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Udarbejdet : 9/9-2009 
  

 

 

 

Tak fordi du er frisk på en 

    God oplevelse 
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Bilag 1 
Billede af spejdercentres område: 
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Færdselsregler i Bredballe gruppe 
I Bredballe gruppe mener vi, der i spejderlivet skal være plads til alle. Vi 
mener, at vi skal lære hinanden at give plads, også til dem der kræver 
lidt mere. 
Derfor har vi lavet nogle ”færdselsregler”, som vi som spejder i Bredbal-
le skal leve op til. Det skal vi både for vores egen skyld, men også for vo-
res spejderkammerater og vores spejderledere. 
Færdselsreglerne skal være med til at sikre, at vi kan lave nogle gode 
aktiviteter sammen og alle kan være med.  
Reglerne er: 
⇒ Vi lytter til hinanden. 
⇒ Alle kommer når der bliver kaldt. 
⇒ Alle tier stille, når der gives fælles besked. 
⇒ Alle deltager og opfører sig ordentligt ved samling (møde start 

og slut) 
⇒ Vi respekteret hinandens grænser—når en siger nej skal det 

respekteres. 
 
Hver uge mødes vi ledere, for at tilbringe en aften sammen med jeres 
børn. Det er en hyggelig og dejlig ting, at lære jeres børn at kende, og 
forhåbentligt give dem noget med, som de kan bruge, også ud over spej-
derarbejdet. Vi ledere gør det som en del af det frivillige arbejde, som 
er nødvendig for at få en spejder gruppe til at fungere. Mange af os er 
forældre som jer, der har lyst til fortsat at give værdierne i spejderar-
bejdet videre. 
Vi vil gerne, at I som forælder vil tage en snak med jeres børn om de her  
regler. Lige som vi, som ledere, til spejdermøderne også vil snakke med 
børnene om de her regler. De er nødvendige for at vi kan få nogle gode 
og hyggelige spejdermøder med Jeres børn. 
Hvis dit barn ikke trives i gruppen, vil vi gerne have mulighed for at tage 
kontakt til jer og få en snak om, hvordan vi kan få det til at fungerer. 
Hvis der er særlige forhold omkring dit barn, vi skal være opmærksom 
på, vil vi gerne vide det, så vi kan give også dit barn de bedste muligheder 
for at trives i gruppen. 
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Velkommen som leder i Bredballe gruppe 
 

Vi syntes, at det er helt fantastisk, at vi nu kan byde dig velkommen i 
vores lederflok her i Bredballe gruppe. 
Vi glæder os til et samarbejde i den gode spejder ånd, og  vi glæder os 
til at få inspiration og nye ideer af dig, og håber at vi  også vi kan  
inspirere dig. 
Vi har en meget stor gruppe børn, og har derfor også en stor lederflok. 
Dygtige ledere, der brænder for spejderlivet er uundværlige, og derfor 
er der brug for os alle, og brug for at vi sammen skaber gode oplevelser 
til glæde for alle i gruppen. 
Vi ønsker at leve op til en høj faglighed, og en høj grad af indsigt, accept 
og respekt når vi omgås hinanden. 
Vi bruger den anerkendende tilgang i samværet med børnene og også i 
samværet med hinanden. 
Vores opgave er, at give børnene muligheder for at udfolde og udvikle 
sig, og vi er vores egen rolle bevidst.  Samtidig  vil vi skabe et fællesskab 
hvor børn og voksne respekterer hinanden, og hvor vi alle glæder os til 
det bliver Tirsdag og vi igen skal mødes. 
Vi håber, at du hurtigt bliver tryg og glad for at være i gruppen, og  vi vil 
gerne opfordre dig til, at kontakte en af os, hvis du har spørgsmål, eller 
noget du bare gerne vil snakke om.  
 

Flaghejsning ved spejdernes sommerafslutning 
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Kort om KFUM-spejderne og spejderbevægelsen 
Historie 
Spejderbevægelsen blev grundlagt i England i 1907, hvor Robert Baden-
Powell (som oftest omtalt B.P.) afholdt den første sommerlejr for en 
gruppe drenge og afprøvede en række af de principper, der den dag i dag 
stadig er gældende for spejderarbejdet verden over. 
Spejderbevægelsen fik en hastig udbredelse til en lang række andre lan-
de. Så tidligt som 1910 tog Jens Grane og nogle af hans kammerater i 
KFUM’s Centralforening i København initiativ til KFUM-Spejderarbejdet. 
I de første år skete det i samarbejde med Det Danske Spejderkorps (de 
blå spejdere), men i 1916 dannede ”de grønne” deres eget korps, KFUM-
Spejderne i Danmark. 
Fra starten var KFUM-Spejderne kun for drenge, og lederne var mænd. 
Men gradvis kom der kvindelige ledere med – specielt for de yngste enhe-
der – og siden 70’erne har KFUM-Spejderne været et tilbud til piger så-
vel som drenge. 
 
Spejderbevægelsen på verdensplan 
Efterhånden som der opstod spejderorganisationer i flere og flere lande, 
opstod der et behov for en organisation på verdensplan, der kunne støt-
te, inspirere og koordinere de enkelte landes spejderorganisationer imel-
lem. 
Drengespejderne grundlagde WOSM (World Organization of the Scout 
Movement),  mens pigespejderne grundlagde WAGGS (World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts). Begge organisationer lever side om side i 
dag, men KFUM-Spejderne er alene tilknyttet WOSM selvom der både er 
piger og drenge med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo for WOSM 
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Årsstjerner  
Lederne i hver enhed holder øje med indmeldelsesdatoen for hver enkelt 
spejder. Hvert år omkring denne dato (eller fast én gang om året) udde-
les et stofmærke til påsyning på uniformen med det antal år, barnet har 
været spejder. Derudover findes en 10-årsstjerne, 25-årsstjerne og 50- 
årsstjerne. Disse tre (metalknapper) er en form for hæderstegn, der 
uddeles af distriktschefen (efter anbefaling af grupperådet) til de lede-
re, der, udover at have været spejdere i mindst 10, 25, 50 eller 75 år, 
har fungeret som aktive ledere et antal år eller på anden måde har gjort 
sig fortjent til en hædersbevisning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til nytårsparaden udleveres års stjerner 
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Venskabsknob  
Den cool måde at binde tørklædet på. Se på  
www.spejdernet/bredballe.dk hvordan den bindes eller brug en  
tørklædering 
 
WAGGGS  
World Accosiation of Girl Guides and Girl Scouts. Verdenssammenslutnin-
gen af pigespejdere med 10 millioner medlemmer i 140 lande.  
 
Weekend  
Hos spejderne en fællesbetegnelse for en tur med en eller to overnat-
ninger, normalt ude i naturen. At "tage på weekend" er altså lig med at 
pakke rygsækken og mødes med vennerne i bæverflokken, ulveflokken, 
juniorspejdertroppen, spejdertroppen eller seniorspejdertroppen, og så 
tage ud for at opleve!  
 
WOSM  
World Organisation of the Scout Movement, Verdensspejder-
organisationen omfatter spejderkorps i hele verden og er stiftet af lord 
Baden-Powell. 28 millioner spejdere i 152 lande er organiseret i WOSM, 
og KFUM-Spejderne bærer organisationens logo på uniformen.  
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KFUM-Spejderne i Danmark 
Når vi taler om KFUM-Spejderne i Danmark, der er navnet på den lands-
organisation som vi er tilknyttet, bruges meget ofte også udtrykket 
’Korpset’. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KFUM`s spejdernes korpslogo 
 
Korpsets formål 
’KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er 
at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse 
med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændig-
hed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse’.  
 
