og afholdelse af de arrangementer, 
som kræver forældreopbakning, f.eks. Banko, Oak City Rally og Skt. Hans. 

Har I spørgsmål eller andet, så ring, skriv eller kom hen til os efter et møde  
– vi vil altid gerne tale med jer!

Mange spejderhilsener fra alle lederne i Orion

www.oriongruppe.dkwww.oriongruppe.dk

Orion har 
en hytte i 
Kattehale


