Ullern KFUK-KFUM-speiderne
Dette brevet sendes til både nye og eksisterende speidere og skal gi en
oversikt over nyttig informasjon. Det er ikke sikkert skrivet dekker alt en
lurer på og da er det bare å ta kontakt med nærmeste leder.
Alkohol-

og rusfritt tilbud

Alle aktiviteter i regi av speidergruppen er alkohol- og rusfrie tilbud.

Speiderhytten vår – Ullarheim
Speidergruppen har en egen speiderhytte i Bærumsmarka, i nærheten av Brunkollen
turisthytte. Den har et lederrom med fire senger, en stue, kjøkken og en hems med 10-15
soverplasser. Dersom familier ønsker å leie hytta, så er det bare å ta kontakt med nærmeste
leder.

Hvilket utstyr trenger en?
Generelt: Speiderne har egne speiderskjorter og disse og annet speiderutstyr kjøpes av den
enkelte i Speiderbutikken. Skjerf, skjerfknute, gruppe- og aktivitetsmerker får speiderne av
gruppen underveis. Det finnes også et draktreglement som blant annet forklarer hvor de
enkelte merkene skal.
Møter: Da de fleste møter holdes utendørs, er det viktig at speiderne kler seg etter været til
hvert møte. Det gis beskjed om møtene holdes innendørs eller andre steder og om
speiderne må ta med seg noe spesielt. En kan godt bruke turtøy på møtene. Pass særlig på
når det er snø, regn eller veldig kaldt, da holder ikke joggesko og olabukse.
Turer: Det kommer egne pakkelister til turene, men det som er standard er liggeunderlag,
sovepose, god tursekk og godt turtøy. Pakkeposer er også lurt, da en pakker tørt og kan
enklere finne frem i sekken.

Spond
Møtene, turene og andre arrangement kommer i Spond. Her blir tilhørende informasjon lagt
ut, som pakkeliste til tur. Det er også her en betaler for turene. Angående avmelding: Det
vil komme info til hver enkelt tur om frist for å melde seg av og om en får tilbake penger.
Dette henger sammen med hvilken tur det er og om det er bestilt mat, overnattingssted og
transport.

Økonomi
Det kommer en kontingentinnkreving i løpet av året. Denne dekker forbunds,- krets- og
gruppekontingenten. I denne inngår blant annet medlemsbladet og forsikringer
(ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring).
I tillegg betaler man for hver enkel tur, leir og eventuelle arrangement. Gruppen ønsker at
flest mulig blir med på turene. Dersom noen familier må prioritere vekk turene grunnet
økonomi, så ber vi om at en tar kontakt med ansvarlig leder for turen og undersøker
mulighetene for støtte. Det samme gjelder utstyr.

Foreldrebidrag
Vi er avhengig av foreldrehjelp for å få speiderarbeidet til å fungere. Det er flere måter
foreldre kan bidra på:
Møtehjelper og leder
Noen foreldre ønsker kanskje å bistå aktivt på møter og turer. Ta kontakt med nærmeste
leder og avklar hva og hvor mye en kan bidra med.
Kjøring
Stort sett benytter vi oss av foreldrekjøring til turene våre. Dette vil komme info om til hver
tur.
Rydding og vasking
Vi ønsker også foreldre som kan bidra etter turene til å vaske og rydde på plass utstyr som
har vært i bruk.
Dugnader
I løpet av året arrangeres det dugnader i speiderrommet og hytten vår, Ullarheim. Det
kommer egen informasjon om dette og det settes opp flere datoer, slik flest mulig kan bli
med på en eller flere økter.
Foreldreforeningen
Foreldreforeningen er en støttegruppe til speiderarbeidet i Ullern. De er ansvarlig for
dugnadene og bidrar økonomisk til speiderrommet, Ullarheim og lederomsorg. Det velges
nytt styre en gang i året.

Bli grasrotgiver
Vi har nylig blitt med i Grasrotandelen. VI setter stor pris på om du husker på oss neste gang
du spiller på Norsk tipping.