Det ”rigtige” spejderarbejde foregår i den lokale gruppe, som arrangerer 
et ugentligt spejdermøde og et antal lejre i løbet af året. Årets sommer-
lejr er højdepunkt. 
 
Ud af formålsparagraffen kan man også læse, at KFUM-Spejderne i Dan-
mark er en spejderbevægelse med folkekirkelig tilknytning. 
 
Vi er spejdere, vi anvender spejderarbejdets metoder og -pædagogik i 
vores arbejde. Den folkekirkelige tilknytning betyder, at det er en del af 
vort formål at give børn og unge mulighed for at finde en mening med 
livet, ved på en levende måde at formidle kristne værdier.  Samtidig sik-
rer vi, at der er plads til spørgsmål, diskussion og tvivl. Det er spejderne 
og deres hverdag, der er i centrum, så indholdet giver mening her og nu. 
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Bærende principper 
KFUM-Spejderne er medlem af verdensspejderbevægelsen (WOSM) og 
arbejder derfor ud fra følgende grundprincipper: 
 
Pligten mod Gud 
Tilslutning til åndelige principper, loyalitet mod den religion, som  
udtrykker dem og accept af andre pligter, der hænger sammen med 
de åndelige principper. 
 
Pligten mod andre 
Loyalitet mod ens land og i harmoni med det at fremme lokal, national  
og international fred, forståelse og samarbejde. Deltagelse i samfun 
dets udvikling med anerkendelse af og respekt for sine  
medmenneskers værdighed og for naturen. 
 
Pligten mod sig selv 
Ansvar for ens egen udvikling. 
 
Spejderarbejdets mål er at ruste børn og unge til at kunne tage vare  
på deres egen udvikling og til fortsat at søge nye udfordringer livet  
igennem.  På den måde støtter og supplerer spejderarbejdet den ud 
vikling barnet/den unge er i gang med hjemme og i skolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man når langt med samarbejde. 
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Tropmøde  
Et eller flere aftenmøder om måneden for alle spejdere i troppen, hvortil 
tropleder og -assistenter har tilrettelagt et program af ca. to timers 
varighed.  
 
Uddannelsesrådet  
Et råd af distrikternes uddannelsesansvarlige og korpsets  
uddannelsesleder.  
  
Udviklingskonsulent  
Lønnet medarbejder i korpset, som er ansat til at støtte arbejdet på  
lokalt plan, og til at starte nyt spejderarbejde. Der er 5  
udviklingskonsulenter i korpset. 
 
ULK  
Ungdoms Leder Kursus - Ungdomskursus for de 17-20 årige med  
igangsættende instruktioner, debatter og kreativ siesta.  
Formålet med kurset er, at uddanne spejderen til instruktør på korpsets 
og distriktets kurser samt ikke mindst til at gå aktivt ind i gruppens  
arbejde.  
 
Ulve  
(Ulveunger); Betegnelse for børnene i ulveflokken, 2.-4. klasse. Hver "ulv" 
får et ulvenavn, hentet fra Kiplings "Junglebogen".  
 
Ulvesang  
En speciel sang, "Vi er Grønne ulveunger", der synges som indledning til 
ulveungernes møder. En meget gammel tradition, der lever i en stor del af 
landets grupper.  
 
Uniform  
Fælles påklædningsdele for alle medlemmer af KFUM-Spejderne. Der 
bæres altid uniform til møderne.   
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Seniorspejder  
Seniorspejdertrop med seniorspejdere fra 9. klasse op til 17 år, opdelt i 
patruljer.  
 
Sommerlejr  
Dette er årets højdepunkt for alle enhederne! I nogen grad kan det si-
ges, at den udvikling, børnene har gennemgået i løbet af året, skal  
afspejle sig i sommerlejren,  
 
Spejder  
Dette dækker dels betegnelsen for troppen, unge fra 5. klasse til 17 år, 
til forskel fra f.eks. bævere og ulve, men mere generelt er det  
betegnelsen på alle, der er tilknyttet spejderarbejdet, både børn og 
voksne.   
 
"Spejder for en dag"  
Lokalt agitationsarrangement for at "vise flaget" og for at hverve nye 
medlemmer. Afholdes ofte lige efter sommerferien som start på det nye 
spejderår.  
 
Spejdernet  
KFUM-Spejderne i Danmarks hjemmesider på internettet. Findes ved at 
gå ind på adressen www.spejdernet.dk  
  
Spejdersangen  
En speciel sang, "Ja, vi er danske spejdere", der synges som indledning til 
spejdernes møder (bæverne bruger "bæversangen", ulvene "ulvesangen"). 
En meget gammel tradition, der lever i en stor del af landets grupper.  
 
Stander  
Rigt udsmykket stav med patruljens mærker og fane.  
 
Trop  
Spejderne fra 5 klasse til 17 år, som er delt op i "patruljer".  
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En udviklende rejse  
 
Set udefra kan de enkelte aktiviteter se enkle og for nogen må 
ske ligefrem unyttige ud. Men den enkelte aktivitet har altid en  
mening i spejderpædagogikken. Hvad enten børnene skal lugte  
eller føle sig til syv rigtige ting i en kimsleg, finde vej gennem skov eller 
by med kort og kompas eller lægge et ordentligt bål til rette så de kan få 
varm aftensmad, er der en sammenhæng – et overordnet formål: 

 
At stimulere børnene på deres vej 
> fra afhængighed til selvstændighed 
> fra selvoptagethed til ansvarlighed 
 

 
Hele mennesker 
 
Spejderarbejde er udvikling af børn og unge til hele mennesker.  
Det sker på fem områder: 

 
fysisk 
intellektuelt 
socialt 
åndeligt 
følelsesmæssigt. 

 
Det er vigtigt, at spejderne udfordres på alle fem områder i deres udvik-
ling, for at kunne udvikle sig til selvstændige mennesker, der kompetent 
kan begå sig i vores samfund. De skal for eksempel kunne tage stilling, 
deltage, hjælpe, tage ansvar og være omsorgsfulde overfor andre. 
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Fakta i Bredballe gruppe 
Fakta 
Adresse: Ekkodalen 2, 7120 Vejle Ø. 
Gruppen er fra 1968. 
Spejderhuset har været spejderhus siden 1978. 
 
Tid/sted og Struktur for enhederne 
Gruppen er opdelt i forskellige enheder: 
 
Enhed:  Alder: Organisering  Tid og dag     
     spejdere:  
Bæverflok:  0-1 klasse familie  17,00 til 18,30 tirsdage 
Ulveflok:  2-3 klasse Bande   18,30 til 20,00 tirsdage 
Juniortrop  4-5 klasse Patrulje  18,30 til 20,00 tirsdage 
Spejdertrop 6-8 klasse Patrulje  18,30 til 20,00 tirsdage 
Seniortrop  9 klasse + Patrulje  18,30 til 20,30 tirsdage 
Rover           Over 17 år Clan 
 
Hvis der ikke står andet i programmet, vil det være i spejderhuset i  
ekkodalen 
 
Hjemmeside 
Bredballe gruppe har sin egen hjemmeside. Den finder du på 
www.spejdernet.dk/bredballe. Her finder du som leder mange nyttige 
informationer. Bl.a. aktivetsprogrammer og turindbydelser mm. for de 
forskellige enheder. Desuden kan du se kontakt information på dine le-
derkollegaer. 
 
Medlemmer: 
Medlemmerne bliver indskrevet i kartotek hos Gerda, som står for ind-
meldelse i forhold  til korpset. 
Indmeldelses blanket ligger i hytten (ulve lokale) og kan ligeledes findes 
på www.spejdernet.dk  
Som leder skal man også udfylde en indmeldelses blanket, samt udfylde 
en samtykke erklæring.  
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Patruljesystemet  
Dette er stadig det bærende princip i vort spejderarbejde. Det  
indebærer, at børn skal lede andre børn i en overskuelig enhed, som  
patruljen med sine 5-8 medlemmer er.  
 
