Velkommen til Det Danske Spejderkorps
1. Ryom Gruppe
Skovvej 18
8550 Ryomgård
Facebookside : https://www.facebook.com/groups/265788283525427/
1. Ryom Spejder Gruppe
Henvendelse kan ske til gruppeleder Heidi Walker på 27599912
Familiespejd er for dig som er fra 0 - 8 år, vi mødes hver 2. søndag fra 10-12, og du skal have din mor og/eller far
med. Dine søskende må også gerne komme med. Vi starter op igen søndag d. 28. august.
Micro 6-8 år/Mini 8-10 år, er for dig som går i 0.-3. klasse, vis starter op mandag d. 22. august, og mødes hver
mandag fra 17.00 - 18.30. Vil du vide mere, bare mød op i når vi starter op igen.
Junior 10-12 år/Stor 12-16 år, er for dig fra 4. klasse, vi starter op torsdag d. 18. august, og mødes hver torsdag
18.30-20.00.
Rollespil er for dig som elsker rollespil, du skal være fyldt 12 år, vi starter op igen i august, og mødes hver tirsdag
16.30-18.00. Vil du vide mere, kontakt Lilian her på rollespejderne@gmail.com.
Vores temaer vil være omkring Natur, Udeliv, Bålmad, Svævebane og spændende udfordringer der vil blive passet til
spejdernes alder, for at få det bedste resultat. Prøvetid: 3 gange. Kontingent: 375 kr. pr. halvårligt. Ud over den
ugentlige mødeaften, er der fordelt over hele året er der en række aktiviteter, og for at disse kan praktiseres, er det
vigtigt, at der en stor forældreopbakning.
Af aktiviteter kan nævnes:
Loppemarked 1-2 g. årligt
Generalforsamling sidst i februar
Julemarked 1. søndag i advent
Gruppeweekend for alle spejder 1 g. årligt
Weekend ture for hver afdeling
Divisionsturnering for alle i Divisionen i maj
Sommerlejr
Sct. Georgsdag d. 23/4
Oprykning august/september
Ud over spejdere og ledere er der i 1.Ryom også en Gruppestyrelse, som består af forældre og ledere, disse vælges
for 2 år ad gangen og vælges på generalforsamlingen sidst i februar.
Den nuværende bestyrelse består af : Formand: Lars Bisgård Hansen Kasserer: Trine Friis Møller Gruppeleder: Heidi
Walker Øvrige medlemmer: Francine Chittenden, Nanna Heide Laursen, Katja Kolind, Wenche Hallstrøm, Lilian Hjort
Hansen, Tommy Wenneberg Nielsen, Michael Lauersen, Trine Silkjær, Morten Hallstrøm.
Støttegruppe: Lene Pedersen 86395746
Vi indsamler effekter til vores loppemarked, hele året. Kontakt Søren på tlf. 51890110 for levering eller afhentning.

