
Familiespejd
For 3-6 årige 

ifølge med deres forældre

Mikro
For 6-8 årige 

uden forældre

Mini
For 8-10 årige

Junior
For 10-12 årige

Trop
For 12-16 årige

Klan
For 16-23 årige

Beskrivelse 
(alder, 
arbejds-
form)

Børnene får gennem 
oplevelser og aktiviteter 
prøvet kræfter med spej-
derarbejdet. De og deres 
forældre bliver fortrolige 
med spejdergruppen, hyt-
ten, gruppetur osv.

Spejderne bliver fortrolige 
med at være afsted uden 
forældre.
Spejderne inddeles i min-
dre grupper, som forbere-
delse til patruljearbejdet i 
de andre grene.

Arbejder i patruljer. De 
tilegner sig grundlæggen-
de spejderfærdigheder. 
Spejderne oplever begyn-
dende medbestemmelse. 
De udfordres til at tage 
større ansvar.

Arbejder i patruljer. Arbej-
der med patruljeleder- og 
patruljeassistent- rollen.

Spejderne arbejder selv-
stændigt i patruljer med 
støtte og vejledning fra 
voksne ledere især genn-
nem PL/PA’erne. 
Spejderne planlægger selv 
store dele af aktiviteterne.

Seniorspejderne tilrette-
lægger selv deres aktivi-
teter og afgør selv hvilke 
arbejdsmetoder og hvilken 
ledelsesform, der skal 
præge seniorernes arbejde.

Aktiviteter Vi er ude til alle møder.
Spejdere og forældre laver 
aktiviteterne i fællesskab.
Børnene bærer fx et styk-
ke brænde, snitter med 
kartoffelskræller, er på 
små løb osv.
På gruppetur sover vi i hyt-
te eller i telt.

De fl este aktiviteter fore-
går udendørs.
Vi kan godt lide at udfor-
ske naturen og pirre nys-
gerrigheden. Vi er udenfor 
på alle vores møder, så 
husk tøj efter årstiden.
Som mikrospejdere lærer 
vi  bl.a. at bruge en kniv 
(dog uden af få knivbevis), 
at tænde et bål og at være 
modige på et natløb. Vi 
tager også på weekendtu-
re og sommerlejre, hvor vi 
selv rejser teltet og sover i 
vores egen sovepose.

Til alle møder er der sang 
og leg.
Den gode spejderoplevelse 
er i centrum.
Hos minierne arbejder vi 
med basismærkerne af 
arbejdsstoffet. 
Møderne er ofte præget af 
temaer. Gerne over fl ere 
møder.
Spejderne oplever at være 
en del af et fællesskab.
De udfordres til større 
selvstændighed.

I juniorgrenen handler 
aktiviteterne både om at 
have det sjovt og om at 
lære basale spejder-fær-
digheder, som orientering, 
pionering, førstehjælp, 
mad over bål, osv. Møderne 
er ofte bygget op af leder-
planlagte patruljeaktiviter. 
Der arbejdes med at gøre 
spejderne mere selvstæn-
dige i deres arbejdsproces.

Tropsledelsen planlægger 
og afholder et månedligt 
møde. PL/PA’erne plan-
lægger med vejledning fra 
Tropsledelsen de resteren-
de møder. PL/PA’erne udgør 
tilsammen en PL/PA-patrul-
je – hvor vi arbejder med 
planlægning og ledelse. Vi 
stræber efter så meget ude-
liv som muligt. Spejderne 
opfordres og forberedes til 
at deltage i adventurespejd-
løb, PLANkurser og andre 
kurser. Vigtige færdigheder 
blandt andre: Vandreliv/
udendørs påklædning samt 
kort og kompas

De fl este seniorer har 
været spejdere i mange år, 
og det er navnlig i denne 
alder, at spejdererfaringen 
kan komme i anvendelse 
gennem vilde projekter, 
hvor kun fantasien sætter 
grænsen.
Der er et stort samarbejde 
med øvrige klaner i na-
bokommunerne. Generelt 
fylder spejdernetværket 
uden for gruppens grænser 
meget for seniorspejderne.

Traditioner • Nissejagt i december. 
• Tænkedagsløb i februar 

hvert 2. år. 
• Affaldsindsamling april 

hvert 2. år.
• Sommerafslutning med 

madpakkespisning. 
• Med på gruppetur fra 

lørdag morgen til søndag 
eftermiddag.

• Første møde i januar er 
med fi lm og popcorn.

• Overnatningstur i 
september (shelter) og 
januar (indendørs).

• Deltager på Bamselege-
ne og mikro-/minitræf 
med Vestskov Division.

• Gruppetur. 
• Sommerlejr i pinsen på 

Gurredam i ulige år og 
Egemosen i lige år.

