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Forsidebilleder: 
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Divisionledelsens beretning
Skrevet af DC Hans C. Koch og DC Tina Andersen

Fotos taget af: Divisionsledelsen (DRM 2021) og Marianne Aalykke Vinther (Anton)

Nå, endnu et år med Covid-19
Det skal ikke være en hemmelighed 
at denne beretning er en smule svær 
at skrive, da vi i 2021 endnu engang 
måtte konstatere at rigtigt mange 
spejderarrangementer (i hvert fald 
dem med mere end et par håndfulde 
deltagere) ikke kunne afholdes. Fra 
Divisionsledelsens side kunne vi, til 
gengæld, med glæde kigge på fra 
sidelinjen, da rigtigt mange grupper 
kunne afholde deres almindelige møder 
– dog kun udenfor.

Vi kunne ikke engang afholde vores 
traditionsrige Nytårstaffel, stil stor 
ærgrelse for alle. Den genoplivede gamle 
kending, Klotur, måtte også aflyses da 
det ikke var mulige at samle personer der 
ikke var i samme ’boble’.

Grupperådsmøder
Da det kom til grupperådsmøderne, 
mødte vi alle også store udfordringer. Ikke 
alle kommuners Folkeoplysningsudvalg 
var lige villige til at dispensere for reglerne 
om afholdelse af fysiske bestyrelsesmøder, 
så der var gang i gennemlæsningen af 
regler og muligheder, for rigtigt mange. 
Det lykkedes dog for en del at få afholdt 
grupperådsmøderne online, med en 
passende dispensation. En del andre fik 
flyttet afholdelsen til forsommeren, hvor 
det var muligt at afholde møderne uden 
for. 

Vandrebamsen Anton
Anton Antvorskov, vores vandrebamse, 
blev i Korsør men flyttede til en anden 
gruppe, det Korsør Spejderne havde haft 
den største procentvise fremgang – Så 
der fik han et nyt hjem.

Sommeren 2021
I løbet af sommeren, var det ligesom om 
Corona var blevet glemt. Mange grupper 
kunne afholde mindre lejre, ligesom langt 
de fleste (hvis ikke alle?) grupper kunne 
sende spejdere på sommerlejr. Der blev 
også afholdt en del gren-arrangementer 
i den periode hvor det var muligt. Vi løb 
dog ind i at rigtigt mange konfirmationer, 
jubilæer, runde fødselsdage, og andre 
ikke-uniformerede arrangementer også 
var blevet skubbet til sensommeren. Det 
var derfor ikke muligt at afholde alt det 
vi havde håbet, men det var langt bedre 
end ingenting.

Divisionens hytter og grunde
Hytterne og grunde fik, ligesom 2021, 
en del kærlighed. På Oldebjerg blev 
en større del af grunden planet og fik 
sået græs, så der langt mere lejrplads. 
Kobækhyttens toiletbygning fik et 
serviceeftersyn, ligesom der er kommet 
en rigtigt flot skilt på gavlen. For Spejd-
Niløse er der blevet lagt en del energi 
i at få godkendt byggetilladelsen til 
den kommende bålhytte. Dette flader 
forhåbentligt endelig på plads i starten 
af 2022.

Tilbage til toppenTilbage til toppen

Invitation til divisionsrådsmøde 2022

Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.  

Datoen er i år lørdag den 23. april kl. 14.00-17.30  

Mødet bliver holdt på Munkebjergby Skole, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby 
 
Dagsorden:
a)  Valg af dirigent & referent, samt kontrol af om det er lovligt varslet. 
b)  Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har  
 gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling (Bilag 1) 
c)  Fremlæggelse af årsregnskabet 2021 v/Divisionskasserer (Bilag 2)  
d) Behandling af indkomne forslag  
  1. Tilskudspuljen 
e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid  
  1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan (Bilag 3)  
  2. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm.
f) Fremlæggelse af budget for 2022, samt budget og kontingent for 2023. v/ 
 Divisionskasserer (Bilag 2)
g)  Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer  
h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen:  
 På valg: Betina Goldberg (DK) Genopstiller, Pernille Ida Jeppesen (DUK  
 kurser) Genopstiller, Cassandra Justesen (DAK Mikro) Genstiller ikke,  
 Asbjørn Wieck-Nordahn (DAK Mini) Genstiller ikke, Henrik Lindstrøm (DAK  
 Trop) Genstiller ikke.
i) Valg af revisor & revisorsuppleant
j) Beretning fra DDS´s repræsentant i friluftsrådet
k) Beretning fra Nekselø Centret
l) Beretning fra Spejdernes Lejr 2022
m)  Eventuelt

Bilag som årsberetning, budget og regnskaber er at finde i lederbladet De Grå. 
Alle bilag findes også på Divisionens hjemmeside, www.antvorskovdivision.dk.
 
