
Kl. 20.00 - 21.00

Velkommen ☺
Webinar om

”Organisering og formål” 
begynder snart….

Har du problemer med teknikken nu 
eller under webinaret, kan du sende en 
sms til Marie på tlf. 2222 9427 så vil hun 
hjælpe dig, så godt som muligt.

Du er velkommen til at 

teste chat og din mikrofon, 

her inden vi starter…

Husk at ‘mute’



Agenda

Velkommen til første af tre webinarer vedr. Gruppebestyrelsens 

rolle og ansvar. 

1. Hvorfor spejder – hvad er meningen?

2. Spejdermetode og Paletten

3. Gruppens organisering – enhederne

4. De øvrige lag, distriktet og korps.

Kun 12 Slides 🙂



Hvorfor spejder – hvad er meningen

§3: Formål
Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er 
at lade børn og unge møde det kristne evangelium 
og i overensstemmelse med den internationale
spejderbevægelses idé at oplære til 
selvstændighed, medansvar, demokratisk 
livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Jeg gjorde det! /

Vi gjorde det!
”The best they can be”

1907

Praktisk 

Færdigheder

Sociale

kompetencer

En spejder:
•lytter til Guds ord
•er hjælpsom
•respekterer andre
•værner naturen
•er til at stole på
•tager medansvar
•finder sin egen mening



Foto: Johny Kristensen

Spejdermetoden

• Det fremadskridende program
# tilpasse udfordringer uanset alder

• Spejderlov og –løfte
# forskellige i enhederne

• Fantasirammer
# bæver og ulve fantasirammen
# smuglerløb, vikingetur mfl.  

• Patruljesystemet
# børn leder børn 
# alle kan bidrage

• Mødet mellem børn og voksne
# støtte vejledning og rollemodel

• Livet i naturen
# vores foretrukne ramme

• Leg for livet
# Læring og teambuilding

• Learning by doing
# Ikke meget teori, ud af prøve i virkeligheden



Paletten



Gruppens organisering - enhederne
Familiespejder 3-6 år

Bæver 7-8

Ulve 9-10

Junior 11-12

Trop 13-14

Senior 15-17

Rover 18+

Gruppebestyrelse

- Gruppeleder

- Evt. Gruppeassistenter

- 1-4 lederrepræsentanter

- 3-7 ”Forældrerepræsentanter

- 1-2 indsupplerede

Ikke alle grupper har alle enheder. 

Enhedsleder og assistenter udnævnes af 

gruppebestyrelsen



De øvrige lag, distriktet og korpset.

Omkring 400

Grupper
25’563 medlemmer

Korpset
Hovedbestyrelse valgt på 

Landsmøde

35 Distrikter
Frivillig distriktsstab

Ledermøder
• Distriktsrådsmøder

• Enhedsledermøder

Bæver / Ulve turnering

Distriktssommerlejr

Ungdomskurser

Print Selv portal
Gratis website

Gruppesite.dk

Kriseberedskab

Medlemsservice
• Arrangementsmodul

• Regnskabssystem

Juridisk bistand

Voksenuddannelse

Konsulentteam

Forsikringer

Ungdomskurser Voksenuddannelse

Spejdercentre



SLUT!

35 distrikter
Frivillige stab med en distriktschef

Generalforsamling hvert 2. år.



SLUT!

Spørgsmål 

og 

bemærkninger

14. marts: Bestyrelsens roller, opgaver og formål

Læs mere og tilmelding her:

https://kfumspejderne.dk/event/webinar-om-spejderarbejdet-og-korpsets-organisering-2/

https://kfumspejderne.dk/event/webinar-om-spejderarbejdet-og-korpsets-organisering-2/
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