Spejderture bliver en væ-
sentlig større del af det at 
gå til spejder. Vi har derfor 
mindst to miniture om året 
samt en ulvetur Knuthen-
borg hvert andet år. Forår 
og efterår. Gerne primitive 
ture, hvor der evt. soves 
i shelter. Vi tilstræber at 
rejsen er en del af turen, 
og derved selvstændig 
uden forældre. Derudover 
deltager vi i Bamselege-
ne, mikro-minitræf, sov 
ude-dagen, oak city rally, 
gruppeturen. Vi markere 
ofte højtider med et fest-
møde. F.eks hallo weenfest 
og julefest. Samt forældre-
fællesspisning før sommer-
ferien. Første møde efter 
nytår, er nytårskur med 
fi lm og popkorn.

• Vandresommerlejr på 
Bornholm med jævne 
mellemrum

•  Centersommerlejre med 
jævne mellemrum

•  Weekendture i Gillastu-
gan, Sverige

•  Der afholdes hhv. 
junior-OL og juniortræf 
med Vestskov Division 
en gang om året.

•  Oak City Rally

• FFF i februar. 
• Tænkedag februar.
• Patruljen tager selv på 

weekend.
• Oak City Rally.
• Ran-tur hvert 2. år i 

august.
• Mølleåsejlads hvert 

andet år. 
• Gruppetur.
• Juletræstænding i Al-

bertslund Centrum
• Kollektivuge en gang om 

året.
• Fælles møder med trop-

pe fra Vestskov Division 
ca. 6 gange om året.

• Mindst en lejr til udlan-
det i løbet af 4 år.

• Sommerlejr hvert år. 
• Juleafslutning.

• Laver FFF for troppen en 
weekend i februar. 

• Sommerlejr 
• Kollektiv
• Julefrokost
• Sommerafslutning
• På divisionsniveau: 

OMSU, ÅNDSSVAG-tur 
og FSM

Ceremonier • Start på møde - synger 
”Alverden kalder det 
væmmeligt”.

• Slut på møde - synger 
”Så smeder vi en kæde 
fast”.

• Start på møde - synger 
”Alverden kalder de 
væmmeligt”.

• Slut på møde - synger 
”Så smeder vi en kæde 
fast”.

• Der bliver gjort honnør, 
når mærker overrækkes.

• Vi synger ved start og 
slut.

• ”Skærsild” når mærker 
overrækkes. 

• Råb, sang, historier og 
bål er et gennemgående 
samlingspunkt.

• Start på møde – stille op 
patruljevis og PL melder 
klar. Derefter rundkreds 
med hele grenen.

• Slut på møde – synger 
sidste vers i ”Nu fl yver 
mørket fugle ud”.

• Bruger råbet ”Oggi”
• Mr. Peanuts uddeles 

til patrulje med bedste 
teltorden.

• Start på møde - stille op 
patruljevis og PL melder 
klar. 

• Slut på møde – råb: Vi er 
røde vi er grønne... Slut 
på mødet synger vi ”Så 
smeder vi en kæde fast.” 

• ”Skærsild” og spejderhil-
sen når mærker over-
rækkes.

Tophemmeligt!

Færdig-
heds-
mærker

• 5 km mærke • Kniv
• Sav
• Førstehjælp
• Telt
• 10 km mærke
• Klar dig selv

• Bål
• Førstehjælp 3
• På egen hånd
• Økse

• 12 timers førstehjælp
• Pioner 
• Søaktivitet 
• Svømmesikkerhed 
• 50 km mærke

Fokus-
mærker

Ulige år:
• Klar dig selv
• Stjernekikker

Lige år
• Førstehjælp

• Orientering
• Sundhed
• Håndværk
• Natur
• Udeliv
• Pioner
• Sang/leg og Drama

• Bygherre
• En god patrulje
• Hiker
• Kodehoved
• Opfi nder
• Orienteringsløber
• Survivor
• Trangi-champ
• Vinterbivy

Uoffi cielle 
mærker

Snak med din leder Snak med din leder Snak med din leder Snak med din leder Snak med din leder

Overgange 
(brobyg-
nings-
aktiviteter)

På et af de sidste møder 
inden sommerferien delta-
ger vi på et mini-møde med 
de mikroer der skal rykke 
op, så de kan se de andre 
minier og deres nye ledere.

Minierne deltager i en 
junioraktivitet op til som-
merferien.

Der kommer nogle trops-
spejdere på besøg til de 
oprykkende juniorer på et 
møde før sommerferien.

• Tropsspejdere besøger 
juniorerne på et af deres 
møder før sommerferien. 

• Vestskov Divisions 
seniorer inviterer til 
oprykningsweekend 
før sommerferien hvert 
andet år. 

• Fælles aktiviteter med 
klanen på samme møde-
dag i løbet af året. 

• Dialog med hhv. junior- 
og klanledere om poten-
tielle oprykkere.

• Klanspejdere inviteres 
med til lederarrange-
menter

Fyrtårn Spejder uden forældre Selvstændigt patruljear-
bejde for første gang

DEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅDDEN RØDE TRÅD

SKOVGRUPPEN
EVENTYRET STARTER HER

SKOVGRUPPEN
EVENTYRET STARTER HER
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