Af hensyn til forplejning bedes alle grupper, samlet tilmelde sig via gruppeleder til 
DC, senest den 1. april. Vi ses! 

Spejderhilsen og på gensyn Divisionsledelsen

Husk!
Medbring selv 
krus, så sørger 
vi for kaffe/te 

og kage
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Spejd-Niløse

Er stedet til gruppeturen fundet?

Spejd-Niløse er en hytte med tilhørende 
stor naturgrund. Grunden byder på 
sheltere, stor bålplads, aktivitetshus, 
raftestativ og m.m.

 I hytten er der stort køkken, 32 sovepladser, 
stort fællesrum, samt bad og toiletter. 
Grunden er velegnet til sommerlejre, større 
foreningsarrangementer og lejrskoler.

Adresse: 
Holmevejen 4, 4293 Dianalund

Kontaktperson ved mangler og 
udfordringer: 
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90
E-mail vedr. bookning: 
niloesebookning@gmail.com

Divisionsrådsmødet 2021
Divisionsrådsmødet blev afholdt 
på et mærkeligt tidpunkt, nemlig i 
sensommeren. For første gang blev vores 
Divisionsrådsmøde udstyret med en 
beredskabsplan og havde godkendelse 
af politiet, for at være sikker på at vi måtte 
afholde det. 

Grupperne blev opdelt i ’Nord-smølfer’ 
og ’Syd-smølfer’ med et ’Ingen-mands-
land’ i mellem, for at det kunne afholdes 
Corona-rigtigt. Der var, alt taget i 
betragtning, et rigtigt godt fremmøde 
og endnu engang oplevede vi en stort 
opbakning fra alle grupper. 
Et af årets højdepunkter!

Nye vedtægter
2021 blev også året hvor Korpset fik nye 
vedtægter – efter et ekstraordinært 
korpsrådsmøde. Vores vedtægter 
blevet, i løbet af året, gennemarbejdet i 
online udvalg og til en masse forskellige 
workshops. Alt i alt, en proces med et godt 
resultat, der under alle omstændigheder 
viser at vi i spejderkorpset har hjerteblod 
og en villighed til det demokratiske 
arbejde.

Til sidst skal der, som sædvanlig, gives en 
kæmpe tak til alle jer, der lægger kræfter 
i vores hytter og dem der bruger mange 
timer på at søge diverse fonde om 
midler og udføre alle de, til tider, tunge 
administrative arbejdsopgaver. 

Med Spejderhilsen,
Hans og Tina

Tilbage til toppenTilbage til toppen
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet

UDVIKLINGSPLAN 2020-2024
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at fejle
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så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
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•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
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•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-
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•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 
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hed for at dyrke friluftslivet – både det 
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•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
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rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark
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I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
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at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
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•  Efterleve principperne om sporløs 
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bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil 
fortsætte de næste mange år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også 
i fremtiden sikrer, at en stor andel af Danmarks børn og unge bliver
spejdere.

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture
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krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores 
tilbud udviklende og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive 
lederfællesskaber og tilbyde forskelligemåder at være engageret på.

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-
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•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af atbevæge os. 
Som spejdere skal vi gøre begge dele.

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af atbevæge os. 
Som spejdere skal vi gøre begge dele.

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet

UDVIKLINGSPLAN 2020-2024

V
IL

D
S

K
A

B
 I 

NATUREN

URBAN S

C
O

U
T
IN

G

MODIGE 
BØRN OG 

UNGE

BÆREDYGTIGHED
 I B

Ø
R

N
E

H
Ø

J
D

E

F
LER

E LEDERE

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.
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Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 
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•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
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sikre, at erfarne ledere fortsat 
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skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.
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dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab
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MODIGE BØRN OG UNGE
ISom spejdere udfordrer vi børn og unge. 

Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt,
mod til at være sig selv og mod på livet.

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.
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Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
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kan opleve at være og blive en del af 
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hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
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at gøre en forskel for en bedre 
verden.
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over storheden af naturens verden
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inden for de rammer, som Spejderne 
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finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
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måder at være engageret på.
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dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet

UDVIKLINGSPLAN 2020-2024
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Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og  

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og afholdelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet
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BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE

Som spejdere værner vi 
om naturen. Vi inddrager 
børn og unge i, hvordan 
og hvorfor vi træffer bæ-

redygtige valg, og vi giver 
dem mulighed for selv 

at gøre en forskel for en 
bedre verden.

