
 

 

Velkommen hos 
Peter Wessel Gruppe 

 

 
Oplev friluftslivet og 

mød nye venner  



Kære forældre til ny spejder 
 

Vi er glade for at jeres barn har valgt at være spejder hos os. 
 

I Peter Wessel Gruppe kan man deltage i 3 spejdermøder, inden man beslutter 

om spejder er noget man gerne vil fortsætte med og melder sig ind. 
 

Der er følgende alders grupper hos Peter Wessel: 

 

Mini/Mikro - Grenen (0 kl. – 9 år): 

 Mandag kl. 17.00 - 18.45 

 Facebook: Mini og mikroer – Peter Wessel 

Mail: mikro@peter-wessel.dk 
 

Junior - Grenen (9 - 12 år): 

 Mandag kl. 17.00 - 18.45 

Facebook: Raae junior Peter Wessel 

Mail: junior@peter-wessel.dk  
  

Trop - Grenen (12 - 15 år): 

 Mandag kl. 19.15 - 21.00 

Facebook: Løvendal Trop 

Mail:  troppen@peter-wessel.dk 
 

Klan - Grenen (16 – 25 år) 

Mandag kl. 19.15 - 21.00 

Mail:  klan@peter-wessel.dk 
  

Grenene bruger lukkede Facebook-grupper til at informere om f.eks. møde 

aktiviteter, ture mv. Anmodning om at blive medlem i grupperne godkendes af 

lederne.  
 

Yderligere oplysninger om Peter Wessel og de enkelte grene kan i finde på 

vores hjemmeside http://www.peter-wessel.dk/ 
 

Se også gruppens Facebook side 

https://www.facebook.com/PeterWesselGruppe/ 
 

Du kan også finde mange gode og praktiske oplysninger omkring spejdere på 

korpsets hjemmeside https://dds.dk/ 

 

 

Kammeratskab, Ansvar 

Friluftsliv, Sjov 

Udfordring 
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Indmeldelse: 
 

Indmeldelses gebyret på 100 kr. indbetales på vores konto, som er følgende:  

Reg. nr. 8091 Konto nr. 0001002253. 
 

Husk at skriv følgende i tekst til modtageren: ”Ny Navn - Gren”  

Eks.: Ny Ole - Mini 
 

Gå ind på www.peter-wessel.dk og tryk på teksten ”Bliv spejder” i øverste højre 

hjørne og lave en digital indmeldelse. 
 

OBS i forbindelse med digital indmeldelse: 

Tlf. nr. og mail adresser kan kun bruges en gang i vores medlemssystemet. Har 

jeres barn ikke egen mailadresse eller tlf. nr. så skal I ikke skrive noget i feltet 

ved barnets oplysninger. 

Forældres tlf. nr. og mail adresse må kun skrives under forældre oplysninger.  
 

Har jeres barn allergier, bruger medicin eller andre specielle hensyn, så vil vi 

meget gerne at I skriver det i rubrikken ”Specielle hensyn/særlige forhold” i 

indmeldelsen. Oplysningerne er meget vigtige, da det giver lederne mulighed 

for at planlægge aktiviteter og ture, der giver optimale muligheder for at alle får 

en positiv oplevelse. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent: 
 

Kontingent er på 1.000 kr. årligt, som opkræves i to halvårlige rater af 500 kr. 

Opkrævningen sendes via. Medlemsservice til jeres mail i februar og september. 
Vær OBS på at maile fra @dds.dk kan ende i spam/uønsket. 
 

Indmeldes jeres barn i mellemliggende periode, vil der blive udsendt en 

kontingent opkrævning samtidig med at jeres barn bliver godkendt som medlem 

i Peter Wessel. 
 

I forbindelse med maile angående kontingentopkrævningen kan I tilmelde jeres 

betalings kort til automatisk kontingent betaling via. Medlemsservice.  
 

Betaling til ture/lejre og arrangementer skal betales som det fremgår af 

indbydelsen og vil altså ikke automatisk blive trukket fra jeres kort.  

http://www.peter-wessel.dk/


Medlemssystem: 
 

Vi anvender Medlemsservice som er udviklet specielt til Spejdere. 

Systemet bliver løbende justeret/opdateret, så det overholder alle gældende 

regler for håndtering af persondata. 
 

Via. https://medlem.dds.dk/ kan I se/rette/opdatere de oplysninger, der er 

registreret på jer og jeres barn på  
 

Via. http://medlemsservice.nu/vejledninger/ kan du/I finde følgende 

vejledninger: 

 Guide til at logge ind, redigere oplysninger og tilmelde betalingskort 

 Vejledning til betaler ved indbetaling af aktuel opkrævning fra gruppen 
 

Uniformer og andet spejder udstyr: 
 

Uniformer, bælter, knive og andet udstyr med DDS logo, kan købes 

hos Spejdersport.dk på nettet eller eventuelt i deres butikker bl.a. i Aalborg. 

Som medlem af deres kunde klub får I 10% rabat, hvis I oplyser, at I er medlem 

hos Peter Wessel Gruppe. Skriv ”Spejder” i rabatkoden. 
 

Ris/ros eller spørgsmål: 
 

Hvis der er spørgsmål eller andet er I meget velkommen til at kontakte os på en 

af følgende måder: 

Send en mail til dds@peter-wessel.dk 

Skriv til os via. Facebook gruppe 

https://www.facebook.com/PeterWesselGruppe/ 
 

Kontakt vores gruppeleder på mail: gruppeleder@peter-wessel.dk 

Kontakt vores formand på mail: formand@peter-wessel.dk 
 

Skulle der være spørgsmål til indmeldelsen eller kontingentopkrævningen, så 

send en mail til kasserer@peter-wessel.dk. 
 

Udmeldelse: 
 

Hvis jeres barn mister interessen eller gerne vil stoppe til spejder, så giv lederen 

i den pågældende gren besked.  

Send en mail til kasserer@peter-wessel.dk, så vil jeres barn hurtigst muligt blive 

udmeldt i vores medlemssystem. 
 

 

Med Venlige Spejder Hilsener 

Peter Wessel Gruppe 

 

Foto er hentet fra DDS´s foto arkiv. 
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