
 

 

Søndagsfamiliespejd 
4 år til 1 klasse 
Vi tilbyder søndagsspejd for børn fra 4 år til og med 1 klasse. 

Vi mødes hver anden søndag (lige uger) 

 

For at være "søndagsspejder", så kræver det at spejderen tager en 

(bedste)forældre med til spejder. Både spejdere og forældre vil indgå i 

aktiviteterne under spejdermøderne. 

 

   Kontakt 

Hvis I gerne vil vide mere om os eller søndagsspejd i Radulf, så er I meget velkommen til at kontakte 

os på sondagsspejd@radulf.dk eller 22 655 388 (Kenneth) 

 

Søndagsspejd i praksis 

I praksis vil søndagsspejd blive afviklet på på (Østre) Åsvej 24, 2680 Solrød Strand. 

 

Her har vi vores spejdergrund og vores spejderhytte. Som udgangspunkt så vil alle aktiviteter foregå 

udendørs. Det er derfor meget vigtigt, at I altid er klædt på efter forholdene hele året rundt.  

 

Specielt i vintersæsonen kan vores græsareal godt blive vådt så gode overtræksbukser og støvler er 

et must :). 

 

Madpakke 

Vi mødes henover frokosten, så I skal medbringe en madpakke hjemmefra, da vi runder møderne af 

med at spise sammen - eller undervejs, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt. 

 

Medlemskab 

Spejderne vil blive registreret som medlemmer af Radulf Gruppe.  

 

Vores kontingent er 600 kroner per halvår, indmeldelse koster 200 kroner. Vi udleverer 

spejdertørklæde, sangbog og v. indmeldelse. Mærker til uniformen udleverer vi først, når I har 

indkøbt denne, men de er med i prisen. 

Søndagsspejd er for børn, der gerne vil ud at opleve naturen 

og lave aktiviteter i den. 

 

Vi laver mange forskelligartede aktiviteter eksempelvis: 

- Madlavning over bål 

- Krible krable aktiviteter hvor vi kigger nærmere på den   

  lokale natur 

- Lege 

- Enkel førstehjælp 

 

Som spejderforældre til "søndagsspejdere", så vil I blive 

involveret under selve spejdermøderne.  Involvering vil være 

på et niveau, hvor alle kan være med - og efter et af vores 

grundlæggende principper nemlig: "learning by doing" 

princippet, hvis man ikke har spejdererfaring. 

 

Spejder på prøve 

I er velkomne til at deltage i 3 familiespejdermøde førend I 

tager stilling om det er noget for jer. Vi vil dog bede jer om at 

registrere på www.radulf.dk under "bliv spejder", så vi har 

mulighed for at kontakte jer. 

 

Vi kontakter jer via mail, når I har skrevet jer op. 


