
 

Velkommen hos  
KFUM-Spejderne i Nr. Aaby 

 
 

Hos KFUM-Spejderne kan du blive spejder ……  
 
Når man går i 0. og 1. klasse er man bæver.  
Som 2. og 3. klasses elev er man ulv. 
Fra 4. klasse bliver man juniorer. 

I 6. kl. – er man spejder. 
Fra 8.-10. klasse er man senior.  

Fra 18 års alderen kan man være leder og/eller rover. 
 
Bemærk alle alders- og klasseangivelser er 

vejledende.  
 

I Nr. Aaby gruppe mødes bævere og ulve om torsdagene kl. 17.00 - 18.30  

 
Juniorer og spejdere (trop) har mødedag om mandage fra kl. 17-18.30 kan dog 
varierende alt efter årstiden og aftaler. 
 

Vi mødes ved vores Spejderhus, Spejdervænget 2. Vi er rigtig meget udenfor i vores 
spejderhave, så udetøj, alt efter vejret, er korrekt tøj til møderne.  
Hvis vejret og mødets program ikke tillader ude aktivitet, er vi selvfølgelig indenfor i 
vores dejlige spejderhus. Medbring derfor evt. indesko, og gerne med navn i.  

 

Kontingent er 900 kr. årligt.  
 
Som ny kan du være med tre-fire gange, for at finde ud af om spejder er dig, 
hvorefter du sammen med dine forældre får dig meldt ind på den udleverede 

indmeldelsesblanket eller online her: https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/3707 
Der betales og indsættes et årskontingent, på kr. 900 kr. på vores Nordea konto med 

Reg.nr. 2018 Konto nr. 7775 646 400, og derefter får du en mug (=spejderkop) 


 
Det koster at drive en spejdergruppe, derfor bliver man som forældre automatisk 

medlem af KFUM-Spejderne i Nr. Aabys støtteforening, hvilket indebær at man 
forpligter sig til div. arbejde for at rejse midler til spejderarbejdet, så udgifter til ture 

og lejre kan holdes nede på et fornuftigt niveau. De sidste par år er der solgt 
juletræer og lodsedler. Aktiviteter som oftest gøres sammen med ens barn. 
 
Gruppens hjemmeside: http://nraaby.gruppesite.dk/ 

 
Gruppen har også en lukket FB gruppe for forældre og store spejdere. Anmod om deltagelse:-) 
Den hedder: KFUM-Spejderne i Nr. Aaby  

 
“Sporten i spejderarbejdet er at finde det gode i hver eneste spejder og udvikle det.” 

“Spejderarbejdet sigter på at lære spejderne at leve, ikke blot på at lære dem noget at leve af.” 
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