
Velkommen i Nørbølling Gruppe
• Nørbølling gruppe  blev startet i 1948 af en kvinde hvis navn var Meise. De startede på 

Nørbølling skole - deraf navnet Nørbølling Gruppe

Er korpset, her betales noget  af 
vores kontingent til . Du kan 
læse mere på www.dds.dk

Vi er med i Horns rev division. 
Landets grupper  er inddelt  i 
divisioner.

Indmeldelse: 
Man må være med som spejder 3 gange inden man 
beslutter sig om man har lyst at være med. 
Indmeldelse udfyldes online på 
https://medlem.dds.dk/member/signup/5419 samt 
betales et indmeldelsesgebyr på 150 kr. på kontonr. 
9695 - 0000271934 eller mobilpay 49946, (husk at 
skrive spejderens navn i kommentarfeltet) som 
dækker udgifter til divisionsmærke, gruppemærke, t-
shirt, tørklæde samt en lille lommebog. Når du er 
indmeldt kommer der to gange årligt opkrævning til 
indbetaling af kontingentet.
Man er indmeldt og betaler kontingent indtil man 

udmelder sig. 

Kontingent: 
400 kr. pr. halvår. Halvår deler ved jul og 
sommerferie. 

Udmeldelse:
Sker ved at sende en mail til 
noerboe.gruppeleder@gmail.com

Uniform:
Kan købes hos Spejder Sport som bl.a. ligger i Kolding og Esbjerg el. på 
www.spejdersport.dk Man kan også ofte købe dem brugt spørg lederne. 
Uniform og tørklæde skal man altid have på til spejdermøderne og andre 
spejderarrangementer.

Sangbog: 
Dette forlanger vi ikke børnene skal have før end de kan læse.

Dolk og bælte:
Dette er ikke noget børnene skal have - de må gerne og det er 
selvfølgelig praktisk at have en dolk.
Man må ikke have dolk med til spejder før end at man har et knivbevis 
og knivbeviset skal være syet på uniformen. Hos mikroerne må dolken 
heller ikke bruges uden det er aftalt med en voksen.

Lommebog—samt spejderlommer:
Ved indmeldelse får de en lille lommebog hvor der står mange praktiske 
ting i bl. a. kan man se hvor mærkerne skal sidde på uniformen. 
I spejderlommerne skal man have sin lille lommebog, papir, blyant, evt. 
sangbog.

Spejderhytten: 
Deles med KFUM (de 
grønne) Hvert år 
afholdes der nogle 
hyttedage for at 
vedligeholde  hytten.



Generalforsamling - bestyrelsen:
Hvert år i februar afholdes der Generalforsamling. Hvor der bliver valgt en forældrebestyrelse. Man bliver 
valgt for en to årig periode.

Leder:
At være leder er udelukkende et frivilligt arbejde. Der er altid plads til flere ledere, så har du lyst at være 
med hører vi meget gerne fra dig.

Bagtroppen: 
Er en gruppe gamle og nuværende ledere som mødes en gang i mellem. Det er også dem der står for at 
arrangere juleafslutningen og sommerafslutningen. 

Weekendture: 
Er forskelligt for hver enkelt gren hvor mange ture de har årligt.

Sommerlejr:
Hvert år i skolernes sommerferie, oftest den første uge.Antal overnatninger afhænger af lejrtype og 
aldersgruppe. For de større spejderes vedkommende kan det også være udenlandsture.

Udstyr til turene: 
Når vi sover i telt skal hver spejder medbringe liggeunderlag og sovepose. Det er vigtigt at det er en 
sovepose de kan holde varmen i ved lave temp. Det behøver ikke nødvendigvis være en dyr sovepose, 
men kig’ på beskrivelse af den. Prinsessesovepose er ikke gode til udendørs brug. Spørg gerne en leder 
inden i køber en sovepose.
Når man bliver juniorspejder er de ofte på ture hvor de skal gå med oppakning dette betyder også at det 
er vigtigt at medbringe en rygsæk der er velegnet til det og passer til barnets størrelse. 

Forsikring:
Der forventes at man i familien har en ulykkesforsikring der dækker barnet når det er til spejder.

Persondataloven: 
Vi har i Gruppen en beskrivelse af hvordan vi håndterer Persondata. Dette findes på vores hjemmeside. 

Arrangementer: 
Der er arrangementer for hele gruppen og deres familie bl.a. sommerafslutning og juleafslutning. 
Divisionsturnering - en dyst ml. grupperne i divisionen.Gruppetur for alle spejdere i gruppen en gang om 
året. Vi har også arrangementer hvor vi tjener penge til gruppen bl.a. juletræsindsamling

Hvor tjener vi vores penge??
Da en stor del af kontingentet går til betaling til division, korps og drift af hytte skal der tjenes penge til 
spejderaktiviteter. Disse tjener vi bl.a. Sct. Hans i byparken, aqualøb, juletræsindsamling Der bliver også 
søgt mange fonde om penge til spejderudstyr. 

Vi håber at dit barn får nogle rigtige gode oplevelser i Nørbølling Gruppe
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en leder.
Leder og bestyrelse i Nørbølling Gruppe.

Gruppeledere:
Majbritt Rygaard 22912333 noerboe.gruppeleder@gmail.com
Rasmus Rerup 26393550 noerboe.gruppeleder@gmail.com

Mikroer: Mandage fra 16.45.-18.00.
Leder: 
Rasmus Rerup 26393550 rasmus@rerup.dk
Mette Holm
Hjælpere:
Louise Jensen
Carmen Christiansen

Minier: Mandage fra 16.45.-18.00.
Leder:
Bettine Christensen 20205515 betinek@hotmail.com
Michael Christensen 20159942 mc_folding@hotmail.com
Hjælpere:
Martin

Juniore:Torsdage fra 18.30.-20.00.
Leder:
Morten Hansen 51312919 mortenogsolveig@gmail.com
Christina Odby Olesen 22598471
Bo Gjerstof 29636468 gjerstof@hotmail.com

Storspejdere: Torsdage fra 19.00.-21.00.
Leder:
Sune Mortensen 22807354

Senior:
Oliver Kronborg

mailto:rasmus@rerup.dk

