Ekstra hænder
Er du vores nye leder.?
Spejderne i Hammershøj er et tilbud for børne og unge hvor vi vil lave aktiviteter og lege der
udvikler børn og unge til efter bedste evne at tage et medmenneskeligt ansvar - lokalt hvor vi
bor, i Danmark og internationalt.
Vi tilstræber at lave aktivteter der aktivere dem både fysisk, socialt, intellektuelt,
følelsesmæssigt, og identitetsmæssigt.

Så når vi bygger et spisebord i rafter gør vi det både for at få et sted at sidde og spise……
men vi udvikler os også fysisk - for der skal bruges kræfter til at håndtere rafterne og andre
kræfter til at binde besnøringer der får det hele til at holde. Men også socialt - man skal
samarbejde med andre for man kan ikke bygge et spisebord alene. Intellektuelt for det
kræver tanker og viden og erfaring for at lave et spisebord der også kan holde.
Til et spejdermøde kan vi også spille fodbold - for der er både
noget fysisk og socialt - men vi skal også lave andre aktiviteter for
at udvikle os på andre områder.
Lave mad over bål - der er både intellektuel
udvikling og ihvertfald samarbejde, for der
skal laves bål og gryder og pander skal være
klar og de forskellige retter skal være færdig
på samme tid.

Hvem er de her spejderledere?
Vi er tømrer, hjemmehjælpere, IT medarbejdere, Smede, Sygeplejerske, pædagoger , nogle
har været spejder fra barnsben, andre er lige startet…... det vil sige alle slags mennesker
der har lyst til at lave noget sammen med børn og unge.
Spejderne i Hammershøj laver spejderarbejde fra de starter i skolen til de er 16-17 år.
Mikroer er for børn i 0. klasse og 1. klasse - her leger vi rigtig meget mens vi lærer noget.
Minier er for børn i 2. klasse og 3. klasse - her leges der og der kommer flere og flere
aktiviteter ind.
Junior er for børn i 4. klasse og 5. klasse - mange spejder aktiviteter og lege.
Troppen er for 6. klasse og op efter - mange flere selvstændige aktiviteter og lege.
Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til at afvikle lege og aktiviteter.
Mikroerne er Bente ansvarlig og har hjælpere i Henrik M., Jens Frederik og Rikke
Minierne står Max for - med hjælp af June
Junior styrer Sissel sammen med Lærke og June
Troppen er det Henrik H. og Jesper
Max er også gruppeleder - en slags leder for de andre ledere.
Så har vi forældre i bestyrelsen som støtter op om vores spejderarbejde - Susanne, Annette,
Johnnie, Rikke og Peter.
Sammen har vi, ledere og bestyrelsesmedlemmer, et udviklende fællesskab som du også
kan blive en del af. I spejdernes fællesskab hjælper vi hinanden med vidensdeling og
sparring, så man ikke står alene med en udfordring.
Har du lyst til at hjælpe til - være de ekstra hænder - så er du meget velkommen til at skrive
til Max Laursen, tlf. 22 82 65 11 eller Susanne Molbæk, tlf. 22 61 81 94.

