Desember 29. 2016
Til Foreldre med barn i flokken, TAFA speidergruppe.
TAFA Flokk vil stå ovenfor en endring i fra nyttår.
Over noe tid har jeg vurdert min oppgave som Flokk leder i TAFA fremover. Jeg opplever å ikke
kunne prioritere nok tid, som jeg trenger til å kunne gjøre en tilfredstillende leder oppgave for
barna.
Jeg har også flere andre oppgaver i Frelsesarmeen, inkl. Deltagelse i vårt ny byggeprosjekt i byen.
Min vanlige jobb gjøre også at jeg fort kan bli forhindret til speidermøter eller gjøre forbredelser i
tiden som kommer.
Vi ledere i speidergruppa har diskutert situasjon, og har pr. idag ikke funnet en erstatter til oppgaven
som småspeider leder. Vi har blitt enige om jeg slutter som småspeiderleder fra nytt år.
Dette kommer brått på for dere, og det er bare å beklage. Men når jeg våren sees under ett,
oppleverer jeg å ikke få nok tid til dette arbeidet.
Vi velger da å legge TAFA flokken “på is” i ca 6 mnd. Så vurdere vi situasjonen på nytt før høstsemesteret 2017 starter.
Vi har to alterativer for de som ønsker å fortsette som småspeidere. De som er født 2007 og tidligere
kan forsette sammen med de store i en aspirantpatrulje. Før de kan begynne som stor-speidere
høsten 2017. Britt Brattås vil være med videre i denne aspirantpatruljen. Dag Lund som er
speiderleder i dag, vil ha ansvaret for dette.
De som er født 2008 og senere kan kontakte Fossekallen speider gruppe i Tistedal eller Halden
speidergruppe, for muligheten til å fortsette som småspeidere i en “Flokk”.
(Fossekallen har noen plasser ledig fra nyttår)
Kontakt person i Fossekallen speidergruppe er Hilde Konttinen 90196074 og for Halden
speidergruppe er det Lise Lunde 90070291.291
Jeg håper dere alle vil fortsette med speiding. For jeg mere det er bra å være med på det speiding
kan by på.
Dere vil forsatt kunne se meg på Frelsesarmeen, og i andre sammenhenger. Så jeg blir ikke borte.
Er det noe dere ønkser å diskutere eller uttrykke. Spørmål eller annet, er det bare å ta kontakt.
Men uansett så håper jeg dere alle får ett godt nytt år.
Mvh Dag Martin
95159790
mvh@halden.net

