
 

DDS hvad er det? 

Hadstenspejderne er en del af DDS (Det dan-
ske spejderkorps) som har ca. 28000 medlem i 
hele Danmark. 

Har du lyst til at læse mere om hvad DDS står 
for kan du læse her. http://spejder.dk/om-det-
danske-spejderkorps 

Det Danske Spejderkorps er bygget sådan op 
at en spejdergruppe består af flere forskellige 
grene. Disse grene henvender sig til forskellige 
aldersklasser.  

Hos hadstenspejderne er aldersklasserne for-
delt sådan 

Mikro 0 og 1 klasse 

Mini 2 og 3 klasse 

Junior 4 og 5 klasse 

Trop 6- 9 klasse 

Senior 9 klasse til 23 år 

Vi har hos Hadstenspejderne en rigtig god og 
stabil ledergruppe, der alle brænder for spej-
derarbejdet og for at give børnene nogle rigtigt 
gode oplevelser i naturen.  

Vi er en stor gruppe i en rigtigt god udvikling, 
men den fortsatte udvikling baserer sig også 
på, at forældre og spejdere bakker op om de 
aktiviteter der foregår. Derfor har vi en nogle 
forventninger til jer, forældre, når jeres barn er 
spejder hos os.  

Vi tror på, at når forventningerne er på bordet, 
så vil det lette arbejdet for os alle sammen.  

 

 

Vores hytte. 

Vi har en dejlig hytte som ligger skønt lige op 
til byskoven. Vi har også i 2015 fået bygget 
en stor aktivitetshytte så vi har mulighed for 
at være ude i alt slags vejr. Vi har en stor-
grund med plads til lejrarbejde og leg. Ved 
hytten er der en stor parkeringsplads, så det 
skulle være nemt at hente og bringe. Hvis du 
kommer i bil så husk at tage hensyn til de 
børn der er der og som er i gang med et spej-
dermøde. Det er hyggeligt hvis du har lyst til 
at stå ud af bilen og se hvad vi laver, og det 
giver også en mulighed for at møde de andre 
forældre.   

Deltagelse og afbud 

Vi forventer som udgangspunkt at spejderne 
deltager i ture og møder og kommer så vi kan 
starte til tiden. Vi planlægger efter det antal 
børn der er meldt ind og det er altid ærgerligt 
at mangle en af sine kammerater. Hvis dit 
barn er forhindret i at deltage, så husk at 
melde afbud til lederen. På ture eller ved an-
dre arrangementer er det vigtigt at tilmel-
dingsfristen overholdes. 

Tilmelding til ture: 

Som regel vil spejderne få en indbydelse med 
hjem, eller I vil modtage indbydelsen på mail. 

Tilmelding og betaling foregår på vores hjem-
meside http://
hadstenspejderne.gruppe.dds.dk/ 

 

Kommunikation: 

De leder som står for den gren hvor dit barn 
er spejder, vil med jævne mellemrum sende 
mails med diverse informationer om ture og 
program. Og man er altid velkommen til at 
sende en mail til lederen eller gruppelederen, 
hvis man har spørgsmål. 

Vi har også en facebookside, 
hvor der tit er nye billeder fra 
møder og ture https://
www.facebook.com/
hadstenspejderne/ 

 

Mæt, tør og varm 

Spejder er friluftsliv og derfor forventer vi at 
jeres barn altid medbringer tøj til at være 
udendørs. På langt de fleste arrangementer 
og ture vil hele eller dele af disse foregå 
udendørs og det er derfor vigtigt at medbrin-
ge påklædning efter vejret. For at have en 
god tur er det nødvendigt at være mæt, tør 
og varm, tænk på dette når I pakker til en 
tur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kørsel og bagning  

Ved ture eller andre arrangementer kan det 
somme tider være nødvendigt med forældre-
kørsel. Det er også altid rart med lidt hjem-
mebag når vi er på ture. Det vil fremgå af 
indbydelsen om vi gerne vil have hjælp til 
disse ting.   

 

Forældremøder 

Op til sommerlejren vil hver gren som regel 
afholde et forældremøde med informationer 
om den kommende tur. Vi forventer at alle 
forældre bakker op om disse møder.  

I februar afholdes Grupperådsmødet. Det er 
spejdernes generalforsamling og vi forventer 
at forældrene deltager. Der vil som regel og-
så være en aktivitet til børnene, så hele fa-
milien kan tage af sted sammen.  

 

http://spejder.dk/om-det-danske-spejderkorps
http://spejder.dk/om-det-danske-spejderkorps
http://hadstenspejderne.gruppe.dds.dk/
http://hadstenspejderne.gruppe.dds.dk/
https://www.facebook.com/hadstenspejderne/
https://www.facebook.com/hadstenspejderne/
https://www.facebook.com/hadstenspejderne/


 

Uniform og tørklæde m.m 

Start med at købe et tørklæde, det kan købes i 
spejdersport. Vores tørklæde er grønt med rød 
kant. Når I beslutter Jer for at købe en uniform 
så køb den så der er plads til at vokse. 

Sovepose og rygsæk, underlag osv. kan købes 
efterhånden som der bliver brug for det. Spørg 
gerne en leder til råds, hvis i er i tvivl om hvad 
I skal invester i.  

Husk når du handler i spejdersport får du 10 % 
rabat.  

 

Det er også muligt at købe tøj med Hadsten-
spejdernes logo, det er på vores hjemmeside 
http://www.shopfreka.dk/category/hadsten-
spejder-111/ 

 

Vi håber denne skrivelse har givet dig svar på 
evt. spørgsmål. I er også altid velkomne til at 
kontakte os. 

Mange hilsner                                                
Lederne og bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellemosevej 17, 
8370 Hadsten 

Mail: info@hadstenspejderne.dk 

 

Faste arrangementer: 

Januar:  Nytårsgudstjeneste sammen  
  med Kfum spejderne. 

Februar:  Grupperådsmøde 

Juni:   Sct Hans ved hytten 

Juni/juli: Sommerlejr 

August / : Oprykningsdag/weekend 

September Hjælpe til Lilleåmarkede 

  Hjælpe til bagagerumsmarked 

November:  Spejderfest 

December:  Juletræssalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af året har vi også et par arbejdsdage 
ved hytten, hvor vi laver forskellige ting det 
kan være at ordne brænde, male, ordne ma-
terialer m.m 

 

 

 

Velkommen hos  

Hadstenspejderne 

 

 

Kære spejder og forældre 

 

Velkommen som spejder hos                      
Hadstenspejderne. 

Du er nu en del af en spejdergruppe med 
ca. 140 børn og ca. 20 ledere. 

Vi er glade for at du har valgt at blive 
spejder hos os og håber du falder godt til. 
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