Pionering  
Det at bygge (pionerarbejder) ved hjælp af rafter og tovværk. En  
væsentlig og populær aktivitet på ture og lejre. Der bygges f.eks. tårne, 
broer, svævebaner mm. Samt indretning af lejrplads. 
 
Rafter  
Afgrenet granstamme på 7-12 cm i diameter. Bruges til at bygge broer, 
tømmerflåder, udkigstårne og meget andet.  
 
Rolandkursus  
Inspirationskurser for unge spejdere. Består af Roland 1 (for 13-15  
årige) og Roland 2 (for 14-16 årige). Afholdes i Påske-, sommer- og  
efterårsferien et antal steder rundt om i landet.  
Rovere  
Unge (og voksne) i alderen 17 år og opefter, samlet i en klan. Som  
aldersangivelsen lægger op til, er der her tale om en stor grad af  
selvstændighed hos hver enkelt, således at klanlederens rolle nærmest 
bliver af koordinerende art.  
 
Samråd  
Samrådet er en forsamling af repræsentanter for det uniformerede  
børne- og ungdomsarbejde i kommunen. I vejle er forkortelsen SBUV og 
har en hjemmeside www.samraaet-vejle.dk. 
  
Sct. Georgs Gilderne  
En støtte- og hjælpeorganisation på linje med f.eks. Lionsklubberne, men 
samtidig mødested for alle, både nuværende og tidligere spejdere ledere  
- eller personer med interesse for spejderideen.  
 
ScoutZone  
Det elektroniske mødested for unge spejdere. 
www.spejdernet.dk 
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Korpskontoret (KK) 
Korpskontoret er servicekontor for alle landets grupper og distrikter. 
Der ydes rådgivning på mange områder, ligesom Korpskontoret råder over 
noget materiale og gratis pjecer til hjælp og vejledning i det daglige 
spejderarbejde.  
 
Korpslejr  
Afholdes normalt hvert 5. år med deltagelse af spejdere fra hele landet 
(fra 10 år og opefter).  
 
Landsmøde  
KFUM-Spejdernes øverste besluttende myndighed. Afholdes hvert andet 
år (i lige år) med delegerede fra samtlige landets grupper og tager  
bestemmelse om korpsets linje og arbejdsprogram for de kommende 2 år. 
Landsmødet vælger desuden en Hovedbestyrelse.   
 
Landstræf  
Inspirationstræf for alle medlemmer over 17 år. Afholdes året før en 
korpslejr. 
 
O-løb  
Orienteringsløb foregår f.eks. med kompas eller gps. Se også natløb. 
 
Nytårsparade 
En begivenhed der finder sted omkring nytår, og hvor man får tildelt sin 
års stjerne. 
 
Patrulje  
En gruppe på 5-8 spejdere i juniorspejdertroppen, spejdertroppen eller 
seniorspejdertroppen.  
 
Patruljemøde  
Et møde, hvor patruljerne i spejdertroppen eller seniortroppen holder 
møde hver for sig med patruljelederen som den drivende kraft.   
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Færdsel:    
Det er ikke tilladt forældre at køre ned til spejder huset, for at afleve-
rer børnene, men 
som leder er det tilladt, idet man må forvente at du af og til skal have 
materialer med.  På grund af naboerne ønskes dog begrænset trafik 
 
Materiel:  
Der findes materialer i spejderhuset (i depot og i ulvelokalet),som du kan 
bruge. Mangler du materialer køber du det selv, og afleverer kvitteringen 
til kassereren, som vil godtgøre udgiften. 
 
Uniform: 
Når du har besluttet dig for at du ønsker at være leder i Bredballe grup-
pe, får du udleveret en uniform. Denne er til låns så længe du er  
spejderleder. 
 
Nøgler: 
Nøgle til spejder huset vil blive udleveret af gruppelederne, og der un-
derskrives for modtagelse af den. 
 
Økonomi/udgifter: 
Gruppens ledere er frivillige: ture og arrangementer vil blive betalt af 
gruppen og udgifter som man har til spejderarbejde om det er ture eller 
møder vil kassereren godtgøre. 
 
Kontingent: 
Man indbetaler kontingent til korpset, 325 kr. pr. halve år. 
 
Oprydning: 
Oprydning skal så vidt det er muligt gøres efter hvert møde, og de rum 
som er blevet brugt skal fejes. 
 

 
 

Opvask på sommerlejren. 
                                  En nødvendighed. 
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Hytten: 
Hytten er et spejder center der deles med DDS. Spejdercentret er en 
selvejende institution, hvor hver gruppe vælger repræsentanter til be-
styrelsen.  
Da hytten deles med DDS, betyder det at nogle rum er fælles og andre 
tilhører fortrinsvis den ene eller den anden gruppe. 
Se plantegning på næste side. 
 
 
Vores spejderhytte ligger i ideelle omgivelser. Vi har strand, skov og å 
inden for vores rækkevidde, hvilket vi selvfølgelig bruger på vores spej-
dermøder. Vi har til huse, som tidligere nævnt  Ekkodalen 2  
7120 Vejle Ø.  
Se bilag side 43 spejdercentrets område. 
 
 
 
 
 

 
 

Spejder huset i Ekkodalen 
”En perle af format” 
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Jamboree  
Hvert 4. år afholdes en international spejderlejr et eller andet sted på 
kloden, kaldet en jamboree.  
 
Juniorspejder  
Juniorspejdere er fra 4. og 5. klasse og opdelt i patruljer. Hvis gruppen 
har mulighed for det og finder det hensigtsmæssig, kan man oprette en 
juniorspejdertrop.  
 
Kasserer  
Person, der tager sig af det bogholderimæssige, ansøgninger til  
offentlige myndigheder.  
 
KFUM-Spejderne  
Kristelig Forening for Unge Mænd. "KFUM"-Spejder er i dag åbent for 
både drenge og piger.  
 
Kimsleg  
Hos os er kimsleg en opgave med et utal af variationer, som går ud på at 
iagttage og huske mest eller bedst muligt. Eksempel på poster til kims leg 
på www.spejdernet.org/upload/inspiration/ulve/kimslege 
 
Kirkeligt arbejde  
KFUM-Spejderne betegner sig som et folkekirkeligt arbejde. Dette  
betyder, at de fleste grupper i landet er tilknyttet en lokal kirke. Der er 
intet krav om, at børnene skal være medlemmer af den danske  
folkekirke.  
 
Kontingent  
Det grundbeløb, der skal betales for at være spejder.  
 
Korps  
Landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Først og fremmest et 
serviceorgan for de lokale grupper.  
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Fuldmånemøde  
En idé hentet fra Junglebogen, som hører hjemme i ulveflokken. hvor 
f.eks. nye børn bliver optaget i "ulvekoblet" og får et ulvenavn; der  
udleveres årsstjerner og mærker, alt sammen i en særlig højtidelig  
atmosfære.  
 
Gilwell-kursus  
Korpsets videregående lederuddannelse, hvor teori og praksis efter  
kurset skal forenes i løsningen af konkrete opgaver inden for  
lokalgruppen.  
 
Gruppe  
Økonomisk, juridisk og administrativ enhed, der består af én eller flere 
enheder, dvs.: bæverflok, ulveflok, juniorspejdertrop, spejdertrop,  
seniorspejdertrop, roverklan + lederne af disse og øvrige voksne.  
Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd.  
 
Gruppekassen  
Populært udtryk for de penge, gruppen råder over. 
 
