
Kære nye spejdere og forældre  

 

 

Vi har lavet et lille brev for at fortælle jer lidt om, hvordan det er at være spejder hos cityspejderne  
 

Spejdermødet 

Et typisk spejdermøde varer 1.5 time. Vi starter med at samles og siger hej til hinanden. Derefter 

synger vi en sang, og fortæller om dagens aktiviteter. Vi slutter af samlet, med at synge 

”Spejderebror” og siger tak for et godt møde.  

Vi er ofte ude, så kig ud ad vinduet og tag passende tøj på. 

 

 

Årets gang hos Cityspejderne 

 

 

Mikro (0. Klasse - 2.klasse): 4 weekendture + sommerlejr 

Junior (3. Klasse - 5. Klasse): 4-5 weekendture + sommerlejr 

Trop (6. Klasse - ): 5-6 weekendture + sommerlejr. 

 

 



 

Ledere og forældre 

Det er sjovt at være spejder. Alle ledere hos Cityspejderne er frivillige. Det giver stor mening og 

glæde at være leder, og det er lærerigt og forbundet med mange store oplevelser, og det får os også 

til at føle at vi er med til at gøre en forskel.  

Hos Cityspejderne er vi glade for den hjælp, vi får fra jer forældre. Det gør, at vi som ledere har mere 

overskud til at koncentrere os om spejderne og aktiviteterne. Det kan være en praktisk hånd på en 

tur, en madmor/far på en weekend-tur eller kørsel til et arrangement. Forældre har også mulighed 

for at være forældrehjælpere ved spejdermøderne, når der er behov for det. 

 

Kommunikation  

Vi bruger forskellige former for kommunikation. På vores hjemmeside finder I en kalender over alle 

vores aktiviteter. Her kan I se programmet for resten af indeværende halvår. Det er også her, I finder 

ændringer til tid og sted. Afbud sendes som gerne SMS til spejderlederne. Desuden sender vi 

information ud på mail. Vi bruger også mail til generel information og indbydelse til særlige 

arrangementer.  

Facebook bruger vi til at kommunikere med omverdenen, hvor vi kan gøre opmærksom på gruppen 

udadtil, samtidig er det også det medie, hvor vi kan lægge billeder op, så I som forældre kan følge 

med i hvad der sker på ture/lejre og møder. 

Vi vil gerne høre fra jer om stort og småt, ris og ros. Især vil vi gerne vide, hvis vi kan gøre noget så 

jeres barn trives bedst muligt til spejder. Så skriv, ring eller SMS til os. 

 

Patruljer  

Ved mikroerne begynder vi så småt på patruljesystemet. En patrulje er en fast gruppe, som man 

udfører aktiviteter sammen med. Patruljen giver børnene en tryg base, hvor det er rart at udvikle sig i 

spejderlivet. 

Efterhånden som spejderne rykker op i større grene, bliver arbejdet i patruljerne udvidet, 

patruljeledere/-assistenter får større ansvarsområder. Vi benytter i større grad “børn leder børn-

princippet” ved junior- og tropsgrenen.  

 

Tørklæde  

Hver spejdergruppe har et unikt tørklæde. Cityspejdernes tørklæde er mellemblåt med rød kant. Ved 

indmeldelse får man tørklædet. 

 

 

 

Sangbog 



De blå spejdere har deres egen sangbog. Her i kan man finde ”Spejderbror”, som er sangen vi 

synger, når vi afslutter et spejdermøde. Kan købes i Spejder Sport. 

 

Håndbog 

Gnisten/Flammen/ilden/bålet er en håndbog om spejderlivet. Her får man svar på alverdens 

spejderemner for eksempel hvordan pakker man en rygsæk. 

 

Mærker 

Ind imellem kører vi forløb, hvor der gives et mærke som bevis på deltagelse. Eksempler på forløb 

kan være natur, udeliv, sø og strand eller sundhed.  

Man kan også tage et knivmærke, som giver ret til at bruge kniv hos spejderne. Knivbeviset er et af 

de få mærker, der kan inddrages igen. Det sker, hvis spejderen gentagne gange ikke følger 

anvisningerne i forhold til håndtering og sikkerhed. 

Når du kommer i uniform får du mærker, som hører til på uniformen. Hvor mærkerne skal sidde kan 

ses på vores hjemmeside. 

 

 

Spejderudstyr  

Der findes et væld af spejderudstyr. Hos Cityspejderne er der ikke krav om specifik påklædning 

udover tørklædet (udleveres ved indmeldelse) til at starte med. Uniformen er praktisk, og mange 

spejdere synes også det er sejt. Derudover gør uniformen, at vi alle er ens, der er ingen forskel. Man 

kan eventuelt sætte kniv, bælte og knobreb på sin ønskeseddel.  

I forbindelse med spejderture er der udstyr, der er relevant, for eksempel rygsæk, liggeunderlag og 

sovepose, og det kan anskaffes løbende. Der er pakkeliste på hjemmesiden. 

Vi arbejder tæt sammen med Spejder Sport, og afholder en gang i mellem arrangementer i butikken 

hvor der vil være mulighed for at handle med rabat. 

Derudover kan du hvis du melder dig ind i Spejder Sports kundeklub opnå 10% rabat, hver gang du 

handler i butikken. 

I Odense har Spejder Sport 2 butikker: 

Rosengårdscentret, gul gade (ørbækvej 75, 5220 Odense M) 

Slotsgade 16, 5000 Odense C 

 

 

 

 



Mobiltelefonregler  

Mobiltelefoner er efterhånden alle mands eje. Hos os har vi derfor måtte lave nogle mobilregler:  

Mobiltelefoner skal blive hjemme på ture og lejre.  

Til møder skal den være i lommen på lydløs.  

Hvis mobiltelefonen er nødvendig ift. transport frem og tilbage til ture – skal den være slukket under 

turen.  

Ønsker spejderne at have minder i form af billeder fra en tur eller lejr anbefaler vi et engangskamera, 

eller de billeder vi lægger op på Facebook. 

 

 

Kontingent og indmeldelse 

Kontingentet fastsættes hvert år på grupperådsmødet, som er spejdernes generalforsamling. 

Lige nu ligger vores kontingent på 400 kr. pr. halvår. 

Du kan være med gratis på 3 spejdermøder inden du meldes ind, der er et indmeldelsesgebyr på 

150 kr. For det får du bl.a. et tørklæde, gebyret opkræves med første kontingentopkrævning. 

 

 

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at alle ledere er frivillige med forskellige fuldtidsjob ved 

siden af og ikke professionelt uddannet til at tage sig af børn. Lederne er ledere fordi, de kan lide 

spejderarbejdet og arbejdet med at udvikle børn. Dog har lederne ledelseskurser via DDS, herunder 

også kurser i pædagogik. 

 

Spejderhilsner 

Lederne hos Cityspejderne. 
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