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 

mange år. Den udvikling skal 
vi tilpasse os, så vi også i 
fremtiden sikrer, at en stor 
andel af Danmarks børn og 

unge bliver spejdere.

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være 

i naturen, og vi bliver 
glade af at bevæge os. 

Som spejdere skal vi gøre 
begge dele.

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 

mod til at være sig selv og mod 
på livet.

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklen-
de og meningsfuldt. Det gør 

vi ved at skabe attraktive 
lederfællesskaber og tilbyde 

forskellige måder at være 
engageret på.
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Vi skaber modige børn og unge
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Udviklingsplan 2020-2024

Vi skaber modige børn og unge
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OBS!
Budgettet 2022 vil være tilgængeligt på hjemmesiden 

senest 3 uger inden Divisionrådsmødet.
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Budget og driftregnskab
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Minigrenen

Endnu et corona år

Endnu et Corona år er gået, men det ved I, men derfor har det ikke været 
umuligt at lave spejder aktiviteter i de mellem liggende perioder mellem 
restriktionerne.
Vi har afholdt fysiske ledermøder med godt fremmøde, og web møder med 
minimal deltagelse!

Minidag 
Der er blevet afholdt Minidag den 9/10-21 med rigtig
god deltagelse. Det blev afholdt  i ”Huset I skoven”. 
Tak for lån af hytten. Minidagen blev afholdt som et
alternativ til den tilbagevendende miniweekend i 
efteråret. Miniweekend 2022 er sat til d.10.-11. sept.

Føniks Lejr
Føniks Lejr blev igen i 2021 aflyst, men ser vi frem 
i tiden, burde det være muligt at holde den i 2022. 
Datoen til Føniks Lejr 2022 er sat til 
den 11.-12. juni 2022 i Gørlev.

Jeg kan, ud fra hvad bordet-rundt har fortalt til ledermøderne i grenen, 
forstå at nogen grupper er vækst mens andre er i tilbagegang, og at der er 
kommet en del nye ledere til. Velkommen til jer!

Spejderhilsner fra
Asbjørn Wieck-Nordahn
DAK Mini

Minidag 2021 Fotograf: Asbjørn Wieck-Nordahn

Minidag 2021
Fotograf: Asbjørn Wieck-Nordahn

Familie- og mikrospejder dag 2021

Søndag d. 5/9-21 blev der afholdt Cirkus Summarum. Der skulle sættes et telt 
op, og der var brug for hjælp til opgaven. Heldigvis kom der 50 familie- og 
mikrospejdere, sammen med deres forælder og søskenden og hjalp til.

I det dejlige sommervejr skulle spejderne hjælpe på 5 poster:
 

 • Bamse havde brug for hjælp til at gå på line. 
 • Motor Mille havde en kims leg, som spejderne skulle huske og føle sig frem til. 
 • Rosa fra Rouladegade havde en masse pandekager som skulle spises. 
 • Hr. Skæg og Onkel Reje, havde en masse tal og bogstaver som var blevet væk.  
 • Kristian fra Det Store Ramasjang Mysterium, skulle have hjælp til at finde ud af 

hvem der havde ståjlet nogle ting, derefter skulle de fange forbryderen.

Da dagen var gået, havde det lykkedes spejderne at hjælpe Cirkus Summa-
rum, og de kunne igen komme videre. Tilbage stod en masse trætte, men 
glade spejdere, der sammen med deres forælder alle havde nydt dagen. De 
syntes alle, at lederne havde lagt et kæmpe stykke arbejde i dagen.

2022
Næste Mikrodag er d. 4/9-22, og det lyder til at Peter Pan måske skal have 
noget hjælp. 

Spejderhilsner fra 
Cassandra F. Thomsen 
DAK Familie/Mikro

Mikrodag 2021  Fotograf: Cassandra F. Thomsen

Familie- og mikrogrenen
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Hej Tropsledere og assistenter 

2022 bliver nu igen et år med Basilisk i foråret og et 10-10 Event i efteråret – FEDT. Ud 
over disse to faste arrangementer, så skal I alle holde godt øje med Facebookopslag 
med arrangementer hos de enkelte grupper rundt om i vores egen division, hvor der 
bliver inviterer til endnu mere samarbejde.

Husk at hjælpe hinanden, spørge og koordinere de gode oplevelser, inspirere og 
opmuntre til endnu flere på Facebookgruppen Antvorskov Division Tropledere og 
tropassitenter.