Grupperåd  
Gruppens bestyrelse, der består af enhedslederne, grupperådsformand, 
gruppeleder, gruppeassistenter, civile grupperådsmedlemmer  
(forældre og andre). 
 
Grøn Guide  
Håndbogen for spejdere og ledere.  
 
HB (Hovedbestyrelse) 
KFUM-Spejdernes øverste ledelse, der vælges af landsmødet hvert  
andet (lige) år.  
 
Hike  
(Udtales "hajk"). Normalt en vandretur ud i naturen med overnatning  
undervejs.  
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Plantegning af spejderhytten.  
Fra gangen går en trappe op til loftet som benyttes til opbevaring af  
materialer. Loftrummet disponeres af KFUM. 
 
 
 
 

Patruljerum 
KFUM & DDS 

 Patruljerum 
KFUM & DDS 

Køkken WC 

Patruljerum 
DDS 

Depot 
KFUM Ulve lokale 

KFUM 

Gang 
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Bredballe gruppe. 
 
Gruppe råd: 
Grupperådet er Bredballe gruppes bestyrelse og består af: 
- forældrerepræsentanter 
- gruppelederen 
- enhedslederne, dvs. 1 leder fra hver enhed. 
Der er valg til grupperådet en gang årligt omkring fastelavn. 
 
Grupperådet har ansvaret for gruppens liv og virke. De har ansvaret 
overfor medlemmerne dvs. for at tilbyde det bedst mulige spejderarbej-
de, og de har et ansvar overfor korpset, nemlig for at sørge for at grup-
pens arbejde lever op til korpsets formål. 
 
På gruppens hjemmeside kan du se, hvem der er medlem fra grupperådet. 
www.spejdernet.dk/bredballe  
 
Historie: 
Bredballe gruppe startede i september 1966 og var et udspring af det, 
der dengang hed 4. Vejle. Det hele startede med en ulveflok i et sikrings-
rum på Kirkebakke Skolen. I 1968 opstod spejdertroppen, og i 1973 blev 
Rover clanen dannet. Året 1984 var på mange måder skelsættende for 
Bredballe gruppe. Gruppen blev udvidet med en bæverflok for de mind-
ste, og for første gang kunne piger deltage hos KFUM-spejderne i Bred-
balle. Juniortroppen kom til i 1987. Spejderne i Bredballe har haft til 
huse på Ekkodalen nummer 2 siden 1978. 
 
Traditioner 
I Bredballe gruppe er der mange traditioner, nogle er knyttet til enhe-
derne andre til gruppen; juletræssalg ved Bredballe Centret, nytårs pa-
rade (hvor der uddeles årsstjerner), familieweekend i september – for at 
nævne nogle. 
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Dolkebevis  
Også kaldet knivbevis. Udleveres når man har bevist at man kan bruge en 
dolk rigtigt. Kan inddrages. 
 
DUF  
Dansk Ungdoms Fællesråd repræsenterer børne- og  
ungdomsorganisationer inden for det frivillige foreningsliv.  
KFUM-Spejderne er medlem af DUF. 
 
Distrikt  
Organisatorisk enhed, der samler et antal grupper omkring sager af  
fælles interesse.  
 
Enhed  
I gruppesammenhæng betegnelse for enten bæverflok, ulveflok,  
juniorspejdertrop, spejdertrop, seniorspejdertrop eller roverklan.  
 
Familie  
En familie er en gruppe børn i bæverflokken på normalt 5-8 børn.  
 
Fedtfælde  
Et hul som er træls at træde ned i, da det bliver brugt som afløb for  
opvaskevand o.l. på lejre. 
 
Flok  
Enten en bæverflok, som er delt op i familier eller en ulveflok, som er 
delt op i bander.  
 
Formålsparagraf  
Korpsets formålsparagraf, som fremgår af "Vedtægter for  
KFUM-Spejderne i Danmark" som kan ses i afsnittet om "Vedtægter for 
KFUM-Spejderne i Danmark"  
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Bivuak  
Simpel ly for natten af tre rafter og noget rimelig vandtæt til  
overdækning.  
 
Brun sæbe  
Smøres på gryder der skal bruges til madlavning over bål. Så er det sæ-
ben og ikke gryden der bliver sort, og opvasken på lejren lettes derved.  
 
BP  
Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), spejderbevægelsens stifter.  
  
Bæver  
Fantasirammen for børnene i den mindste aldersgruppe, børnehaveklasse 
og 1. klasse.  
 
Bæversangen  
En speciel sang, "Jeg er en lille bæver", der synges som indledning til  
bævernes møder.  
 
Ceremoni  
Iblandet de varierende spejderaktiviteter er der nogle faste punkter, 
som gentages fra møde til møde, fra år til år, osv. Ved møderne er det 
ofte indledning og afslutning, som har et ceremonielt præg. 
 
Civilt grupperådsmedlem  
Forældrerepræsentanter i grupperådet, valgt af forældrene på det år 
lige gruppemøde.  
 
Clan 
Betegnelse for roverenheden. Kan deles op i "sjak". Klanen består af et 
varierende antal medlemmer.  
 
Dolk  
En spejderkniv på max. 12 cm. Spejdere må bære dolk til og fra møde 
samt på ture og lejre.  
Se regelsæt på www.spejdernet.dk og søg på dolk. 
 

13 

 

Bredballe sogn/kirke: 
Bredballe gruppe har hjemme i Bredballe sogn og er derfor tilknyttet 
Bredballe kirke. 
 
Oprindeligt var Bredballe og Hornstrup tilsammen et annekssogn til St. 
Nicolaj sogn, men i 1907 blev det besluttet, at Hornstrup sogn skulle  
være et selvstændigt sogn (først i 1977 blev Bredballe et kirkesogn).  
Bredballe havde gennem mange år haft et ønske om at få egen kirke. 
Præsterne boede i Vejle, og der var langt til Hornstrup kirke. Først i 
1905 skete der for alvor noget, idet der blev nedsat et byggeudvalg med 
personer fra Bredballe by og Bredballe Strand. Disse personer indkaldte 
til et møde blandt beboerne (Hornstrup Sogn bestod af 1270 personer, 
hvoraf boede de 250 i Bredballe by og 400 ved Stranden). Den 25. juli 
1906 blev grundstenen nedlagt, og den 8. december 1907 kunne kirken 
indvies.  
 
Visioner 
KFUM-Spejdernes vision 
Hos KFUM-Spejderne udvikler medlemmerne sig til kompetente unge, der 
kan begå sig i et samfund i konstant forandring. Det sker igennem ople-
velser af høj kvalitet, der lever op til og udfordrer børn og unges behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grydefest for de uniformerede korps. 
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KFUM-Spejdernes formål: 
KFUM-Spejderne er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade 
børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med 
den internationale spejderbevægelses idé, at oplære til selvstændighed,  
medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. 
 
Distriktet: 
KFUM-spejdernes grupper er inddelt i distrikter. Bredballe gruppe hører 
til Munkebjerg Distrikt, der dækker området fra Vejle til Fredericia.  
Distriktet er det nærmeste serviceorgan for grupperne. Distrikterne 
skal hjælpe grupperne med at lave det bedst mulige spejderarbejde for 
børn og unge, hvilket de gør i samarbejde med korpsets  udviklingskonsu-
lenter. Munkebjerg Distrikt har hjemmesiden: 
 http://nn.spejdernet.dk/distrikt/munkebjerg/default.aspx. Her kan du 
som leder finde nyttig information og inspiration. Desuden kan du på den-
ne hjemmeside se hvem der pt. sidder i distriktet.  
 
