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Hvad er spejder
Spejder er mange ting og er forskelligt 
fra gruppe til gruppe og fra korps til 
korps. Det er aktiviteter i det fri, fæl-
lesskab, lejrliv, leg, kammerater, ansvar, 
mad på bål, at snitte med kniv og binde 
knob, at bygge huler, tage på vandretur 
selvom det regner, at turde spørge en 
fremmed om hun vil købe en lodseddel, 
lære førstehjælp, at træne i at klare sig 
selv, at planlægge et projekt og gennem-
føre det, at hjælpe en kammerat selvom 
det er lettere at lade være, at tage i kirke 
med spejderkammeraterne, at kæmpe 
om at vinde og have en god tur selvom 
man ikke vandt, at opføre en sketch ved 
lejrbålet, at lære at bruge sin erfaringer, at 
være med i 

Danmarks stærkeste fællesskab

Kristelig Forening for Unge Mennesker 

Vi er ca. 25.000 medlemmer fordelt på 
450 grupper, rundt omkring i hele landet 
både på land og i by. 

KFUM-Spejderne er et spejderkorps med 
omkring 25.000 medlemmer i hele Dan-
mark. De fleste af er børn og unge, og en 
mindre del er voksne ledere. 
Vores spejderarbejde er primært rettet 
mod børn og unge, som vi ønsker at 
støtte i at blive selvstændige, ærlige, 
demokratiske og ansvarlige voksne, 
der har respekt for deres omverden og 
naturen.

KFUM-Spejdernes 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”

Vi arbejder i disse år med visionen: 
Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge 
mod til sammen at tage ansvar for en 
bedre verden. 
Det gør vi ved at udvikle værdifulde 
kompetencer og skabe meningsfulde fæl-
lesskaber med liv og begejstring, som er 
attraktive for flere børn og unge. 
Det betyder, at den enkelte spejder føler 
sig stolt over og anerkendt for at gøre en 
forskel.

KFUM Spejderne ledes af Hovedbesty-
relsen, som vælges af grupperne hvert 
andet år for to år ad gangen. Korpset 
har en generalsekretær, udviklingskon-
sulenter og andre medarbejdere ansat på 
Spejdercenter CPH i Sydhavnen



Herlufmagle Gruppe
Gruppen startede i 1952 og har været i 
gang lige siden og har boet flere steder. 
Først i Rislev og så i Præstegården i Her-
lufmagle og siden 1982 på Sletskovvej, 
hvor vi bor i dag. 
I 2016 rundede gruppen 130 medlem-
mer.

Friluftszonen er vores samlingssted ude 
og blev bygget med hjælp fra fonds-
midler og en masse leder-, spejder- og 
forældrekræfter i 2016. De fleste spej-
dermøder bliver holdt omkring Fri-
luftszonen. Der er fri adgang til Fri-
luftszonen og resten af spejdergrunden 
som kan bruges til klassearrangementer 
eller familieture eller af andre foreninger 
eller bare til at gå op og tænde et bål.

Spejdermøderne
Enhederne har møde hver uge. Fami-
liespejderne én gang om måneden. Der 
er møde på skoledage, dvs. at der er ikke 
møde i ferier og vi starter op igen efter 
ferierne når skolen starter. 
Dog er der ikke møder i december.

Grupperådet
... er spejdergruppens bestyrelse, der 
består af enhedsledere og forældre til 
medlemmerne. Forældrene bliver valgt 
ved gruppemødet (generalforsamling) i 
februar hvert år og man sidder i rådet 
for to år ad gangen. Alle der har børn, 
der er medlemmer i gruppen kan vælges 
til grupperådet. Grupperådet vælger selv 
formand og kasserer. 

Hvad vil vi med børnene
- vi har en mission
Vi vil give børnene erfaringer og oplev-
elser med praktiske færdigheder, sam-
arbejde, fællesskab, naturen, kirken, 
samfundet, lejrlivet og styrke dem i deres 
selvstændighed, omsorg for andre i et 
fællesskab, troen på sig selv og tilliden 
til andre. Vi arbejder på at de oplever en 
progression igennem spejderlivet ved at 
aktiviteterne udvikler sig i sværhedsgrad 
og kompleksitet igennem enhederne. 

Familiespejderne har brug for meget 
hjælp når de skal lave mad på bålet og 
kan skære gulerødderne over, der skal i 
suppen. Ulvene tænder selv bålet, smører 
gryden ind i sæbe, skræller, skær og snit-
ter og har brug for en der kan sætte dem 
i gang og guide under vejs. Claus Daa 
spejderne planlægger selv turen, køber 



ind og laver en menu de selv har plan-
lagt. Der skal hele tiden være noget at se 
frem til og nogle at se op til, så der er nye 
udfordringer om hjørnet. 

Vi vil gerne bidrage til at børnene bliver 
selvstændige og initiativrige unge og 
voksne, der kan bidrage positivt til vores 
samfund og vi ved at vi kan være en af de 
mange brikker der udfordrer og udvikler 
børnene. 
Særligt for spejderbevægelsen er at vi 
arbejder i patruljer og bander, hvor børn 
leder børn og unge leder unge
 - understøttet af voksne. 