Grundstenene for flere og de mange gode arrangementer på tværs i divisionen er 
alle de lederkræfter, som hver især bidrager med en mindre del til en større tur og 
dermed til større oplevelser for spejderne og ikke mindst os ledere imellem – Det er 
stort! Vi har allerede sammen sat skub i forberedelserne til et tropsdøgn på DIVI2020. 
Sådan en energi er fantastisk at opleve – det bliver også godt!

Kalenderen 2022:
 • 2. april Gådag hos 2. Hellig Anders.
 • 26. til 28. maj. (Kristi Himmelfart). Basilisk.
 • September TL/TA-møde hos en gruppe i divisionen
 • November 10-10 Event.

Læs endnu mere i referat fra seneste Tropsledermøde 23. februar 2022. Referatet 
findes bl.a. i Facebookgruppen. Læs det og udbred budskaberne.

Jeg takker af efter 6 år i divisionsledelsen. Ikke mindst I tropsledere skal have et 
tjikkerlikkertak for gode stunder til gavn for fællesskabet, hvor spejderne vokser.

Vi ses i naturen til et spejderår, hvor vi nu kaaaan give den gas. 
Spejderhilser fra 
Henrik Lindstrøm
DAK Trop

Tropsgrenen

Basilisk 2018 Fotograf: Divisionsledelsen

Nyt fra juniorgrenen.
 
2022, hvad sker der i juniorgrenen i år? 
Det bliver et år, hvor vi skal have sat fut i arrangementerne igen.  Det er der jo 
sådan set også god basis for, da vi alle gerne vil give vores mange juniorer – 
og også os ledere - fantastiske oplevelser. 

Grif-lejren 2022
Grif-lejren på Oldebjerggrunden er foreløbigt planlagt til 
d.10. til 12. juni 2022. Foreløbigt, idet vi lige skal have lidt flere 
tilkendegivelser fra alle lederne om datoen er okidoki. 
Det bliver godt at komme i gang igen. Forvent en indkald-
else til planlægningsaften af Grif-lejren. 

Efteråret 2022
Husk, at vi også skal gennemføre et efterårsarrangement. 
Læg hovederne i blød og bring idéerne i spil – f.eks. på vores acebookgruppe. 
Skal det være en vandretur igen eller 
skal vi udforske noget natur, lære om 
tov, metal, træ eller lave ’skuespil’??? 
Vi får at se!

Vi ses derude i spejderlandskabet 
til endnu mere fællesskab! 

Spejderhilsner fra
Ulrich Kaarsgaard og Ulla Rasmussen
DAK Junior

Juniorgrenen

Grif Lejr 2019 Fotograf: Gunilla Jørgensen

Juniorweekend 2017
Fotograf: Ulrich Kaarsgaard
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Oldebjerg - en naturgrund

Hvor går jeres næste gruppetur hen?

Oldebjerg er en naturgrund, der ligger 
mellem Slagelse og Sorø. 

På grunden findes der toiletbygning, 
shelter, stugan og raftestativ.

Grunden ligger lige op til skov, og 
Jyderupstien løber næsten lige forbi 
grunden.

Adresse: Topshøjvej 96, 4180 Sorø

Kontaktperson ved mangler 
og udfordringer:
Karsten Lindby, Tlf: 99 55 71 84
E-mail vedr. bookning: 
klindby@hotmail.com

Kobæk hytten ved Skælskør
Hvor skal jeres tropsspejdere hen på deres 
næste patruljetur?

Kobæk hytten ligger ret ugenert på kanten af 
et sommerhusområde. Grunden grænser op 
til fyrskov og ligger omkring 250 meter fra den 
fineste sandstrand.

 Hytten byder på 24 sovepladser fordelt på    
sovesal og lederrum. Hytten har gode bad- og 
toiletfacilitetere samt fint køkken. På grunden 
findes en shelter og plads til teltslagning.

Adresse: Lærkevej 15, Kobæk, 4230 Skælskør

Kontaktperson ved mangler og udfordringer: 
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90
E-mail vedr. bookning: 
kobaek.hytten@gmail.com
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Seniorgrenen

Et stille seniorår

Senioråret i Antvorskov Division har været meget stillet.
Ligesom alle andre steder, så har Corona pandemien sat alt på pause.
I 2021 er det faktisk kun blevet til et par enkelt Fællesmøder og en enkelt seniorfest.
Foråret startede meget stille op, på fællesplan valgte vi ikke at lave arrangementer. I 
stedet valgte enkelte klaner at se hinanden på tværs, i små forsamlinger. 
Det var hvad tiden tillod, energi blev brugt hjemme i grupperne.

Sommeren 2021
Over sommer begyndte vi at se hinanden på tværs. August bød på det første        
KL/KA-møde i lang tid. 5 klaner deltog og der kom flere gode ideer på bordet. En af 
dem blev udført allerede i september, hvor RAN Klan var værter for årets Piratfest. 
Et fint arrangement med fin deltagelse.

