Er du til sjove og seje aktiviteter? Kan du li’ gode kammerater og fællesskab? Kunne du tænke dig at komme
med i en patrulje og opleve: Naturen, sjove weekendture og store sommerlejre i telt? Kig forbi KFUMSpejderne i Willemoes Gruppen og prøv det! I en patrulje lærer du at lave mad over bål, etablere en
lejrplads med reb og rafter, samarbejde med de andre i patruljen om at løse udfordrende og spændende
aktiviteter, kunne yde avanceret førstehjælp som at stoppe blødninger, genoplivning, brandslukning, og
ringe 112. Du lærer også at finde vej med kort og kompas plus meget andet. Som medlem af en patrulje er
du også en del af Willemoes Troppen







Patruljen møder nye venner fra nær og fjern
Patruljen laver mad over bål
Patruljen finder vej med GPS, kort og kompas
Patruljen pionerer med rafter og reb
Patruljen laver sjove og udfordrende aktiviteter
Patruljeliv er personlig udvikling gennem friluftsliv

11 – 17 år




Møde hver mandag kl 1700-1830
De første 5 møder er gratis!
Herefter skal man indmeldes og
betale kontingent til gruppen

KFUM-Spejderne Willemoes Gruppen Assens
Møllerhuse 1, 5610 Assens
Gruppeleder
Peter Jantzen, tlf. 23 82 65 22
Tropleder
Laura Petterson, tlf. 61 73 57 28

Hvorfor blive medlem af en patrulje?
Patruljen består af 4-8 unge med et stærkt fællesskab, der udspringer af den fælles interesse for friluftsliv!
Som et team støtter og hjælper I hinanden i udvikling af kompetencer og færdigheder. Du er med til at
bestemme hvilke aktiviteter patruljen skal lave. Friluftsliv er mange ting: Fjeldvandring i Norge, kanotur i
Sverige, natløb i skoven, overnatning i shelter/bivuak, bålhygge, tømmerflådesejlads, overlevelsestur på en
øde ø, geochasing, bygning af bro over en å med rafter og tov, lave ild med et ildbor eller med stål og flint,
fisketur, cykellejr på hærvejen osv. Kom selv med gode ideer til hvad friluftsliv også er! Du er selv med til at
give patruljen liv og udvikle de andre gennem dine kompetencer, færdigheder og ideer. Ligesom du selv
udvikler dine egne af de andres ideer, viden og erfaring.

www.trop.kfumspejderneassens.dk