 
 
Ledelse af enhederne: 
Alle enheder har en leder og et antal assistenter (eksempelvis: 1 bæver-
leder og 3 bæverassistenter). Det er lederen, der har det største an-
svar, men i Bredballe gruppe er der tradition for, at vi ikke går så højt op 
i, hvem der er leder, og hvem der er assistent. Det er sædvanligvis en-
hedslederen, der sidder i grupperådet. 
Herudover er de forskellige enheder internt opdelt i patruljer eller ban-
der. Fra Juniorspejdere og opad gælder det at patruljen ledes af en pa-
truljeleder (PL) og en assistent (PA). PL og PA er de mest erfarne spej-
dere i enheden. 
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Ordliste og forkortelser  
  
I spejderarbejdet bruges mange "fagudtryk" og et stort antal  
forkortelser. Brug listen over de mest almindelige specialudtryk som en 
hjælp til forståelse af, hvad det er ledere og spejdere går og siger, som 
den naturligste ting i verden.  
 
55°NORD  
Vores butik, hvor alle uniformsgenstande og det meste friluftsudstyr kan 
købes. Salg pr. postordre eller via hjemmeside www.55nord.dk.   
 
Aktivitetscenter  
Et center med meget fine muligheder for at lave større spejderaktivite-
ter på ture og lejre. Et sådant center findes i flere distrikter i landet.  
 
Andagt  
Defineres ofte som mindre ”gudstjeneste med bøn.”  
Bruges af og til som afslutning på aftenens sammenkomst. 
Andagter kan udføres af alle, og det behøver ikke at være en præst, der 
holder andagten. 
 
Arbejdstræ  
Arbejdstræet udgør korpsets aktivitetstilbud, der sikrer et sammen-
hængende udviklingsprogram for børn og unge.  
 
Bande  
En bande er en gruppe børn i ulveflokken på normalt 5-8 børn. Bander 
markeres med en bandefarve (rød, blå, grøn, gul osv.).  
 
Basismærker  
Basismærkerne sikrer den brede spejder-faglighed. Der er 7  
basismærker i Arbejdstræet - 3-4 for børn og 3-4 for unge.  
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KFUM-Spejderne på nettet 
 

Korpset har sin egen hjemmeside: www.spejdernet.dk. Her kan du finde 
nyttige oplysninger såvel som inspiration og hjælp til aktiviteterne, der 
skal foregå i den enhed hvor du er leder. 
På en del af hjemmesiden kræves et login for at få adgang til oplysnin-
gerne. Dette login får du i forbindelse med at du bliver leder og bliver 
optaget i Korpset lederdatabase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.spejdernet.dk 
En hjemmeside du ikke må gå glip af. 
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Uddannelse 
Det er korpsets holdning at kompetenceudvikling skal have høj prioritet i 
forhold til spejder ledere, og i Bredballe gruppe er vi heller ikke i tvivl 
om at det er vigtigt at vores ledere bliver uddannet. 
Korpset tilbyder masser af kurser, så der vil helt sikkert også være no-
get, som vil kunne matche dig. 
Som spejderleder i Bredballe gruppe er du ikke forpligtet til at deltage i 
kurser, men vi vil meget gerne tilbyde dig de kurser du ønsker, og som er 
relevante for lige netop dig.  
Du kan få almen introduktion til spejder arbejdet. Men der er også tilbud 
til den rutinerede leder eller til den leder, der ønsker at specialisere sig. 
Brug korpsets hjemmeside til at finde de tilbud, som passer dig.  Og al-
lervigtigst husk at undersøge, om der er andre ledere i gruppen, du kan 
følges med – der er basis for nogle gode fælles lederoplevelser 
Du har derfor som leder mulighed for opkvalificering, og det uden at det 
koster dig noget, udover den tid du bruger til at uddanne dig. 
Kurserne der tilbydes følger fint med den trend der er på  
arbejdsmarkedet. 
På arbejdsmarkedet er man nu godt er klar over, at spejderledere har 
høje kvalifikationer, som kan gavne virksomheden der ansætter dem. 

 

 

 

 

 

 

 

Som spejderleder i bredballe, gruppe er der rig mulighed for kurser. 
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De ældste spejdere har også mulighed for at deltage i kurser, der ud-
danner dem i forskellige aspekter af spejderarbejdet. 
Ønsker du mere information om uddannelse er følgende link et godt sted 
at starte: http://www.spejdernet.dk/Ledere/Uddannelse.aspx 

Samtykkeerklæring (børne attest) 
Folketinget har i sommeren 2005 vedtaget, at man inden optagelse af en 
ny leder skal undersøge, om den pågældende har en registreret afgørelse 
angående seksuelle overgreb mod børn under 15 år eller besiddelse af 
børnepornografi.  
Grupper og distrikter er ansvarlige for at indhente samtykkeerklæringer 
fra rovere og ledere over 15 år og sende disse erklæringer til Korpskon-
toret. (En samtykkeerklæring er en blanket, som den enkelte leder un-
derskriver for at give sin tilladelse til, at korpset må tjekke den pågæl-
dende i Det Centrale Kriminalregister). 
 
Rygning og alkohol: 
Rygning: 
Ud fra erkendelse af tobaksrygnings skadelige virkninger vedtog lands-
mødet i 1976 en resolution om, at korpset ønsker at støtte de bestræ-
belser, der fra forskellige sider gøres for at mindske tobaksproblemet, 
især ved at opfordre korpsets ledere til at undlade tobaksrygning i spej-
deres nærvær. 
 
Alkohol 
Børn og unge må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrange-
menter.  
Ingen deltagere - med eller uden uniform - i spejderarrangementer må 
være beruset.  
Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender 
Vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset. 
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K’et i spejderarbejdet 
Hos KFUM-Spejderne er vi tilknyttet den danske folkekirke. Andre korps 
kan være muslimske, hinduistiske eller andet. Det gælder for eksempel 
Det Danske Spejderkorps. Men fælles for alle spejdere i hele verden er, 
at ”det med Gud” er noget, vi arbejder med, fordi spejderbevægelsen 
tror på, at mennesket har en åndelig dimension, som er lige så vigtig at 
udvikle som fx den fysiske.  
 
KFUM-Spejdernes formål er bl.a. ”at lade børn og unge møde det kristne 
evangelium”. I Spejderløftet står der: ”Jeg lover at gøre mit bedste for 
at lytte til Guds ord”. Vi vil altså give spejderne mulighed for at møde 
det kristne ord i vores arbejde. Vi vil og kan på ingen måde tvinge dem til 
at tage det til sig. Det er vigtigt for os, at det foregår i en dialog med 
spejderne og, at der er plads til både tro og tvivl.  
 
Særligt som leder kan man ikke stikke hovedet i busken og glemme, at 
kristendom er et væsentligt led i vores spejderarbejde. Man kan heller 
ikke modarbejde kristendommen og samtidig være leder hos KFUM-
Spejderne. Derfor skal en leder hos KFUM-Spejderne være medlem af 
den danske folkekirke eller et andet kristent trossamfund. 

Spejderarbejdets pædagogik 
Spejderarbejdets pædagogik er den måde, vi tilrettelægger spejderar-
bejdet på i praksis. For eksempel opdelingen i patruljer. Måden et møde 
bygges op på. Træningssystemets indhold og opbygning og samspillet mel-
lem leder og spejdere. 
 