Fællesmøder
Herefter blev der holdt fællesmøder, med skiftende indhold og desværre også 
skiftende fremmøde.

2022
Vi er mange grupper i divisionen, men desværre kun få der deltager i seniorlivet.
Jeg håber at 2022 bliver et bedre seniorår, for det fortjener alle vores seniorspejdere.
Men vi skal bruge alle klaners hjælp, støt op om fællesskabet, deltag i 
arrangementer og tag noget ansvar for den fælles fremtid.

Vi ses! 

Spejder hilsner fra
Kasper Fischer-Nielsen
DAK Senior

Billeder fra seniorspejdere på Oldebjerggrunden 2020 Fotograf: Kasper Fisher-Nielsen
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For første gang nogensinde, der blev der afholdt Klan Klassik Løbet 

Lørdag den 26. februar mødte spejderne ind på Dianalund station, til en weekend 
fuld med kilometer til benene, udfordringer og gode oplevelser. 

Desværre havde sygdom forhindret 2 troppatruljer i at stille op. Det gjorde dog ikke 
noget, for 2 oldboys patruljer og 3 troppatruljer stillede til start.  
Efter en kort gåtur startede løbet for alvor, med et stjerneløb. Her blev spejderne 
sendt rundt efter koordinater og skulle løse forskellige opgaver, for eksempel: Hvor 
længe er der rødt i Dianalunds eneste lyskryds? 

Herefter gik turen rundt i området omkring Dianalund og sluttede sent på natten 
på Spejd Niløse. Turen bød på poster med desarmering af bomber, opmåling af 
bakker, madposter, nat O-løb og en masse mere. 

Søndag morgen i frost, kunne vi sige stort tillykke til vinderne af årets Klan Klassik 
løb. Bjørnebanden og Bjørnebanden løb med sejren, den ene i oldboys og den 
anden i tropkategorien. Klan Klassik siger stort tillykke til vinderne, tak til alle der 
deltog og bakkede op om løbet. Og så ses vi til Klan Klassik Løbet i 2023. 

Spejder Hilsner fra
Kasper Fischer-Nielsen, Arrangementsleder i Klan Klassik
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“Vinderholdet” “Landmåling”

“Bivuak i frost” “Issmeltning”“Alle deltagere”

“Landmåling”

A
lle

 fo
to

s 
ta

g
et

 a
f: 

K
a

sp
er

 F
is

ch
er

-N
ie

ls
en

“Landmåling”

Tilbage til toppenTilbage til toppen



23

Arrangementet afholdes
Lørdag d. 23. april kl. 17.30 på Munkebjergby Skole, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby

Foruden den gode stemning og hygge er divisionsledelsen vært for en forrygende underholdning, der 
skaber grin og sammenhold. 

I år starter vi med en velkomst efterfulgt af borddækning inden de festlige løjer tager fat.

Tilmelding sker gruppevis via gruppelederen: SENEST FREDAG DEN 1. APRIL.

Tilmeldingen er bindende og oplyses på: antvorskovdivision@gmail.com
Husk at oplyse antal deltagere samt deres navne.
Prisen er kr. 175,- pr. person, som opkræves hos gruppekassererne 

eller kan indbetales gruppevis via MobilePay til 103833. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen
Divisionsledelsen i Antvorskov Division

Nytårstaffel 2022Nytårstaffel 2022
Kære ledere, seniorer, bestyrelse og hyttefolk 

Kom med, når divisionsledelsen inviterer jer til 
Sct. Georgs Taffel 2022.
Corona’en har frataget os mange gode spejderarrangementer, 
derfor prøver vi noget nyt og invitere til et forårsarrangement. 
Vi skal sammen med ”den store spejderfamilie” nyde en 
eftermiddag og aften med informationer, vidensdeling, 
netværk, sjov og gode grin. 

Vi håber at se rigtig mange.

Alle 
medbringer: 

Drikkevarer, glas, 
tallerkener, bestik og kop 

(da vi ikke har nogen til at vaske op)

Bordpynt. Hver gruppe skal   
medbringe dette selv

En støvsuger til oprydning 
bagefter

Bordbomber, bomberør og 
andet ”kaboom” må 

ikke medbringes.

Hjælp til marketing 

Har jeres gruppe behov for noget kreativ støtte?

• Har I brug for ideer til et nyt spejdermærke? 
• Behov for at få inspiration til en flyer til fx. at    
 hverve nye spejdere? 
• Ønsker I hjælp til at få lavet en brochure eller    
 beachflag til gruppen? 

