
Velkommen hos  
KFUM-spejderne

Vi samler børn og unge,  
der vil udvikle sig 

og have det sjovt i et

 fællesskab
som både er rummeligt og 

forpligter til ansvar for sig selv, 
andre og naturen. 



Et bedre samfund
En grundsten i spejderarbejdet er, at vi vil 
ef terlade verden lidt bedre end vi fandt 
den. Spejderne laver gennem hele deres 
spejderliv mange forskellige aktiviteter, 
som er med til at skabe et stærkere sam-
fund både lokalt, nationalt og ude i verden.

Ansvar for hinanden
Spejderne deles ind i små hold eller pa-
truljer, som selv har ansvar for at løse de 
opgaver, de møder. Ved at arbejde sam-
men, lærer børnene både at tænke kreativt 
og selvstændigt samtidig med at de tager 
ansvar for hinanden i gruppen.

Learning by doing
At være spejder handler om at lære, mens 
man gør tingene i praksis. Vi snakker ikke 
om skoven, vi tager ud i den, og prøver 
os frem, så vi lærer at, man skal gå uden 
om det sumpede område. På den måde 
kan børnene selv gøre sig erfaringer, og  
spejderne lærer hurtigt af fejl og succeser.

Verdens bedste lederuddannelse
Flere danske og internationale erhvervs- 
ledere fortæller, at spejderbevægelsen har 
lært dem at være ledere. KFUM-Spejdernes 
uddannelser lærer både børn og voksne 
om projektstyring, personligt lederskab, 
kommunikation og meget mere. 

Sammen rykker vi verden - med vilje

Spejder er et moderne fritidstilbud, hvor børn og unge får oplevelser og venskaber  

for livet samtidig med at de udvikler sig til ansvarlige medmennesker.  

Her får du et overblik over nogen af de ting, der kendetegner KFUM-Spejderne.



SANNE “Jeg er blevet mere  

selvsikker, og jeg har lært at  

være mig selv. Til spejder har  

jeg lært at være mere til at stole 

på, og tage ansvar.” 

KAMILLA “Jeg har lært rigtig meget af at 

være spejder. Jeg har lært at pionere, 

og lære naturen at kende, så hvis 

der er et spørgsmål i skolen om 

naturen, så ved jeg rigtig meget.” 

FREDERIK “En af grundene 

til at jeg er spejder, er at 

jeg godt kan lide at give 

folk en god oplevelse, 

det er derfor jeg f.eks. 
selv laver kurser nu.”

Derfor er  
jeg spejder

Tæt på naturen
Spejderne bruger naturen meget, og der-
for lærer de også at passe på miljøet og 
får et naturligt forhold til at færdes ude.  
Naturen er spejdernes legeplads, og derfor 
passer vi også godt på den. Vi ef terlader  
pladsen ren ef ter en lejr, og vi sparer på 
vandet, når vi laver bakken bag spejder-
hytten om til en rutsjebane. 

Find din tro
Kristendom er en væsentlig del af at være 
KFUM-spejder. En del af vores formål er at 
præsentere børn og unge for det kristne 
budskab. Hvad de selv vælger at tro på, er 
dog deres helt egen sag. Det er vigtigt for 
os, at spejderne finder deres egen tro og 
lærer at respektere andres. 



Det meste spejderarbejde foregår på de ugentlige møder i den lokale gruppe og på  
weekendture og lejre. Børnene er inddelt i enheder ef ter alder. Alle aktiviteter er 

tilpasset børnenes udvikling, så de både oplever succeser og bliver udfordret. 

Familiespejdere
Familiespejderne er børn mellem tre og 
seks år. Det er oplevelser for hele familien 
gennem aktiviteter for børn sammen med 
deres forældre.

Bævere
Bæverflokken består af børn, der går i 
børnehaveklasse eller 1. klasse. Når bæverne 
mødes, laver de aktiviteter, som lærer dem 
om natur, friluf tsliv, lejrliv, tro og fælles- 
skab og om at klare sig selv. En bæver 
lærer for eksempel de grundlæggende 
trafikregler, tager knivbevis og har prøvet at 
være med på tur med overnatning.

Ulve
Ulvene går i 2. til 4. klasse, og ulveflokkens 
aktiviteter bygger oven på de ting, som 
børnene har lært som bævere. En ulv kan for 
eksempel tænde og slukke bål og lave mad 
af ting fra naturen. Ulvene prøver også at 
have ansvar for at planlægge og gennem-
føre aktiviteter sammen med deres spej- 
derkammerater. 

Trop
Man kan blive tropsspejder, fra man går 
i 5. klasse og frem til man er 17 år gam-
mel. Nogen spejdergrupper opdeler trop-
pen i juniorspejdere og seniorspejdere. 
Tropsspejderne arbejder eksempelvis med 
førstehjælp og projekter i lokalsamfundet 
– og en del af spejderne uddanner sig til at 
blive ledere for de yngre spejdere.  

