
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIESPEJD I HUNDESTED  

  

- INTRODUKTION - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.knudrasmussengruppen.dk 

Skovsangervej 7, 3390 Hundested 



Det er ikke nogen hemmelighed, at det er godt at opholde sig i naturen. Til 

Familiespejd bliver man hjulpet væk fra skærmene og ud i naturen hvor gode 

oplevelser og nærværet med mor og far bliver styrket og nye venskaber 

opstår. 

Mulige aktiviteter: undersøge dyrelivet i skovbunden, samle spiselige 

planter, male på sten, lave forhindringsbaner, lave kompost, 

væddeløbsbane for frøer, forberede mad til bål, strandture, shelterture og 

meget mere...  

Tid: Hver anden søndag (Lige uger) kl. 10-12  

Aldersgruppe: For børn 3-6 år (børnehavebørn), som deltager sammen 

med mor/far eller bedsteforældre.  

Sted: Vi mødes som udgangspunkt ved spejderhytten på Skovsangervej 7.  

Der annonceres på møderne/hjemmesiden, hvis vi mødes et andet sted.  

Afbud: Der meldes afbud til spejdermøderne på hjemmesiden under selve 

begivenheden i kalenderen. Dette er vigtigt i forhold til indkøb af mad og 

anden planlægning → www.knudrasmussengruppen.dk   

Spejder på prøve: Det er muligt at møde op én gang inden man melder sig 

ind i spejdergruppen. 

Indmeldelsesgebyr: Når du har besluttet dig for at blive familiespejder, så 

skal dit barn meldes ind. Det koster 150,- og det er et éngangsbeløb. Der 

betales indmeldelsesgebyr for hvert barn.  

Kontingent: Det koster 600,- for en familie. Der er cirka 15-17 mødegange 

på et spejderår. Ved flere tilmeldte børn pr. familie betales 300,- pr. ekstra 

tilmeldt barn.  

Søskende: Yngre søskende er velkomne. Ældre søskende er også 

velkomne, men det er vigtigt, at de bliver informeret om, at familiespejd 

primært er for deres yngre søskende. Vi vil med glæde tage imod ældre 

søskende i de større spejdergrene (mikro, mini, junior, trop, klan).  

Udeliv: Vi er, med få undtagelser, altid udenfor til familiespejd. Hytten 

benyttes primært til toiletbesøg og til at lave kaffe. 

Uniform: Alle får et tørklæde ved opstart. Det forventes, at barnet har 

tørklædet på til alle møder. Den blå uniform er frivillig hos familiespejderne. 

Der udleveres desuden en kasket/bøllehat med logo til spejderbarnet. 

Familiemærket: Når man minimum har været familiespejder ét år og skal 

rykke op til mikrospejderne, får man et familiespejdmærke som man kan sy 

på den blå uniform.  

Fælles ture: Familiespejd er repræsenteret på følgende ture: vandredag 

(oktober), gruppeweekend (januar), kanotur (juni), og arbejdsdage i hytten 

(2 gange på et år). 

Loppekørsel: Familiespejderne skal køre loppekørsel to gange på et 

spejderår. Læs mere på hjemmesiden og tilmeld dig. 

Oprydning: Efter hvert møde rydder vi op i fællesskab. Både voksne og 

børn samt ledere.  

Frivilligt arbejde: Alle spejderledere og assistenter arbejder frivilligt. Det 

gør vi fordi vi synes det er sjovt og berigende. Et smil og en hjælpende hånd 

er den bedste løn vi kan få.  

Spejdermødet: Vi mødes ved flagstangen, hvor vi synger en kendt 

børnesang og lederne fortæller om dagens program. Efter fælles oprydning 

afslutter vi igen ved flagstangen med at synge ”Spejderbror”.  

Parkering: Der må ikke parkeres på sidevejene i villakvarteret. 

Regler der skaber nærvær  

1. Sluk mobiltelefonen 

2. Rygning er ikke tilladt til spejdermøderne 

3. Legetøj skal blive hjemme 

 

 

 

Familiespejderne i Hundested 

Nærvær – Fællesskab – Fordybelse – Naturoplevelser – Bevægelse 

 

http://www.knudrasmussengruppen.dk/


Inden tilmelding 

Kontakt familiespejderne for at sikre, at der ikke er venteliste og for at 
høre om det er noget for dig at være spejder.  

Se kontaktoplysninger på hjemmesiden 
https://www.knudrasmussengruppen.dk/familiespejd 

 

Tilmelding 

Tilmelding foregår digitalt og behandles af vores kasserer. På 
www.knudrasmussengruppen.dk går du ind under ”Bliv Spejder” 
øverst til højre og følger proceduren. 

https://medlem.dds.dk/member/signup/1213 

 

Indmeldelsesgebyr 

Når barnet er tilmeldt, så skal du betale et éngangsbeløb. 150,- pr. 
barn. 

Pengene overføres via Netbank til konto 1551 - 5043646 

Spejderen modtager tørklæde/kasket for beløbet.  

 

Betaling af kontingent 

Når vores kasserer har modtaget tilmeldingen, så sender han et 
girokort. Du skal IKKE overføre via Netbank. 

• 600,- for en sæson pr. familie (1 barn med forældre) 

• 300,- pr. ekstra tilmeldt barn 
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