Så kontakt DUK* Medier Charlotte
Send en e-mail til: cbwarming@gmail.com

*DUK =  Divisions udvalgs koordinator
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Er du på Facebook?

Der er op til flere Facebook grupper/sider tilknyttet Antvorskov 
Division. Meld dig ind for at kunne følge med hvad der sker i 
Divisionen eller i den spejdergren som du er tilknyttet.

Facebook private grupper:
• Antvorskov Division
• Antvorskov Division Mikro/familiespejd
• Antvorskov Division Miniledere og Miniassistenter
• Antvorskov Division Juniorledere og Juniorassistenter
• Antvorskov Division Tropledere og Tropassistenter
• Antvorskov Division Gruppeledere
Vær opmærksom på, at flere af grupperne er lukkede - så lederne kan planlægge arrangementer 
uden spejderne kan følge med. Her skal der ansøges om medlemskab.

DDS Antvorskov Division, offentlig side
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Foto til ventre: taget af JHHE - Foto til højre: taget af Jens Thybo

Nyt fra hytteudvalget

Når gæster fremadrettet 
overnatter i divisionens 
sheltere på vores grunde 
eller ved vores hytter, så vil 
der nu være mulighed for 
at give et tilskud til brænde 
og vedligeholdelse af 
spejdergrundene.

Der er sat skilte op på alle 
grunde med mulighed for at 
betale et frivilligt tilskud på 
MobilePay.

Kobæk
I Kobækhytten har der længe været et nyt 
køkken på tegnebrættet, og 2022 ser ud til at 
blive året hvor det sker. 
Vores flittige hytteansvarlige Rasmus Kæmpe 
har brugt en masse tid på fundrasing som 
er årsagen til at Kobæk hytten kan blive 
opgraderet men et nyt køkken. Der er taget 
fat i en lokal håndværker som skal installere 
det nye køkken. Det bliver spændende at 
følge!

Derudover skal det også nævnes at der i 2022 
er blevet brugt penge på nye madrasser til de 
24 sovepladser som er fordelt i Kobækhytten i 
sovesal og lederrum. 
De er blevet skiftet ud og er klar til brug.

TIPS OG IDEER MODTAGES!
Skulle du have gode ideer til en af hytterne/grundene eller lyst 
til at være med til at laves kommende sjove og spændende 
projekter for at gøre vores arealer endnu federe?

Så kontakt gerne Divisionsudvalgskoordinator 
indenfor HYTTER Rasmus Kæmpe på tlf: 60 14 99 90.

Kære besøgende til Oldebjerg shelter og grund.
Tak for du benytter en af vores lækre spejdergrunde!

Vi håber du får nogle dejlige oplevelser her, passe godt på vores sted 
og rydder pænt op efter dig.

Hvis du vil give et tilskud til brænde og vedligeholdelse af spejdergrunden 
- så mange andre også kan få nogle fantastiske oplevelser - 

er du meget velkommen til at overføre et valgfrit beløb på MobilePay 782406

Tak for besøget!

Scan QR koden eller brug MobilePay nr.: 782406
og betal et valgfri beløb via MobilePay
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Fakta:

 • Der er omkring 400 spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps .
 • Der er over 35.000 børn, unge og voksner  i Det Danske Spejderkorps .
 • 9 årige spejdere er dem der er flest af  i Det Danske Spejderkorps.
 • De største grupper har over 200 medlemmer, og de mindste har 

under 20.
 • I gennemsnit har en gruppe omkring 60-70 medlemmer.
 • De ældste grupper er fra 1910, og nye grupper opstarter hvert år.
 • Grupperne er spredt over hele landet. Fra Skagen til det sydlige 

Lolland og fra Jyllands vestkyst til Bornholm.
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Et blandet år 

2021 har både budt på fremgang for mange grupper, men også tilbagegang for 
enkelte grupper.

Her er de 4 største procentvise fremgange:

• Korsør Sø 27%
• Ringsted Gruppe 14%
• 2. Valdemar Sejr Gruppe 9%
• Stenlillespejderne 9%

Tillykke til den store fremgang hos både Korsør Sø og Ringsted Gruppe. 
Anton vil vandre videre til sin nye gruppe Korsør Sø til Divisionsrådsmødet 2022.

Korsør Sø kan forvente at få overrakt flødeboller af en Divisionschef i en nær fremtid.

