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- og få nogle sjove 

oplevelser! 

 

 

At være spejder er et liv med masser 

af sjove og spændende oplevelser, 

dejligt kammeratskab og sunde 

holdninger. 
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Spejderliv udvikler børn og unge 
Spejderlivet er et attraktivt tilbud til børn i alle aldre, der handler om 
langt mere end snobrød og knob. Dit barn vil få venner for livet, og 
han/hun vil få mulighed for individuel udvikling i trygge rammer. Dit 
barn vil få det sjovt med jævnaldrende børn og vil opleve voksne, 
der har tid og overskud – og sammen vil vi få en masse gode 
oplevelser. 
 
Spejderarbejdet bygger på menneskelige værdier som 
hjælpsomhed, forståelse og venskab blandt børn og voksne. Ting 
som mobning, drilleri og jalousi er ikke en del af konceptet. 
 
Spejdere er specielle! 
Spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell mente, at der 
skulle være noget helt specielt ved spejderne. Man skulle ikke kun 
kende spejdere på uniformen og på deres aktiviteter, men også på 
deres væremåde.  
 
Spejderlov, spejderløfte og motto er fælles for alle spejdere i hele 
verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men 
grundlaget er det samme og et udtryk for, at vi som del af den 
internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de 
samme idealer uanset nationalitet, hudfarve og tro. 
 
KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage 
ansvar for en bedre verden. Sammen rykker vi verden – med vilje! 
 

 

 
 

 

 

 

Hvorfor spejder?  
Derfor! 
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Hos Kjellerup-Spejderne er vi opdelt i 

enheder, hvor du kan være spejder med 

jævnaldrende af begge køn. 

Bæverne – her har vi fokus på at lære de 

mest basale spejderfærdigheder, læring om 

naturen og den verden vi lever i, samtidig 

med, at vi har det sjovt. Der er hos bæverne også fokus på 

spejderlege og nye venskaber. 

Ulvene – her har vi fokus på at lære flere 

spejderfærdigheder så som kompas, knob, bål mv. 

Vi har fokus på, at det skal være sjovt at lære nye 

færdigheder. Vi bruger også stadig naturen og 

leger. 

Tropsspejderne – her øver vi på at blive 

selvstændige spejdere. Dette gør vi bla ved at lade 

spejderne selv være med til at planlægge deres 

møder. Vi har stadig fokus på hygge og sjov. 

Seniorerne – her arbejder vi med at 

udvikle samarbejdsevnerne og det at 

være i en lederrolle. Spejderevnerne 

udvikles, mens vi udfordrer hinanden 

og stadig har det sjovt. 

 

 

 

 

 

Hvem er vi? 
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Spejdermøderne finder normalt sted i vores spejderhus på 

Skolevangen 26-28, Kjellerup, og du/I er altid velkommen til 

at kigge ind til en snak og se hvad vi laver. 

Vi har møder på følgende tider: 

 

Bæver (0. klasse - 1. klasse) 
Torsdage kl. 18.00-19.30. 
Tine: 20 83 52 59 

 

 

Ulve (2. klasse - 4. klasse) 
Torsdage kl. 18.30-20.00. 
Søren: 31 71 62 98 

 

Tropsspejder (5. klasse - 7. klasse) 
Torsdage kl. 18.30-20.30 
Anders: 26 33 16 76 

 

Senior (8. klasse og op til ca. 16 år) 
Torsdage kl. 18.30-20.30. 
Anders: 26 33 16 76 

 

Rover (fra ca. 17 år og opefter)   
Mødes efter behov 
Christian: 21 85 12 37 

Gruppeleder: 
Katrine: 28 29 12 07 
katrinedahl-spejder@hotmail.com 
 

 
KFUM-Spejderne, Kjellerup Gruppe 

Spejderhuset 
Skolevangen 26-28 

8620 Kjellerup 
www.kjellerupspejderne.dk 

https://www.facebook.com/KjellerupSpejderne/  

Hvor og hvornår? 

http://www.kjellerupspejderne.dk/
https://www.facebook.com/KjellerupSpejderne/
http://tommerupspejder.dk/wp-content/uploads/2011/07/rover_net.gif