Rover
Roverklanen er for spejdere over 17 år. 
Mange rovere er også ledere eller frivil-
lige andre steder i KFUM-Spejderne, og de 
mødes i roverklanen for at udvikle sig yder-
ligere og dyrke fællesskabet med de gamle 
spejdervenner.

Spejdernes oplevelser



For mange spejdere er sommerens lejre årets højdepunkter.  
KFUM-Spejderne holder både små lokale lejre og store lejre for rigtig mange  

spejdere – og for de lidt ældre spejdere er det også muligt at deltage på  
internationale lejre. På lejre og på weekendture mødes spejderne og er fælles  

om at lave forskellige spejderaktiviteter og have det sjovt sammen.   

på Lejr Sommerens   
mange lejre  betyder 
oplevelsesrige dage  

med lærerige  
spejderaktiviteter,  
fællesskab og sjov 



SARA “Til spejder har jeg lært at have 

struktur og planlægning. Så hvis jeg 

pludselig får smidt noget i hovedet, så ved 

jeg også at jeg kan klare det. Jeg er blevet 

mere selvstændig af at være spejder.” 

DANIEL  “Man falder 
hurtigere i snak med 

andre spejdere, og man 

kommer hurtigere til at 

stole på dem. For når man 

møder spejdere er alle lige, 

så det er ligegyldigt om man 

er tyk eller tynd, høj eller lav.” 

60.000 danske spejdere
Som spejder bliver du en del af et stort fæl-
lesskab. Der er 25.000 KFUM-Spejderne og 
i alt 60.000 spejdere i Danmark. Selvom de 
enkelte korps er forskellige, bygger alt spej- 
derarbejde på de samme grundlæggende 
værdier. Derfor laver vi også en masse ting 
sammen. Blandt andet Spejdernes Lejr, som 
er en sommerlejr for alle danske spejdere og 
en lang række internationale gæster. Du kan 
læse mere om alle de danske spejdere på 
www.spejderne.dk. 

41 millioner venner i verden
Spejderbevægelsen begyndte i England i 
1907, da Lord Baden-Powell stiftede organi-
sationen for at udvikle børn og unge til deres 

fulde potentiale. Siden da har bevægelsen 
spredt sig, og i dag er der spejdere i langt de 
fleste lande i verden. Derfor bliver du en del 
af et fællesskab med mere end 41 millioner 
andre spejdere, som alle er med til at gøre en 
forskel i deres del af verden. 

Når du møder en spejder, møder du en ven 
med samme værdigrundlag. Det betyder, 
at du møder et andet menneske, der tager 
ansvar, er til at stole på og som er hjælpsomt. 

Projekter for et bedre samfund
KFUM-Spejderne driver en masse projekter, 
som har betydning for vores samfund. Målet 
er – som for alt andet spejderarbejde – at ef-
terlade verden lidt bedre, end vi fandt den. 

Gennem årene har vi blandt andet samar-
bejdet med spejdere i andre dele af verden. 
Her hjælpes danske spejdere med deres 
udenlandske spejderkammerater om ud-
danne den lokale spejderorganisation til at 
løf te forskellige opgaver. 

De fleste projekter finder dog sted i Dan-
mark. Gennem årene har KFUM-Spejdere 
blandt andet arbejdet med at øge genan-
vendelsen af af fald, at skabe netværk for 
børnefamilier og at hjælpe til i en lang ræk-
ke forskellige sammenhænge i samarbejde 
med kommuner og andre organisationer. 

Frivillige rollemodeller
Alle spejdere er frivillige, og det betyder, at 
det alene er lysten, der driver værket. Der 
er ingen, der får løn for deres store indsats. 
Man kan sagtens hjælpe til uden selv at 
være spejder – for eksempel ved at hjælpe 
gruppen med at lave forskellige aktivi-
teter, hvor spejderne kan tjene penge til at 
tage på lejr. Alle spejdergruppe har også 
en demokratisk valgt bestyrelse, hvor man 
kan være med til at sikre rammerne for alt 
det gode spejderarbejde.  

Vil du gerne være med, eller vil du vide mere? 

www.kfum-spejderne.dk

Find os på www.facebook.dk/kfum-spejderne 

Fotografi: Anders Kongsted, Christian Buhl Sørensen,  
Emil Munthe, Henrik Rosenkilde, Jakob Vibe, Jesper Tof t,  
Jette Krogh Karmark, Kirstine Mose Schade, Lisbeth Simonsen, 
Malene Hald, Johny Kristensen, Thomas Bang og Fotopatruljen.

Vil du gerne være med, eller vil du vide mere?
www.kfum-spejderne.dk  

Find os også på 
www.facebook.dk/kfum-spejderne 



Sammen rykker vi verden  
– med vilje


