
Spejderudstyr
Uniform og tørklæde
Vores uniform er blå og tørklædet grønt med vores logo på. En uniform er ikke et 
krav for at være spejder, men det er tørklædet, da det er vores kendetegn. 

• Tørklædet får man, når man melder sig ind i Karen Jeppe Gruppe.
• Man kan finde brugte uniformer ved at spørge spejderlederen eller tjekke

facebooksiden KJG Brugtbørs eller dds kfum dbs og fdf køb salg og bytte
• Ny uniform køber man i Spejdersport. I kan få 10% i rabat i Spejdersport.

Når I handler, oplyser I, at I kommer fra Karen Jeppe Gruppe.

Uniformsvejledning
Hvor skal mærkerne sidde? Her er lidt hjælp at hente☺

Forslag til spejderudstyr
O = Nødvendigt       
X = Kan være nyttigt

Vi er utrolig glade for, at 
I har valgt vores spejdergruppe☺ 

Folderen, som du sidder med i hånden skulle 
gerne bidrage til, at I som forældre får en informativ 

og god start i Karen Jeppe Gruppe.

Velkommen
i Karen Jeppe Gruppe!

Mikrobe Mikro Mini Junior Storspejder Senior
Uniform X O O O O O
Spejderbælte X X X X X
Dolk O O O O
Turtaske til dagstur O O O O O O
Rygsæk til oppakning O O O O
Pandelampe X O O O O
Liggeunderlag O O O O O

Sovepose O O O O O
Kompas X X X
Vandrestøvler X O O O O
Spejderbestik O O O O O
Sangbog X O X X X

Læs mere om os på:

www.karenjeppegruppe.dk
Vi samarbejder med Horsens & Friends, hvor vi tjener penge til gruppen, ved at passe 
bar og servere til store og små arrangementer. Forældre er en vigtig del af vores crew 
- pengene bidrager til vores aktiviteter og til at holde kontingentet nede. Du bliver en del
af KJG crew ved at anmode om at blive medlem på Facebooksiden: KJG-Crew. 
Vi ses bag baren!  - Barforkvinderne Helle og Carrie

Du kan finde masser af inspiration og nyttig info om spejdergrej på: spejder.dk

Bliv en del af 
KJG CREW 

Vi ser frem til et fantastisk samarbejde med dig/jer som forældre, 
hvor vi kalder på din/jeres hjælp til både små og store opgaver.

Det er alt lige fra f.eks. transport, kagebagning, rengøring, hjælp til 
forskellige aktiviteter til medlem af vores gruppebestyrelse.

Men vigtigst af alt har vi brug for din/jeres
opbakning til dit barns spejderliv.☺ 
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Om at være spejder
Lad os slå fast med det samme – man går ikke til spejder, man er spejder☺  
Som spejder udfordrer man sig selv sammen med andre. Og udfordringer er der 
nok af: Vi tænder bål og leger indianer i det lokale krat. Vi laver bivuakker og sover 
med månen som natlampe. Vi tager på vandreture og rister skumfiduser. Og 
uanset hvad vi gør, så gør vi det hele sammen! Karen Jeppe Gruppe hører under 
Det Danske Spejderkorps (Blå spejdere), og spejderne er delt op i grene. Der er 
oprykning til næste gren hvert år sidst i april måned.

Kontaktoplysninger
Ledergruppen består af en gruppeleder og en række grenledere Gruppelederen 
er den, der har ansvaret for spejderarbejdet sammen med de øvrige ledere, og 
grenledere har ansvar for den gren, som din spejder er tilknyttet.

Klassetrin Gren Mødetidspunkt Kontakt grenleder
3.-6. år Familiespejder 

(Mikrober)
1. søndag i måneden
kl. 10.00-12.00

Rikke: Tel. 61 85 12 35

0.-1. klasse Mikro Tirsdag 17.00-18.30 Carrie: Tel. 28 51 56 41
2.-3. klasse Mini Torsdag 17.00-18.30 Jill: Tel. 30 32 78 32
4.-5. klasse Junior Torsdag 18.45-20.30 Mikkel: Tel. 22 96 63 95
6.-9. klasse Storspejder Onsdag 18.45-20.45 Frederik: Tel. 24 63 92 32
Til og med 23 år Senior Ingen seniorer pt.

Kontakt gruppelederen Carrie Harritsø, Tel. 28 51 56 41, gl@karenjeppegruppe.dk

Husk at melde afbud, hvis dit barn ikke kommer til spejder.

Hvordan foregår indmeldelsen? 
Før indmeldelsen
Alle har gratis prøvetid i en måned, men man får først tørklæde og mærker og kan 
deltage i ture og arrangementer, når man er indmeldt.

Indmeldelse
Indmeldelsen foregår på hjemmesiden karenjeppegruppe.dk

Oprettelse i medlemsservice og tilknytning af betalingskort
Når I modtager en velkomstmail fra Karen Jeppe Gruppe (Der kan gå et par dage), 
så skal I i gang med at oprette jer i medlemsservice og tilknytte et betalingskort. Når 
kortet er tilknyttet, trækkes der automatisk kontingent, hvilket letter betaling til ture og 
arrangementer. Dette gøres her

Indmeldelsesgebyr
Efter indmeldelse betales 200 kr. kontant / eller på MobilePay til kasserer Tony 
Bygballe 8057PV.
Husk at skrive: Ny Spejder, navn og gren i forbindelse med overførslen, og send en 
sms med et screenshot af mobilpay-overførslen til din spejders grenleder.

Efter indmeldelse
På det første møde efter indmeldelse og betaling af indmeldelsesgebyr, vil dit barns 
leder udlevere tørklæde, mærker, mærkevejledning og grenbog.

Kontingent og betaling for ture og arrangementer 
Det koster 2*400kr. at være medlem af Karen Jeppe Gruppe. Kontingentet betales i marts 
og september, og det foregår via medlemsservice og opkræves automatisk. Hver gang vi 
er på en tur eller har en aktivitet, hvor der er ekstra udgifter, vil der være betaling. 

Hold dig opdateret
SMS - Informationer og direkte beskeder mellem dit barns leder og jer som familie.
Eks. vis. info om møder, ændringer, afbud og oplysninger om dit barn til en leder.

www.karenjeppegruppe.dk - Hjemmesiden indeholder to ting: Information
om gruppen, grenene, praktiske informationer og meget mere samt Tilmelding til ture 
og arrangementer.

Facebook - Karen Jeppe Gruppe har en lukket facebookgruppe der hedder
“Karen Jeppe Gruppe”, som vi vil opfordre dig til at anmode om medlemskab til.
Facebookgruppen indeholder: Opdateringer og billeder fra aktiviteter. Fælles 
gruppebeskeder og fælles kommunikation.

KJG Brugtbørs - På denne facebookside kan I forældre sælge/købe brugt udstyr.
Der findes også en landsdækkende facebookside, “Spejderudstyr, køb salg og bytte”.


