Velkommen til speideråret 2019
i Hinna speidergruppe

www.hinnaspeider.no/facebook

Nye speideropplevelser i nytt år. Alle de tilbud Hinna-speiderne får er basert på frivillig innsats. Det er derfor en
forutsetning at alle speiderne sammen med foreldre/foresatte yter en viss dugnadsinnsats og deltakelse i
speiderarbeidet og aktiviteter. I dette velkomstbrevet ønsker vi å gi informasjon om hva som forventes som
familieinnsats.
 Alle medlemmene må betale kontingent – her inngår også en pålagt forsikringsordning. Vanligvis betales denne
innen 31. januar, og medlemsskapet varer et kalenderår. Kontingent for et kalenderår er kr 920,-.
Søskenmoderasjon ved 3. medlem i samme familie. Begynner du til høsten i speideren betales i underkant av
halve kontingenten ut året. Som medlem er du forsikret ved alle speideraktiviteter.
 Vaskelister – foreldrene engasjeres til vasking i speiderhuset. Dette utføres en gang i uken – vanligvis fredag
ettermiddag. Hinna speidergruppe har mange medlemmer så den enkelte speiderfamilien kommer vel på
vaskelisten knapt en gang i året. Vaskelister leveres ut, og bytting av dager utføres dere i mellom.
 Ellers er der alltid plass til voksne i det praktiske speiderarbeidet som leder, delta på tur eller med å invitere
speiderne på en aktivitet ol. Vi håper også at foreldre/foresatte deltar på familiefest og foreldremøte.
 Ved eventuell dugnad som det er ønske om at alle kan delta på med noen timer, settes det opp arbeidslister, og
vi ber dere bytte dag/timer innbyrdes

 Speidereffekter som speidergenser, merker og skjerf kan kjøpes hos oss på Hinna. Men speiderskjorten kjøpes på
Madla Amfi (Intersport) eller i speidernes nettbutikk www.speider-sport.no.
 Vennligst gi tilbakemelding til enhetsleder hvis dere har i mot at bilder hvor din speider er med legges ut på
speidergruppens facebook-sider.
 Det samme gjelder for om dere er i mot at medlemslister med navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato
sendes ut til de andre i samme enhet (gruppe).
 Speiding er friluftsliv. Vi tilbyr lån av utstyr som ryggsekk, sovepose, osv slik at det ikke skal stå på utstyret for at
speiderne skal kunne bli med på tur. Det er også mulighet for å søke om midler for å kunne delta på f.eks.
helgetur/leir hvis dette vil ellers bli en økonomisk utfordring for familien.
 Vi ser det fordelsaktig at beskjeder kan sendes via e-post. Ta gjerne kontakt ved spørsmål
post@hinnaspeider.net.

-

 Vi tar forbehold om i oppsatt endringer terminliste - følg med på nettsiden for fremmøtetidspunkt og nærmere
beskrivelser; - http://www.hinnaspeider.no/program.
 Alle kan ha siden nærmest som en app i sin smarttelefon/Ipad og komme rett inn på sin enhets aktivitetsside. Meget
enkelt for speider og foreldre å sjekke opp ukens aktivitet og meld på/av til aktiviteten – PRØV.
 På Iphone-telefon gjøres følgende: Gå inn på siden via Safir – www. hinnaspeider.no. Når du har fått opp siden, klikkes på
ikonet (firkant med pil som viser oppover) nederst i skjermen som du bruker ved «Legg til f.eks. e-post osv». Velg her:
«Legg til på Hjem-skjerm» - og speiderliljen kommer som ikon som ser ut som en speiderapp.
 Velg så Program og enhet – og du kan slå opp på de enkelte aktivitetene. Neste gang du åpner siden via Speiderliljen,
kommer du til den siden du hadde aktiv sist du var innom.

Vi ser fram til et nytt og innholdsrikt speiderår. Sammen har vi ansvar for at dette skjer. Følg med på hva som skjer
på våre nettsider; www.hinnaspeider.no - og ikke minst følg oss på facebook.

MEMBER OF THE WORLD ORGANISATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS)