Hvert eneste led i pædagogikken betyder noget: 
 

Spejdertræningen er opbygget i et system - ikke tilfældigt 
Vi arbejder i små grupper (patruljesystemet) 
Vi arbejder på en måde, der er nøje tilpasset spejdernes alder 
Aktiviteterne er mangfoldige - ikke specialiserende 
Vi bygger på spejderlov og  –løfte 
Vi lærer ved at prøve tingene i praksis (learning-by-doing) 
Det foregår så vidt muligt udendørs 
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relationer til bl.a. politikerne i lokalsamfundet, spejdersamvirker, folke-
oplysningsudvalg, idrætsforeninger og de andre børne-unge organisatio-
ner i området. Hvad skal der til for at lave et godt spejderarbejde, der 
passer ind lokalt - så man bliver set, hørt og respekteret for det spej-
derarbejde, der udføres. Du bliver inspireret og får erfaring med brug 
af alternativ forkyndelse. Du får lov at arbejde med visioner, strategi og 
oversættelse af dette til konkret handling. Du bliver rustet til at arbej-
de projektorganiseret og til at igangsætte og styre større eller mindre 
projekter. Du får indsigt i Korpsets visioner og strategi for at nå disse, 
og der vil være en aktuel orientering fra hovedbestyrelsen. 
 
Gilwell-kursus 
Spejderliv er leg for livet – og Gilwellkurset er uddannelse for livet. Gil-
wellkurset er kulminationen på KFUM-Spejdernes linieuddannelse, og på 
Gilwellkurset er der i meget høj grad fokus på den personlige udvikling 
frem for dine spejderfaglige kundskaber. Vi sætter altså mere fokus på 
”hvem du er” end ”hvad du gør!”.  
  
Det vil sige, du skal være indstillet på et kursus, der går tæt på – både 
på dig selv, dine holdninger, dine værdier, dine drømme, dine mål og din 
adfærd - men også korpsets idégrundlag, arbejdsområde og tiltag lokalt 
og nationalt. Mottoet for Gilwellkurserne er Holdning, Handling og Ople-
velse. 
 
Andre kursustilbud 
Sideløbende med ovennævnte uddannelsestilbud arrangeres kurser, der 
koncentrerer sig om specifikke områder – i figuren er de benævnt tema-
kurser og specialkurser.  Et af denne type kurser skal specielt fremhæ-
ves her: DUD – forkortelse for DistrikternesUddannelsesDage. Der er 
tale om uddannelsesweekends, som er modulopbygget og derfor giver mu-
lighed for at deltage hele weekenden eller blot en del af tiden. Program-
met skifter løbende og indeholder bl.a. nogle af uddannelsestilbudene 
nævnt ovenfor under linieudannelsen. 
 
Du kan læse meget mere om Korpsets uddannelsestilbud her:  
www.spejdernet.dk/Ledere/Uddannelse.aspx 
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Vi skal have det sjovt når vi er til spejder. 

Hvordan skabes en god spejder aften. 
I Bredballe gruppe vægter vi, at det skal være sjovt og spændende at 
være spejder – både for børn og voksne. En god spejder aften skal der-
for både indeholde opgaver og leg. Vi vil gerne give spejderfærdigheder 
og samarbejdsevner videre til børnene, men samtidig skal vi tilgodese 
børnenes behov for at være sammen med deres kammerater i mere fri 
omgivelser. 
 
Som ny leder i Bredballe gruppe kommer du ind i et lederfællesskab. 
Dette fællesskab bygger ikke kun på fællesskabet om at give nogle fær-
digheder og værdier videre, men også fællesskabet om at hjælpe hinan-
den til at alle får en god aften. Hvordan vi skaber en god aften for bør-
nene og hvordan vi hjælper hinanden er noget af det der vil blive beskre-
vet i dette afsnit. 
 
Planlægning af ”en god spejder aften” 
Hver enhed planlægger deres møder et halvt år frem. Dette er med til at 
give en helhed i de aktiviteter enheden laver. Det foregår ved at alle en-
hedens ledere mødes og diskutere hvilke aktiviteter lederne hver især 
syntes kunne være spændende at lave, samt hvilke aktivitetsmærker der 
er aktuelt for enheden. Der er nogle aktiviteter der er mere spændende 
og tiltalende for børnene, men samtidig er der nogle aktiviteter de skal 
igennem. Ligeledes er det heller ikke de samme aktiviteter børnene fin-
der spændende. Ved at lave et halvårs program er der bedre mulighed 
for at lave en vekselvirkning mellem de forskellige typer aktiviteter. 
 
På planlægningsmødet sættes en eller flere ledere på som hovedansvarlig 
til de pågældende dage. På den måde skal alle ledere ikke have forberedt 
noget til hver gang, hvilket giver en større frihed og mere energi til at 
være aktiv på selve mødet. Samtidig har lederne mulighed for at være  



18 

 

ansvarlig for de aktiviteter, vedkommende har færdigheder inden for. 
Som ansvarlig for en aften står lederen med ansvaret for de aktiviteter 
der skal foregå. Det vil sige at, lederen har aktiviteterne planlagt og evt. 
forberedt materialer. De resterende ledere kan således overdrages en 
færdig planlagt aktivitet den pågældende aften. Alle ledere hjælper  
hinanden med at børnene forstår de forskellige beskeder og opgaver, 
ligeledes er det er fælles ansvar, at børnene samarbejder, og er gode 
ved hinanden. Det er ofte svære for den leder der står og forklare akti-
viteten også at se hvad der foregå blandt børnene. 
Som ny leder i en enhed prøver vi at undgå, at du selv kommer til at stå 
for en hel spejder aften. Det kræver erfaring at vide, hvor meget børne-
ne kan koncentrere sig om inden de skal have en ”pause” og hvordan det 
er mest hensigtsmæssigt at forklare og vise de forskellige aktiviteter. 
 
Hvordan forløber ”en god spejder aften” 
Opstart: 
I Bredballe gruppe starter en god spejder aften ved at der bliver ringet/
kaldt til samling i enheden. Alle stiller derefter op i rundkreds, på den 
måde kan alle se hinanden og alle er en del af fællesskabet. I rundkred-
sen synges enhedens start sang og derefter gives der informationer om 
aftnes aktiviteter. Det er en god ide at fortælle om alle aktiviteter i ho-
vedtræk, idet der er børn der kan have stort behov for at vide hvad der 
skal foregå. Grunden til at det kun er i hovedtræk er, for ikke at love 
mere end der kan holdes. Med en stor børneflok er det vigtig at informa-
tionerne er korte og relevante. Alt efter antallet af børn deles enheden 
op i flere grupper, hvori aktiviteten udføres. 
Alle enheder starter med at synge deres egen spejdersang. Sangene kan 
findes i spejdersangbogen på følgende numre . 
 
Bæversangen udleveres af enhedslederen.   
Ulve sangen nummer 10 
Junior og trop nummer 16 
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bejdet, motivationsfaktorer og forkyndelse. I de specifikke enhedsrela-
terede moduler sættes der fokus på arbejdsstof og arbejdsmetoder. 
Kurset opbygges så der er mulighed for at hente inspiration fra såvel 
kursusinstruktørerne som fra medkursisterne. 
 
Grenkursus, voksne 
Et spændende kursus for alle, der er aktivt deltagende i Gruppeledelsen 
og/eller i Distriktsledelsen - og som gerne vil være lidt bedre til dette 
arbejde. Kurset sætter fokus på at give kursisten indsigt i det at være 
leder for andre voksne med alle de udfordringer, det giver med synligt 
lederskab, engagement, inspirerende personlig lederstil, lederpleje, kom-
munikation, demokratiske processer, kristen værdidebat, motivation, an-
svarsfordeling og uddelegering af hele opgaver/projekter. Desuden vil 
kursisten få gennemgået en række ledelsesværktøjer så som effektiv 
mødeledelse, mødestruktur, langtidsplanlægning og en gennemgang af 
Sløjfen - Korpsets administrative hjælpeværktøj. 
Endelig vil der i kurset være mulighed for at hente inspiration og erfa-
ring fra såvel kursusinstruktørerne som fra medkursister. 
 
