
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   

 

Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen til Sortebrødre Gruppe, som er en 

gruppe i Viborg under det Danske spejderkorps 

Vores målgruppe er familiespejder (0-5 år), mikrospejdere (6-8 år dvs. 0.+1. kl.), 

minispejdere (8-10 år dvs. 2.+3. kl.), junior (10-12 år dvs. 4.+5.kl) og tropsspejdere (12-16 

år dvs. 6.-10. kl). Oprykning til næste gren sker umiddelbart efter spejderstart i august. 

Spejdermøderne foregår hver tirsdag kl. 17-19 for alle aldersgrupper. Vores tilholdssted er 

Teglmarken 241 og aktiviteterne vil foregå i området. Vi vil benytte både skov sø.  

I 2019 fik vi vores egen spejdergrund i Teglmarken. Tag gerne ud, og se det fantastiske 

sted, hvor vi har masser af plads til at udfolde os på.  

Spejderlivet  

Friluftslivet og de gode oplevelser er det, vi lægger mest vægt på. Der er også mange 

andre værdier i spejderarbejdet: sammenhold, fælleskab, venskab og ansvar.  

Vi vil også gerne lære jeres børn mange forskellige spejderfærdigheder f.eks. at bruge en 

dolk, opbygge et bål, lære naturen at kende og arbejde med knob og tovværk. 

Aktiviteterne vil foregå i patruljer med 4-5 børn. 

Sortebrødre Gruppe  

Gruppen består af engagerede ledere, de fleste med erfaring i spejderarbejde gennem 30 

år. Vi er voksne, der kan lide at være spejdere og lave sjovt spejderarbejde for børn og 

unge. 

Gruppen er sammen med DDS-spejdergrupperne i Skive, Karup, Stoholm, Thorning, 

Rødkærsbro, Løgstrup og Viborg med i Steen Blicher Division. 

Indmeldelse sker ved at udfylde den udleverede indmeldelsesblanket, eller udfylde 

indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside. 

Kontingent udgør kr. 600 pr. halvår og opkræves på girokort i februar og august. 

Indmeldelsesgebyr er kr. 150 og dækker tørklæde, bestikpose og lille spejderbog samt 

mærker til uniformen. 

Tørklædet udleveres efter indmeldelse, og du skal have det på til alle spejdermøder og 

ture og andre spejder arrangementer. 

Uniformen skal du selv købe, m en vent til du er sikker på at spejderlivet er noget for dig. 

Uniformen købes hos spejdersport, hvor du får 10 % rabat ved oplysning af gruppens 

navn. På deres hjemmeside kan du se mere www.spejdersport.dk  

http://www.spejdersport.dk/


   

Dolk. I forbindelse med spejderarbejdet og iført uniform er det tilladt at gå med dolk, men 

bladet må højst være 12 cm langt. Man må først bære dolk, når man har taget knivbevis - 

mærke til at sy på uniformen. Se i øvrigt hvad loven siger om kniv/dolk på vores 

hjemmeside. 

Forsikring. Vi tilstræber en høj grad af sikkerhed ved alle spejderarrangementer, men 

uheld kan også ske her. Det er forældrenes ansvar, at deres barn/børn er dækket af 

familiens egen ulykkesforsikring. Se mere på vores hjemmeside under ”Forsikringer”. 

Dette er Det Danske Spejder Korps forsikringsregler.  

Ture & leje 

Som ny spejder har du sikkert mange spørgsmål. Nogle af dem får du svar på her i 

folderen og resten vil lederne meget gerne svare på. 

Find os på www.sortebrødre.dk eller vores facebook gruppe ”Sortebrødre Gruppe” samt 

www.dds.dk 

Lederne:  

Det vigtigste for os er, at børnene får nogle gode oplevelser og tilegner sig færdigheder og 

værdier gennem leg og samvær. Naturen er det element vi vil bruge mest. 

Gruppeleder:  
Erik Liseborg  
tlf. 26304096 | e-mail. erik@liseborg.net  
 
Familiespejd leder: 
Majbritt Allerman  
tlf. 60154228 | e-mail. allermann.majbritt@gmail.com  
 
Simone 
 
Mikroleder: 
Rasmus Kragh Jensen  
tlf. 61466991 | e-mail. Rasmus.kragh.jensen@gmail.com 
 
Kim, Susanne 
 
Minileder:  
Kirsten Bjerregaard  
tlf. 30285201 |e-mail. kirsten@bjerregaard.in  
 
Søren, Bente, Tina  
 

http://www.sortebrødre.dk/
http://www.dds.dk/
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Juniorleder:  
Jesper Jensen  
tlf. 27123035 | e-mail. cykelmanden@hotmail.com  
 
Erik, Claus, Morten, Steffen 
 
Tropsleder:  
Jesper Jensen  
tlf. 27123035 | e-mail. cykelmanden@hotmail.com  
 
Erik, Claus, Morten, Steffen 
 
Klanleder 
Anne Dahl Søndergaard  
tlf. 26741625 | e-mail. anne556c@gmail.com 

Adresse: 

Teglmarken 241, 8800 Viborg 
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