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Kære Forældre 
 
Velkommen hos Vejlbyspejderne - De grønne pigespejdere i Vejlby 
Her i folderen finder I information om gruppen, spejderne og en række 
praktiske ting, det kan være vigtigt at vide noget om. 
 
 
Indmelding 
Forældre/værger til piger, som vil være spejder hos os, skal udfylde en online 
indmeldelsesblanket, som I finder på vores hjemmeside ved at trykke på feltet 
Bliv pigespejder i Vejlby.  
Det bør senest ske, når man har prøvet at være med 3 gange. Kontingent for 
den igangværende periode betales samtidig – se nedenfor. 
 
Kontingent 
Kontingent skal forudbetales 2 gange om året 1. april og 1. oktober til 
gruppens konto 9395-0004077989. Prisen pr. halvår er 500 kr. 
 
Kontingent betalt til 1. april dækker perioden 1.april - 30. september. 
Kontingent betalt til 1. oktober dækker perioden 1.oktober - 31. marts. 
 
Husk at skrive jeres datters fulde navn på som følgetekst, så kassereren kan 
se hvem det er, I betaler for. Vi fremsender ikke indbetalingskort. Er der 
problemer i forbindelse med betalingen, så giv kassereren et praj, gerne på 
mail. 
 
Udmelding 
Vi har aktiv udmelding hvilket betyder, at udmelding af gruppen skal ske på 
mail til dgpvejlby@gmail.com. Det skal ske senest 1 måned før 
kontingentbetaling, dvs. 1. marts eller 1. september, ellers hæfter I for det 
kommende halvår. 
 
Hjemmeside 
Gruppen har en hjemmeside: www.pigespejder.dk/vejlby. 
Her kan I finde program for spejdermøderne, kontaktinfo på lederne m.m. 
 
Grønsisken – vores lokale programblad 
Grønsisken udkommer 3 gange om året i januar, maj og september. 
I bladet finder I mødeprogrammer, forskellige informationer og tilmeldinger til 
diverse arrangementer samt lidt billeder af pigerne. Bladet er både til pigerne 
men også til jer forældre. Bliver bladet væk, ja så findes det også i elektronisk 
form på hjemmesiden. 
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Åben Café for forældre – se efter kaffekoppen i programmet!  
Ca. en gang måneden om holder vi noget, vi kalder forældre-Café 
kl. 19.20, som er i forlængelse af smutte-pigernes møde. Vi byder på en 
kop kaffe og måske et stykke kage til. Det er tænkt som jeres mulighed for at 
se, hvad jeres datter laver, at få en snak med os eller andre forældre. Dette 
er ikke noget I skal, men blot et tilbud. Er man træt eller har man ikke tid, ja 
så går man bare hjem – det er helt ok. 
 
Kirkeblade og julemærker samt anden aktivitet 
For at holde kontingent og prisen for ture og lejre nede, tjener gruppen penge 
ved uddeling af kirkebladet 3 gange om året samt ved salg af Århus 
julemærker i november. Tillige får gruppen af og til mulighed for ekstra 
indtjening ved at hjælpe ved forskellige motionsløb og lignende. Til disse 
aktiviteter forventer vi, at I bakker os op og melder fra, hvis I ikke kan deltage. 
Vi har ingen forventninger om, at I kommer hver gang, men at I kommer, når I 
kan. For jo flere vi er, jo hurtigere får vi disse småjobs klaret  
 
Udstyr 
Tørklæde får man ved indmeldelse. 
Uniform og evt. bælte kan købes hos netbutikken www.55nord.dk, men det er 
ikke noget man behøver fra start. Som spejdere får vi 10 % i Spejdersport 
ved at fremvise et lille kort, som kan fås hos mig. 
Vi anbefaler generelt praktisk tøj og fodtøj, som afspejler vejret udenfor og 
som gerne må blive beskidt 
 
Har I spørgsmål eller andet på hjerte? 
En vigtig ting, som ligger mig meget på sinde, er at give pigerne den bedst 
mulige støtte, når de er hos os. Derfor kan I hjælpe både jeres datter og os 
ved at fortælle os/mig, hvis der er sket noget hjemme, i skolen eller hvis der 
er andet på færde, som måske gør, at jeres datter i en periode er lidt ked af 
det og måske ekstra sårbar. I behøver ikke at gå i detaljer, men et praj kan 
være til stor hjælp.  
I skal også vide, at har I spørgsmål eller andet, er I altid velkomne til at ringe 
mig op eller skrive en mail. De fleste af os ledere har været spejdere i mange 
år, så en gang imellem kan det, vi skriver og siger, være lidt indforstået - så 
spørg endelig. 
 
Endnu engang velkommen 
 
Med venlig hilsen 
Marianne Gerding Yde – Gruppeleder 
 

Tlf./mobil: 86786888 / 23491809 
Gruppens mail-adresse: dgpvejlby@gmail.com 
Privat mail-adresse: gerding@privat.dk (kun til følsom korrespondance) 
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Årskalender for Vejlbyspejderne 
 
Januar 
Kirkeblade - første lørdag i måneden 
Grønsisken udkommer 
 
Februar/Marts 
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning på fastelavnssøndag 
Forårsweekend – typisk sidste weekend i marts evt. senere 
31. marts - betaling af kontingent for sommerhalvår 
 
April 
Kirkeblade – sidste onsdagsmøde i måneden 
 
Maj 
Grønsisken udkommer 
 
Juni 
Sommerafslutning for hele familien – ca. midt på måneden 
 
Juli 
Sommerlejr – typisk uge 27/28 
Sommerferie fra spejdermøder 
 
August 
Opstart efter sommerferien – typisk 2. onsdag efter skolestart 
Kirkeblade - sidste lørdag i måneden 
 
September 
Grønsisken udkommer 
30. september - betaling af kontingent for vinterhalvår 
 
Oktober 
BUSK-gudstjeneste – sidste søndag i måneden. 
 
November 
Salg af julemærker  
 
December 
Juleweekend – 1. eller 2. weekend, hvis der ikke har været andre  

        weekendture i efteråret 
Juleafslutning 