Leder1 
Et mere personligt udviklende lederkursus for dig, der gerne vil udvikle 
dig selv med dit spejderarbejde. Du lærer, hvad det er at være spejder 
og spejderleder. Der er fokus på forskellige ledelsesstile, kommunikation, 
teamtræning, konflikthåndtering og det personlige lederskab. Derudover 
arbejdes der med temaer, som Det Internationale spejderarbejde, 
KFUM-Spejdernes eksterne profil, grupperådets arbejde, gruppearran-
gementer, et personligt projekt, nye medlemmer i gruppen, oprykning til 
nye enheder, brug af konkurrencer og forkyndelse. På kurset arbejder vi 
i patruljer og anvender spejdermetoden. Desuden vil kursisten få kend-
skab til brug af spejdernet.dk og andre inspirationskilder, hvor der kan 
hentes inspiration til spejderarbejdet. 
 
Leder2 
Et inspirerende og spændende lederkursus for dig, der gerne vil arbejde 
målrettet udviklende med dit spejderarbejde - også på et mere visionært 
og strategisk plan. Der er lagt op til diskussioner om hvordan man sikrer 
demokratiet i spejderarbejdet, om vigtigheden af at opbygge eksterne 
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 Praktisk kursus 
Praktisk kursus er en del af linieuddannelsen. Kurset er målrettet mod 
ledere, som ikke tidligere har været spejdere eller for ledere, som øn-
sker at øge deres kendskab og sikkerhed indenfor grundlæggende spej-
derfærdigheder. Kurset består hovedsagligt af praktiske og udendørsak-
tiviteter, afbrudt af korte teoretiske instruktioner i brug af værktøjer, 
hjælpemidler og metoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenkursus, børn 
Grenkursus for børneledere er et af de tre grenkurser, der hver især 
har fokus rettet mod en bestemt aldersgruppe. Grenkursus for børnele-
dere henvender sig til bæver-, ulve- og juniorledere. Kurset veksler mel-
lem moduler for alle børneledere og specifikke moduler, der er målrettet 
mod enten bæver-, ulve- eller juniorledere. I de specifikke enhedsrelate-
rede moduler arbejdes der bl.a. med arbejdsstof, ceremonier og fantasi-
rammer. Kurset opbygges så der er mulighed for at hente inspiration fra 
såvel kursusinstruktørerne som fra medkursisterne. 
 
Grenkursus, unge 
Grenkursus for ungdomsledere er et af de tre kurser, der hver især har 
fokus rettet mod en bestemt aldersgruppe. Grenkursus for ungdomslede-
re henvender sig til ledere i spejdertroppen, seniortroppen og roverkla-
nen. Kurset veksler mellem fællesmoduler for alle ungdomsledere og spe-
cifikke moduler, der er målrettet med enten spejder-, senior- eller klan-
ledere. I de fælles moduler sættes der fokus på demokrati i spejderar-
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Aktivitet: 
Inden opstart af aktiviteterne har den ansvarlige leder gjort sig ideer 
om, hvordan aktiviteten skal forløbe, hvilken sværhedsgrad aktiviteten 
skal have og i hvor høj grad lederne skal være deltagende i aktiviteten. 
Det er ligeledes vigtig at tage højde for at børn i 6-13 år højst kan kon-
centrere sig i 15-30 min. om en konkret opgave og derefter har brug for 
”pause”. Det er derfor vigtigt at aktiviteten har en vekselvirkning mellem 
opgave og leg. Der er meget stor forskel på, hvordan børn reagere når de 
ikke længere kan koncentrere sig om en opgave, nogle bliver inaktive og 
andre udad reagerende. De faste ledere har som regel et overblik over 
hvilke børn der har særlig behov for at der er en voksen til at hjælpe 
både med opgaven men også med det sociale. 
I Bredballe gruppe mener vi, at det er vigtigt at alle bliver behandlet 
godt, både af børn og voksne. Derfor opfordrer vi til og anvender selv et 
anerkendende sprog. Der er udarbejdet en folder med hvilke færdsels-
regler, vi forventer af børnene, se bilag side 42  Derudover ønsker vi ik-
ke at udstille nogen negativt, så hvis der er behov for alvorlig samtale 
foregår det andetsteds. En af de vigtigste faktorer for at børnene får 
en god spejder aften er, at de er blevet tilpas udfordret i en opgave 
samtidig med, at de har oplevet at blive anerkendt og er en del af fælles-
skabet. 
 
Afslutning: 
Hele enheden samles til fælles afslutning, hvor der som ved opstarten 
igen stilles op i rundkreds og synges enhedens afslutnings sang. Hvis der 
er informationer vedrørende de efterfølgende gange eller papir der skal 
udleveres til spejderne, sker det ved afslutningen.  
Sangene der bliver sunget til afslutning.  
 
Bæversangen udleveres af enhedslederen.   
Ulve sangen nummer 7 
Junior og trop nummer 18 
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I Bredballe gruppe har vi bestemt, at enhedens ledere samles efter 
hvert møde for at evaluere aftnes forløb. Det er tænkt som en fremad-
rettet evaluering. Samtidig bestræber vi os på at gøre det i en anerken-
dende ånd, dette er med til at øge den positive oplevelse hos lederne. 
Denne evaluering behøver ikke tage mere end 10 min. Vi har oplevet, at vi 
i enhederne er blevet bedre til at have ryddet op når spejdermødet slut-
ter, således at den tid der før gik til oprydning nu bliver brugt på evalue-
ring og samvær med de øvrige ledere. 
Som ny leder er det hovedsagelig vigtig, at du prøver at lære børnene at 
kende både deres evner inden for spejder arbejde, men også på det soci-
ale. Dette er med til at du ved, hvordan du bedst kan hjælpe de forskelli-
ge børn i vanskelige situationer. Og dermed være med til at skabe en god 
spejder aften for alle. 
 
 

 
En dejlig spejderaften, sommerafslutning 2009 
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DiamantExtrem (15-17 år) 
Diamant Extrem kurset er kort sagt kurset over alle ungdomskurserne. 
Afprøv dig selv i nye situationer, prøv at tage ansvar og holde hovedet 
kold. Mød spejdere fra hele Danmark! 
 
ULK – UngdomsLederKursus (17-20 år) 
UngdomsLederKursus afholdes i påske- og efterårsferien. Hovedparten 
af programmet foregår indendørs og er en blanding af teori og praksis...  
Bliv bedre til at planlægge og afholde instruktioner. Lær om psykologi, 
ledelse, personlig fremtræden og meget, meget mere. Lad dig kaste ud i 
ganske uventede situationer og deltag i hede debatter. 
 
Linieuddannelsen 
Linieuddannelsen er Korpsets tilbud om at lære de færdigheder og opnå 
den viden, der er relevant for at være leder hos KUFM-Spejderne. Med 
ordet ’linieuddannelse’ menes, at de enkelte tilbud ligger i naturlig for-
længelse af hinanden og gennemføres i takt med, at man som leder får 
større og større erfaring med spejderaktiviteterne – og naturligvis også i 
takt med ens egen lyst og mulighed for at deltage. 
 
Sammensætning af linieuddannelsen er vist i figuren nedenfor. Der skel-
nes imellem om man som ny leder kommer som ’erfaren spejder’, der ken-
der til spejderlivet fra f.eks. egne børne- eller ungdomsår, eller man er 
’uerfaren spejder’, der ikke tidligere har oplevet spejderlivet. Alt af-
hængig af erfaring med spejderlivet, startes der på linieuddannelsen i 
henhold til dette. 
 