Medlemsstatistik
PR.01.01.2022

Medlemsstatistik jan-2022 jan-2021 jan-2020 jan-2019
Fremgang
2021-2022

3300 Antvorskov Division 6 6 5 5 0%
3302 2. Hellig Anders Spejderne 75 82 74 57 -4%
3304 Høngspejderne 19 17 45 35 6%
3306 Korsør Spejderne 20 32 25 26 -19%
3307 Korsør Sø 20 13 13 8 27%
3308 Ruds Vedby Gruppe 22 23 23 33 -2%
3309 Solskinstroppen 40 48 56 57 -8%
3310 Trelleborg Spejderne 123 106 105 118 8%
3311 Gørlev Gruppe 44 47 47 55 -3%
3313 Karl af Riise Gruppe 120 110 105 120 5%
3314 Ringsted Gruppe 65 51 52 45 14%
3316 3. Valdemar Sejr Gruppe 46 39 41 44 9%
3317 Gyldenløve Gruppe 33 36 54 41 -4%
3318 Stenlillespejderne Laurentius 40 34 35 40 9%
3319 Klan Klassik 2 2 1 0 0%
TOTAL 675 646 681 684 2%

Antal grupper med mere end 50 
medlemmer

6

Største fremgang 27% Korsør Sø
Største fremgang (u/Klan Klassik) 27% Korsør Sø
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Antal grupper med mere end 50 medlemmer: 
Største fremgang:   
Største fremgang (u/Klan Klassik):

6 grupper
27%  Korsør Sø 
27%  Korsør Sø

Medlemsstatistik jan-2022 jan-2021 jan-2020 jan-2019
Fremgang
2021-2022

3300 Antvorskov Division 6 6 5 5 0%
3302 2. Hellig Anders Spejderne 75 82 74 57 -4%
3304 Høngspejderne 19 17 45 35 6%
3306 Korsør Spejderne 20 32 25 26 -19%
3307 Korsør Sø 20 13 13 8 27%
3308 Ruds Vedby Gruppe 22 23 23 33 -2%
3309 Solskinstroppen 40 48 56 57 -8%
3310 Trelleborg Spejderne 123 106 105 118 8%
3311 Gørlev Gruppe 44 47 47 55 -3%
3313 Karl af Riise Gruppe 120 110 105 120 5%
3314 Ringsted Gruppe 65 51 52 45 14%
3316 3. Valdemar Sejr Gruppe 46 39 41 44 9%
3317 Gyldenløve Gruppe 33 36 54 41 -4%
3318 Stenlillespejderne Laurentius 40 34 35 40 9%
3319 Klan Klassik 2 2 1 0 0%
TOTAL 675 646 681 684 2%

Antal grupper med mere end 50 
medlemmer
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Største fremgang (u/Klan Klassik) 27% Korsør Sø
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Lidt praktisk info:

 • Udnævnelser foretages i Medlemsservice og børneattest håndteres i forhold til 
processen modtaget fra korpskontoret. 

 • Ændring af leders funktion, adresse, tlf. nr. samt registrering af seniorer foretages 
i Medlemsservice. Ved ændring af en leders navn kontaktes korpskontoret.

 • Gruppeindberetninger sendes til: DC Hans Christian Koch senest 14 dage efter 
grupperådsmødet. 

 • Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Medlemsservice. Husk at 
holde gruppens oplysninger opdaterede.

Til gruppeledere, kassererer og bestyrelsesformænd 

Nyttige links som ny gruppeleder:

https://dds.dk/gruppeleder-temaside
Inde på DDS´s egen hjemmeside for gruppeledere kan du finde informationer om 
Medlemsservice, kurser, indmeldelsesblanketter m.m.

Du kan også finde inspiration eller dele spørgsmål på Facebook gruppen:
Gruppeledere i DDS

Nyttige links som nyt bestyrelsesmedlem:

https://dds.dk/bestyrelsesmedlem-temaside
Inde på DDs egen hjemmeside for bestyrelsesmedlemmer kan du finde 
informationer om Medlemsservice, Blanketter, Ny i bestyrelsen m.m.

Du kan også finde inspiration eller dele spørgsmål på Facebook gruppen:
Bestyrelsesarbejde i DDS

Nyttige links som ny kasserer:

https://dds.dk/artikel/vejledninger-til-kassererer
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Vandrebamsen Anton 2021

Korsør Spejderne fik Bamsen Anton på besøg i 2021. Cassandra kom med Anton 
den 29. Juni, så han nåede at komme med til resten af årets aktiviteter. Anton har 
fået et tørklæde og en T-shirt fra Korsør Spejderne. 

Hele året indsamles Dåseringe til støtte af opbygning af mobile hospitaler i Vietnam. 
Sommeren bød på sommerlejr på Agersø sammen med mikro-mini. Til oprykning i 
august fik han skumfiduser. I september var Anton med til Sct.Georgs Gildet Korsørs 
Stjerneløb hvor begge patruljer vandt, så der kom et fint mærke på tørklædet. 
Vi var også til Høstfest i Kløverhaven hvor Anton hyggede sig med de besøgende. 

