Hvad er ildfluerne ?

Ildflue hilsen
Naturudvalget
Ildfluerne i Det Danske Spejderkorps

dk

Så har du interessen, tiden og lysten til at være ildflue kan du kontakte naturudvalget.
Susanne Hansen ( susanne@ildfluer.dk ) – Anders Nielsen ( anders@ildfluer.dk ) eller Claus
Hjelm ( claus@ildfluer.dk )

www.ildfluer

Pt. er vi 14 ildfluer i Det Danske Spejderkorps. Ildfluerne er alle personer, som har stor
interesse for naturen. Vi har alle på en eller anden måde god kendskab til naturen og er
uddannet lige fra skovarbejder, anlægsgartner, naturplejer, biolog, geolog,
plejehjemsassistent, eller bare en stor interesse for biller, sommerfugle osv. Vi tager ud i
spejdergrupper, divisioner hvor vi afholder kurser eller et 2 timers møde i skoven, eller en
tur ved søen, hvad nu gruppen eller divisionen måtte ønske. Det kan være alt lige fra
trækendskab til noget om livet i åen eller fuglefjer. Så ildfluerne er en flok mennesker, med
en bred viden om naturen. Vi er i alderen fra 23 år til 59 år.
Ildfluerne styres overordnet af Naturudvalget som består af formand, kasserer og et
medlem. Naturudvalget har også den daglige kontakt til korpset.
Alle bookinger af ildfluer sker via vores hjemmeside www.ildfluer.dk – så bliver der sendt en
mail ud til ildfluerne i det område som er tættest på det sted vor mødet skal afvikles.
Ildfluerne melder så tilbage til naturudvalget, som formidler kontakten til gruppen /
divisionen.
Det varierer meget, hvor ofte ildfluerne er ude til møder, nogle er ude 15-20 gange i løbet af
et år, andre 5-10 gange det varierer meget.
Når man er ude at afholde møder / kurser, får man materiale udgifter og kørsel dækket, af
den gruppe / division som man besøger.
Alle ildfluerne mødes to gange årligt til ildfluetræf, i starten af april og september, træffene
bliver afholdt forskellige steder i landet, på træffene udveksles erfaringer, der afprøves
forskellige aktiviteter og vi er ude at se naturen i det område hvor vi holder træffet.
Hvis man er ildflue, forventer naturudvalget at Ildfluerne deltager i mindst et af de årlige
træf og at man tager ud og afholder møder / kurser i grupper og divisioner.
Ildfluerne skriver også artikler / naturaktiviteter til vores hjemmeside.
Alle ildfluerne har deres egen mail i vores mailsystem.
Ønsker man at blive indmeldt som ildfluer kan det kun ske 2 gange årligt og det er på et af
ildflue træffene.
Som ny ildflue, prøver vi hvis det er muligt, at sende den nye ildflue ud sammen med en
erfaren ildflue, til de første møder, men det er ikke altid det kan lade sig gøre.
Ildfluerne bærer et lysegrønt tørklæde med dyrespor og et ildfluemærke på uniformen.