Introduktionskursus 
Introduktionskursus er det første kursus i linieuddannelsen for den 
voksne, der lige er startet som leder. Kurset er målrettet mod ledere, 
som ikke har deltaget i ungdomskurset ULK. På kurset gennemgås KFUM-
spejdernes formål, historie og arbejdsmetoder. Derudover sættes der 
fokus på din rolle som leder og du introduceres til planlægningsværktø-
jer, inspirationsmaterialer og arbejdsstof. Kurset er adgangsgivende til 
Leder 1 
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Man lærer så længe man lever 
… og det gælder også for spejdere og spejderledere. En del af spejder-
metoden er ’learning by doing’ – altså at lære tingene ved at prøve dem 
af. Men ind imellem er det ganske rart, at nogle andre spejdere har 
tænkt over, hvad det kunne være fornuftigt at lære som spejder/leder. 
 
Derfor stilles der en stor palette af uddannelsestilbud til rådighed – be-
gyndende allerede ved spejdere på 13 år. Som leder har det to formål at 
deltage i nogle af disse uddannelsestilbud: dels får man større viden og 
inspiration, der gør lederarbejdet sjovere, dels medfører det at aktivite-
terne bliver mere spændende og fænger hos børnene og de unge. 
Alle ledere tilskyndes til at deltage i lederuddannelsen, og målet er man-
ge steder, at alle ledere deltager i mindst én uddannelsesaktivitet årligt. 
 
Ungekurser 
Roland1 (13-15 år) 
Roland 1 er en uges teltlejr i sommerferien, hvor du vil opleve alle de 
praktiske spejder-færdigheder i teori og praksis 
Lær naturen at kende, at løbe O-løb, bygge med reb og rafter, tænde bål 
i regnvejr, yde førstehjælp og meget, meget mere. – Og få nye spejder-
venner fra hele Danmark! 
 
Roland2 (14-16 år) 
Roland 2 er en uges kursus i påske-, sommer- eller efterårsferien, hvor 
du lærer alle de ting, der skal til for at skabe en god patrulje... Lær at 
planlægge patruljemøder og ture, og at lave anderledes forkyndelse og 
spændende instruktioner. Få et vitamintilskud til patruljearbejdet hjem-
me i gruppen og oplev det sammen med spejdere fra hele Danmark. 
 
Diamantkursus (15-17 år) 
Diamantkursus er en uges teltlejr i påske-, sommer- eller efterårsferiens 
barske vejr, hvad enten det er bidende koldt eller bagende varmt. Det er 
udfordringer til både fysikken og intellektet, og der er spejderoplevelser 
der er mere, større, hurtigere og bedre, end hvad du tidligere har ople-
vet.  Afprøv dig selv i nye situationer, prøv at tage ansvar og holde hove-
det kold og mød spejdere fra hele Danmark! 
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Vi bruger mærker som arbejdsredskab til 
spejderaftnerne. 
 
Det er vigtigt for en spejders udvikling i gruppen, at forløbet gennem 
enhederne - fra bæver/ulv til rover - er noget, der hele tiden udvikler 
sig, bliver sværere, mere mangfoldigt, mere dybdegående osv.  
 
Det sker kun, hvis gruppens ledere samarbejder om, hvad børnene på de 
forskellige alderstrin skal opleve og arbejde med.  
 
Arbejdstræet udgør korpsets aktivitetstilbud, der sikrer et sammen-
hængende udviklingsprogram for børn og unge. Arbejdstræet tilgodeser 
både spejderfærdighederne og spejdernes personlige udvikling.  
 
 
Arbejdstræet er bygget op omkring de fem udviklingsområder - fysisk, 
social, åndelig, intellektuel og følelsesmæssig udvikling - der tilsammen 
repræsenterer "Det hele menneske". I Arbejdstræet arbejder vi med 
fem aktivitetsområder, der udgør hver deres andel af spejderarbejdet - 
Natur, Friluftsliv, Lejrliv, Tro & fællesskab samt Klar dig selv. Her i tek-
sten finder du en oversigt over de enkelte grene, der tilsammen udgør 
Arbejdstræet. 
Arbejdstræet hjælper lederen i planlægningen af et varieret og udvik-
lende program til møder og ture. 
Et bærende princip i Arbejdstræet er "Learning by doing". Spejderen 
skal gennem aktivitet udvikle sig personligt, tilegne sig færdigheder og 
gøre sig erfaringer med hensyn til sine svage og stærke sider. Udvikling 
skabes ikke gennem teori, men gennem praktisk spejderarbejde. 
 
 
Arbejdstræet lægger op til, at spejderliv er friluftsliv. Aktivitet i natu-
ren giver spejderen mulighed for spændende og udviklende leg, og spej-
deren lærer at sætte pris på og værne om naturen. 
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Til hjælp for lederen er skrevet en uddybende vejledning, som 
gennemgår arbejdstræet og de enkelte elementer. 
Arbejdstræet giver en ramme for det gode spejderarbejde, men det er 
nødvendigt, at du selv supplerer med spændende og udviklende  
aktiviteter.  
 
Arbejdestræets enkelte dele   
 
Basismærker 
Basismærkerne sikrer den brede spejderfaglighed. 
Der er 7 basismærker i Arbejdstræet - 3-4 for børn og 3-4 for unge. 
Mærkerne bygger ovenpå hinanden, sådan at udviklingen inden for de 
forskellige spejderdiscipliner sikres. 
Spejderne skal arbejde med basismærkerne i rækkefølge - flokken eller 
patruljen/troppen vil altså ofte skulle arbejde med forskellige basismær-
ker på én gang for at kunne tilgodese den enkelte spejders udvikling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specialmærker  
Specialmærkerne udgør krydderiet i arbejdsstoffet og skal dække spej-
derfærdigheder udover den generelle, brede kunnen. Udover de special-
mærker, der umiddelbart kommer med arbejdsstoffet, er der mulighed 
for at udvikle lokale mærker, fx på distriktsplan. I Arbejdstræet er der 
i udgangspunktet ca. 25 specialmærker til børn og ca. 25 til unge.  
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Aktivitetsblade  
Der er udarbejdet en samling af aktivitetsblade til at hjælpe lederen 
med at planlægge og gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet om-
kring basismærker. Derudover samles løbende en række supplerende ak-
tiviteter til inspiration for lederne, som tilgodeser de 5 udviklingsområ-
der og de 5 aktivitetsområder. 
 
Hjemmeside 
Arbejdstræet er en del af Inspirations universet. www.spejdernet.dk/
arbtrae 
  
Bøger 
Der findes ledervejledninger der passer til de enkelte enheder,  
”Arbejdstræet for bævere og ulve” 
”Arbejdstræet for spejdere” 
 Derudover kan patruljelederne benytte "Min patrulje", der også hænger 
sammen med Arbejdstræet. 
I spejderhytten har vi lavet et bibliotek hvor der er mulighed for at 
hente inspiration til spejderarbejdet. Det er også mulighed for at få en 
bog pakke med hjem der passer til den enhed man arbejder med. 
  
Nyttige spejder links: 
Til inspiration og oplysninger er her listet nyttige links op, der er vær at 
besøge. 
www.spejdernet.dk (kfum`s egen hjemmeside) 
www.spejdernet.dk/bredballe   (Bredballe gruppes egen hjemmeside) 
www.dds.dk 
www.fdf.dk (legedatabasen) 
www.mounfeld.dk/kode (kode oversætter) 
www.sjovide.dk (gode ideer) 
www.webspejder.dk  
www.spejderportalen.dk  
www.spejdernet.dk/distrikt/munkebjerg (munkebjerg distrikt) 
www.55nord.dk (internet butik samt hyttefortegnelse) 
www.skoleniskoven.dk 
 
 


