
Uniform og grej 

Spejderen får udleveret tørklæde, sangbog, 

lommebog og en mug(kop) ved indmeldelse. Når i 

senere beslutter jer for at købe en uniform, så køb 

den så der er plads til at vokse og til en tyk trøje 

under. 

Sovepose, underlag, rygsæk osv. kan købes 

efterhånden som spejderen får brug for det. Som 

udgangspunkt skal spejderne først gå med bagagen 

som junior. Spørg gerne lederne til råds. Husk at i 

får 10% rabat i spejdersport. 

1-2 gange om året laver vi fælles indkøb af tøj med 

Storaa logo. Det gør vi typisk før sommerlejren og i 

efteråret. Spørg lederne. 

Hytte arbejdsdage 

I løbet af året har vi et par 

arbejdsdage ved hytten, 

hvor vi vedligeholder og 

sikre at vores hytte, området 

og vores materialer bliver 

vedligeholdt, så vi har det 

bedst mulige fundament for 

godt og sikkert 

spejderarbejde.  

Faste arrangementer 

Februar Grupperådsmøde & tur 

April Arbejdslørdag 

Maj 

Kr. Himmelfart 

Stafet for livet 

Divisionsturnering 

Juni Sct. Hans bål v. søen 

Juni / Juli Sommerlejr 

August Oprykningsdag/weekend 

September Arbejdslørdag 

November Julehike og juletur 

 

Vi håber at denne folder har givet svar på eventuelle 

spørgsmål. I er naturligvis meget velkomne til at 

kontakte os. 

 

Mange hilsner 

Lederne og Bestyrelsen i Storaa 

Prins Burisvej 2C 

7500 Holstebro 

Web: http://storaa.gruppe.dds.dk/info 

 

 

 

 

Kære spejder og spejderforældre  

 

Velkommen som spejder hos Storaa gruppe. 

Du er nu en del af en spejdergruppe i DDS med ca. 

70 spejdere og ca. 20 ledere og bestyrelses 

medlemmer. 

Vi er glade for du har valgt at blive spejder og vi 

håber du falder godt til - ta' et kig i folderen her 

sammen med dine forældre! 

 

Velkommen hos 
Storaa gruppe 



DDS og Storaa hvad er det? 

Storaa gruppe er en del af DDS (Det danske 

spejderkorps) som har ca. 28000 medlemmer i hele 

Danmark. Er du nysgerrig efter at vide mere om 

DDS kan læse meget mere her: 

http://spejder.dk/om-det-danske-spejderkorps. 

DDS er opbygget således at en spejdergruppe 

består af forskellige grene (aldersgrupper) Hos 

Storaa gruppe har vi aldersgrupperne: 

 Mikro 0 og 1 klasse 

 Mini 2 og 3 klasse 

 Junior 4 og 5 klasse 

 Trop 6 til 9 klasse 

 Senior klan 10 kl. til 23 år. 

Vi har i Storaa gruppe en 

god og stabil ledergruppe, der alle brænder for 

spejderarbejdet og for at give spejderne oplevelser 

og udfordringer med masser af friluftsliv. 

Vi er en gruppe i en god udvikling, men den fortsatte 

udvikling baserer sig også på, at forældre og 

spejdere bakker om de aktiviteter der forgår. Derfor 

har vi nogen forventninger til jer forældre, når jeres 

barn er spejder hos os. 

Vi tror på at det er bedst for samarbejdet at vi 

lægger vores forventninger på bordet fra   

starten. Derfor denne lille folder.  

Vores hytte 

Vi holder til i skoven i Mejdal med fantastiske 

muligheder for at lave friluftsaktiviteter lige uden for 

døren, hvor vi har shelter, pionerplads og direkte 

adgang til at lave orienteringsløb i skoven. Foran 

grunden er der god plads til at parkere. Kommer du i 

bil beder vi om at tage hensyn til spejderne ved ikke 

at parkere i indkørslen, som ofte er fyldt med cykler, 

spejdere og grej. BUM lejer sig ind i dagtiden, hvilket 

giver økonomiske hjælp til drift af hytten. Derfor 

bære området syd for hytten præg af institution. 

. 

Deltagelse og afbud 

Vi synes det er hyggeligt, hvis forældre har lyst til at 

blive og se hvad vi laver, det giver mulighed for at 

lære andre forældre og lederne at kende.  

Som udgangspunkt forventer vi at spejderne 

deltager i ture og møder og at de kommer til tiden. 

Vi planlægger oftest med det antal spejdere som er 

indmeldt og det er altid ærgerligt at mangle en af 

sine spejderkammerater. Hvis dit barn er forhindret i 

at deltage, så husk at melde afbud til lederen. Ved 

ture og arrangementer er det vigtigt at til meldings-

frister overholdes, da vi disponere ud fra det. 

Tilmelding til ture 

Som regel vil spejderne få en indbydelse med hjem, 

eller I vil modtage indbydelsen på mail. Tilmelding 

og betaling foregår via vores hjemmeside. 

http://storaa.gruppe.dds.dk/ eller til lederen. 

Kørsel og bagning 

Ved ture eller andre arrangementer kan det være 

nødvendigt med forældre kørsel. Det er også altid 

rart med lidt hjemmebag på en tur. Det vil fremgå af 

indbydelsen om vi gerne vil have hjælp til disse ting.  

Mæt, tør og varm 

Spejderliv er friluftsliv og derfor forventer vi at jeres 

barn altid medbringer tøj til at være udendørs. På 

langt de fleste møder, ture og arrangementer vil en 

del eller det hele foregå udendørs, derfor er det 

vigtigt med påklædning efter vejret. For at have en 

god spejdertur er det nødvendigt at være mæt, tør 

og varm. Tænk på det når I pakker til en tur.  

 

Forældremøder 

Op til sommerlejren afholdes oftest et forældremøde 

med informationer om den kommende tur. Vi 

forventer at forældre bakker op om disse møder.  

I februar afholdes grupperådsmødet. Det er 

spejdernes generalforsamling og vi forventer at 

forældre deltager. Det vil oftest være i forbindelse 

med gruppeturen, så hele familien kan deltage. 

Kommunikation 

Lederne for den gren, hvor dit barn er spejder, vil 

jævnligt sende mails eller lægge informationer om 

ture og program på vores web side. Man er altid 

meget velkommen til at kontakte lederen eller 

gruppelederen med spørgsmål. Vores facebook 

bruger vi ofte til at lægge billeder fra møder og ture, 

samt til små informationer  


