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EFTER DIT FØRSTE
SPEJDERMØDE
1. Højbjerg Pigegruppe

INFO OM 1. HØJBJERG
PIGEGRUPPE
1. Højbjerg Pigegruppe er en spejdergruppe
under Det Danske Spejderkorps, der blev
oprettet helt tilbage i 1948.
Vi er, i 2021, omkring 65 spejdere og ledere i
gruppen. I 1. Højbjerg pigegruppe går vi meget
op i, at spejderne oplever alt, hvad spejderlivet
har at byde på. Teltture i regnvejr, lejrbål i
snevejr, orienteringsløb i mudder og
forhåbentlig også noget godt vejr en gang i
mellem. Ud over at få en masse seje
udfordringer og udvikle brugbare færdigheder,
går vi i 1. Højbjerg også meget op i
fællesskabet. Vi ser venskaber på tværs af
aldersgrupperne. Pigerne er uendelig gode til at
hjælpe og tage sig af hinanden og det er noget,
vi er stolte af i 1. Højbjerg.

OPDELING AF GRENE
Mikro

5 - 7 år

Tirsdage
17.00 - 18.30

Mini

8 - 9 år

Mandage
17.00 - 18.30

Junior

10 - 11 år

Torsdage
18.00 - 20.00

Trop

12 - 16 år

Onsdage
19.00 - 21.00

Det Danske Spejderkorps
skaber modige børn og unge!
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LIDT OM
SPEJDERBEVÆGELSEN
Spejderbevægelsen blev dannet i 1907 af Lord
Baden-Powell, tidligere officer i den britiske hær.
Han startede med en stor lejr (kun for drenge) på
Brownsea Island. Baden-Powell havde som mål ”at
vise ungdommen en vej, der er værd at følge”. Han
troede på, at hvis man viste børn tillid og gav dem
udfordringer ville de kunne klare opgaverne. Det
var nyt i hans tid, men noget vi holder fast i den
dag i dag. Baden-Powell udgav hæfterne ”Scouting
for Boys” og spejderbevægelsen tog fart. I noget
tid var det kun for drenge, men Baden-Powell
kone, Olave Soames, åbnede op for spejder for
piger.
Det Danske Spejderkorps, DDS, startede i Danmark
i 1910. 1. Højbjerg er en spejdergruppe under DDS.
I Danmark er der 4 spejderkorps, nemlig KFUM, De
Grønne Pigespejdere (tidligere KFUK), Baptistspejderne og DDS.

Der findes ikke dårligt vejr
- kun dårlig påklædning

INDMELDING
Er spejder noget for dig kan du melde dig ind på
vores hjemmeside:

www.1-hoejbjerg.dk
Det koster 950 kr. om året at være spejder hos os.
Har I nogle spørgsmål er i velkomne til at skrive til
gruppeleder Marie Falch:
gruppeleder@1-hoejbjerg.dk