I februar var Anton med til Tænkedag, hvor der blev lavet opgaver fra Tænkedags-
materialet i Birkemoseanlægget. 
Anton når at være med til Forårsløb med samarbejdsopgaver inden han skal videre til 
næste spejdergruppe. 
Korsør Spejderne havde stort opgang under pandemien i 2020, men da de fysiske 
spejdermøder startede og i kombination med nye patruljer er medlemstallet dalet i 
2021.

Skrevet af Marianne Aaløkke Vinther og Mie Aaløkke Vinther, Korsør Spejderne

I november var Anton med til Efterårs-
løb med smagning af blod, hugge 
hovedet af mumien, binde spøgelset 
fast og ramme edderkopperne. Heine 
fra Solskinstroppen hjalp os. Anton var 
syntes det var uhyggeligt. 

I december var Anton sammen 
med Sofie som backup til 
Julemærkemarchen, hvor Korsør 
Spejderne gik 5 km i Korsør Lystskov. 

Billeder fra Antons tid hos Korsør Spejderne 2021 Fotograf: Marianne Aaløkke Vinther
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Traditionen tro, så bød første weekend i februar på Klotur. 

På torvet i Fuglebjerg stod en række klør klar til årets tur. Klokken 17 mødte 
håbefulde aspiranter op og gjorde sig klar til en weekend fyldt med udfordringer. 
Efter kontrol af det medbragte udstyr, så var alle klar. Turen gik ud i mørket og bød 
på…. 

Så er historien ikke længere, for hvad der sker på Klotur, det bliver på Klotur… 
Vil du vide hvad der sker? Så ses vi til Klotur 2023, første weekend i februar, klokken 
17:00… Vi ses!

Spejder hilsner Overkloen  
Kasper Fischer-Nielsen

Klotur 2022

FAKTA OM KLOTUR

 • Bjørneklanen blev i 2020 
vækket af dvale efter 15 
års hi

 • Bjørneklanen er ikke en 
dagligdagsklan

 • Bjørneklanen har en 
meget smuk ceremoni

 • Bjørneklanen samles 
én gang årligt med 
formål at optage nye 
medlemmer i klanen. 
Efter endt weekend går 
Bjørneklanen igen i hi i 
et år  

 • Bjørneklanen stiller årligt 
spørgsmål som: Hvorfor 
er jeg senior og hvad laver 
jeg i spejderkorpset om 
X antal år, hvad får jeg og 
ikke mindst – hvad kan jeg 
give!  

ANTVORSKOV DIVISIO
N

BLÅT LEDERSPOR

INVITATION TIL BLÅT LEDERSPOR 2022

Til alle ledere i Antvorskov Division
Sæt kryds i kalenderen

D. 24.-25. september 2022

Tjikkerlikke tjikkerlikker - kom og vær med! 
Vær en del af fællesskabet!

Spejderhilsner fra
Antvorskov Divisionsledelse

31 Tilbage til toppen

DE GRÅ 2022
ANTVORSKOV DIVISION



Kalenderen
Du finder vores kalender på hjemmesiden www.antvorskovdivision.dk

Divisionsledelsen

Divisions Aktivitets 
Koordinator Mikro

Asbjørn Wieck-Nordahn

Divisions 
Udvalgskoordinator  

Hytter 
Rasmus Kæmpe

Divisions 
Udvalgskoordinator 
Pernille Ida Jeppesen

Divisions 
Udvalgskoordinator  

Medier 
Charlotte B. Warming

Divisions Revisor 
Pia Jeppesen

Divisions Kasserer 
Betina Goldberg

Divisions Projekt Koordinator 

Lisbeth S. Weber
DAK Trop

Henrik Lindstrøm

Divisions Aktivitets 
Koordinator Senior

Kasper Fischer-Nielsen

Divisions Aktivitets 
Koordinator Familie/mini

Cassandra Justesen

Divisions Chef 
Hans C. Koch

Divisions Chef 
Tina A. Andersen

Find kontaktoplysningerne på vores hjemmeside: https://www.antvorskovdivision.dk/kontakt-os

Søkyndig 
Kurt Larsen

Divisions Aktivitets 
Koordinator Junior  
Ulrich Kaarsgaard

Divisions revisor og Søkyndige sidder ikke i 
Divisionsledelsen, men arbejder på sidelinjen.
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Divisions Aktivitets 
Koordinator Junior 

Ulla Rasmussen
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