Bekkefaret KFUK-KFUM

Bli speider du også!

Gruppebilde fra utenlandstur til Island i 2015.
Bekkefaret KFUK-KFUM speidere ble startet i 1974. Speidergruppen
har hele tiden hatt tilhold i Bekkefaret kirke og er en del av barne- og
ungdomsarbeidet der. Vi har ca. 140 medlemmer og har plass til
flere.

Velkommen som speider i Bekkefaret!

Innmeldingsskjema

Vil du være mye ute, ha det kjekt og lære nyttige ting samtidig? Eller vil du
ha en variert fritidsaktivitet? Da bør du prøve å bli speider!
Møt opp på møtedagen, eller ta kontakt med kontaktpersonen for den
enheten du vil begynne i. Du kan også kontakte gruppeleder Ole
Gabrielsen. Kontingenten betales i starten av året og er på ca. kr. 750,- for
oppdagere og eldre. For de som begynner på høsten er det halv
kontingent. Kontingenten for familiespeidere er omtrent halvparten av
ordinær kontingent.

Levér utfylt skjema til en leder eller ta bilde og send til gruppeleder.
Navn:
Adresse:
Postnr. og –sted:
Fødselsdato og -år:









FAMILIESPEIDERE – Gutter og jenter 3 til 5 år (førskole). En til to
samlinger per måned. Startet høsten 2016.
Kontaktperson: Eirik Svandal – 928 06 894
OPPDAGERE – Gutter og jenter 1. - 2. klasse
Hver mandag kl. 17.30-18.30.
Kontaktperson: Kristine K. Amundsen – 971 84 860
STIFINNERE – Gutter og jenter 3. - 4. klasse
Hver tirsdag kl. 17.30-19.00
Kontaktperson: Christian Albertsen – 986 54 564
VANDRERE – Gutter og jenter 5. - 10. klasse
Hver torsdag kl. 18.30-ca. 20.00
Kontaktperson – jentetropp: Irene Eide Olsen – 928 00 455
Kontaktperson – guttetropp: Morten V. Olsen – 976 01 156
ROVERE – Gutter og jenter 10. klasse og eldre
Haakon Eide Olsen tlf. 475 23 596

Kontaktinformasjon:

Mobiltelefon, evt. hustelefon:
E-post-adresse (som leses jevnlig):

Riv/klipp her



Bilder og publisering av disse:
Speidergruppen tar noen bilder fra arrangementene våre og ønsker å ta vare på gode
minner. Vi bruker bare bilder som gir en positiv fremstilling av de som blir avbildet.
Bildetekst inneholder bare speiderens fornavn (hvis ikke annet er avtalt). Ved publisering
av bilder av speidere enkeltvis eller i små grupper i aviser eller andre trykksaker med
stort opplag, vil vi innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle.
 Ja, jeg/vi samtykker til at det kan tas bilder av barnet på speiderarrangementer
 Nei, jeg/vi ønsker ikke at det tas bilder av barnet på speiderarrangementer
Hvis ja:
 Bildene kan publiseres på speidergruppens passordbeskyttede nettsider
 Bildene kan publiseres på speidergruppens lukkede Facebook-sider
 Bildene kan brukes i speidergruppens trykksaker
Merknader, f.eks. diettopplysninger:

Nettsider:
E-post:
Hovedleder:

www.bekkefaretspeiderne.no
gruppeleder@bekkefaretspeiderne.no
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352
Dato og underskrift av foresatte:

Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere
Bankkonto: 3201.08.91115

Web: http://www.bekkefaretspeiderne.no/
Org. nr. 983 863 213

