
 

Velkommen til Ravnetroppen. 

Lidt om det praktiske.  Bævergrenen 5-7 år, Ulvegrenen er for børn ca. 7 - 10 årige og Stifindergrenen er fra 

10-12 årige og spejdergrenen er for unge 13-17 årige. 

Ulvene holder møde hver tirsdag kl. 17:00 – 18:30 Husk praktisk tøj, da vi er meget udendørs. 

Stifinderne holder møde hver tirsdag kl. 17:00 – 18:30 Husk praktisk tøj, da vi altid er udendørs. 

Spejderne holder møder hver tirsdag kl. 18:30 – 20:00 Husk praktisk tøj, da vi altid vil være udendørs. 

Hvad koster det at gå til spejder?.  Det koster 900,- årligt, som vil blive opkrævet halvårligt á 450,-. 

Der er et indmeldingsgebyr på 275,-, hvor spejderen får tørklæde og korpsmærke. KORPSMÆRKET  SKAL 

RETURNERES HVIS BARNET HOLDER OP, DA DET ER DE GULE´S SPEJDER KORPS EJENDOM. 

Gruppens konto nr. er Reg. 2313-6273121119 og det er Nordea . 

Indmeldelse.  Når barnet har været her, til 3 spejdermøder, så bliver man meldt ind i gruppen. Der er 2 

formularer som skal udfyldes og dem får man af lederen, så de kan udfyldes når barnet er til møde, så de 

kan afleveres med det samme til lederen. 

Uniform, mærker, tilbehør og grej.  Når de er indmeldt i gruppen, så er uniformen en rigtig god ting at købe 

sammen med et bælte,  et par strømper,  ulvehue og en mugg. Disse ting skal købes på De Gule Spejderes 

hjemmeside: www.gulspejder.dk hvor man kan betale med dankort. Spørg spejderlederne om hjælp mht. 

størrelser osv. Gruppen levere korpsmærke, WFIS mærke og Ravnetroppens mærke. Dolk bør/skal 

spejderen også have, den kan man købe i friluftsbutikker. Gode sko og påklædning, god sovepose, en 

bestikpose med spisesæt i og en rygsæk. Husk at sætte navn i alting. Husk også spejderen altid selv skal  

pakke sin rygsæk til ture, ellers ved de ikke hvor tingene er henne. Spørg om et kort, som man kan få af 

lederne, som giver rabat i udvalgte friluftsbutikker. 

Vi deltager i hver spejdergren 1 gang om året i landsdækkende konkurrencer, forskellige steder i landet, alt 

efter hvilken gruppe der afholder dette. Vi afholder selv i gruppen weekendture igennem året og en lejr om 

sommeren. Det er derfor vigtigt at barnet kommer til tiden til møderne og tager med på ture, for så styrker 

det fællesskabet i bander, kobler og patruljer. 

Ravnetroppens adresse er: Ravnetroppen, Smedebakken 1, Nyrup, 3490 Kvistgård. Gruppelederen hedder 

Claus Vever og har telefon nr. 40108626 og Leder Anja Vever har 24820209, begge har email adresse: 

clausvever@gmail.com   Vi har også en lukket Facebook side, ravnetroppen og en hjemmeside 

www.ravnetroppen.dk. 
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