K´et i KFUM
K står for kristelig. Vi er en kristen for-
ening under Folkekirken. Vi forkynder 
ikke men det er en del af vores kultur. I 
Herlufmagle Gruppe markerer vi dette 
ved at bede fadervor i kor efter hvert 
møde, vi synger bordvers når vi spiser 
sammen, vi har et par årlige arrange-
menter med gudstjeneste og på lejre og 
ture holder vi af og til en andagt. 

Priser 
... for medlemsskab og ture - hvad går 
det til? 
Kontingent 250 kr. i kvartalet og går til 
materialer til møderne og til at holde 
prisen på ture nede. 
En tur koster som udgangspunkt 100 kr. 
for hver overnatning. Er det en dagtur 
tages der et mindre beløb for mad. For 
de store spejdere kan prisen for som-
merlejr være højere hvis der f.eks. er lang 
transport. Betaling til turene går til mad, 
evt. betaling for overnatning og materia-
ler. 
Der er ingen ledere, grupperådsmedlem-
mer eller andre der er tilknyttet spejder-
gruppen, der får løn eller anden betaling 
for det frivillige arbejde - det er nemlig 
frivilligt. 
Gruppen betaler en del af kontingentet 
videre til korpset og modtager også kom-
munale tilskud til aktiviteter og lokaler. 
Herudover har vi flere indtægtsgivende 
aktiviteter i gruppen, hvor børn, ledere 
og forældre giver en hånd. Vi vil gerne 
gøre det muligt for alle børn at være spej-
dere også selvom familien er udfordret 
økonomisk. Tag fat i gruppelederen hvis 
det er aktuelt for jer. 

Indmeldelse
Efter en prøvetid på 3 møder indmeldes 
barnet på en blanket, der findes i spejder-
hyttens indgang som afleveres til lederen. 
Der er et nyt system på vej, hvor man 
selv indmelder barnet online. 

Ved indmeldelse vælger man om man vil 
give tilladelse til foto, kørsel og badning 
og kontaktoplysninger på forældrene.



Her kan man også oplyse om ens barn 
har særlige behov. Det er altid en god 
idé at fortælle enhedslederen, hvis der 
er særlige behov vi skal tage hensyn til. 
Medicin, allergier, sengevædning, diag-
noser m.v.

Forsikring
Sker der skader på børn eller grej der 
enten tilhører spejdergruppen eller 
barnet selv, er det familiens egen ulykkes-
forsikring eller ansvarsforsikring der skal 
dække det. Se mere om forsikringer på 
spejdernet.dk

Uniformen
Uniformen er den samme uniform som 
alle KFUM-Spejdere i Danmark bærer 
til spejdermøder og -ture og når vi ellers 
er ude i spejdersammenhænge. Det kan 
være når vi sælger lodsedler eller samler 
juletræer ind.

Når en ny spejder bliver meldt ind i 
gruppen, giver vi det tørklæde der er en 
del af uniformen. Tørklædet kan bruges 
alene ind til den nye spejder selv får en 
uniform. 



Det er ikke et krav at man har uniform-
en, den kan komme når i er sikre på at 
jeres barn vil være spejder. Børnene kan 
godt lide at have en uniform som de 
andre og et sted at sy mærkerne på, men 
det går også fint uden uniform fra start-
en. Der er af og til spejdere der sælger 
sin gamle uniform, fordi de har fået en 
større, så kan det ses på vores Facebook 
side eller den bliver hængt op i hytten. 
Man kan også være heldig på DBA. 

Vil i gerne købe en ny uniform kan 
det gøres i KFUM-Spejdernes butik på 
www.55nord.dk 

55 nord 
… er KFUM-Spejderne i Danmarks 
butik. Der er ingen fysisk butik, kun et 
lager, så al handel er på nettet. Her kan I 
bestille direkte eller igennem Claus Lade-
gaard, så får i 10 % rabat på alle varer. 
Kontakt Claus på:
Claus@topspejder.dk Vi uddeler nogle 
gange om året et reklameblad fra 55nord. 
De ligger også på bænken I hytten.

Spejdersport
Som medlem i en spejdergruppe giver 
Spejdersport i Næstved også 10 % i rabat 
når man er medlem af kundeklubben. 
Alle spejdere kan gå ind i butikken og 
blive medlem. Da de er ejet af DDS - de 
blå spejdere, forhandler de ikke vores 

grønne uniformer, men de har meget 
andet brugbart grej for spejdere. 
Vær opmærksom på at der er DDS logo 
på nogle af knivene og på bæltespænder 
på spejderbælterne. 

Mærker
KFUM-Spejdernes træningssystem 
hedder Paletten. Når man i enheden 
har gennemført en række opgaver, der 
ligger inden for et tema får man et akti-
vitetsmærke til at sy på uniformen. Det 
er ikke alt hvad vi laver der hører ind 
under et mærke. Nogle ledere vælger at 
tage mange mærker andre færre. 
Nogle ture og lejre har sit eget mærke, 
som spejderne får før eller efter lejren. 
Spejderen får udleveret gruppemærke, 
distriktsmærke mv. se på 

Se om den gamle uniform her:
http://baekke.gruppeside.dk/wp-content/up-
loads/sites/25/2015/01/uniform_farver.gif

Se om den nye uniform her:
http://baekke.gruppeside.dk/wp-content/
uploads/sites/25/2015/01/uniformsvejledn-
ing.pdf

eller søg på internettet

Dolk, økse og ild
Når børnene bliver ulve, tager de 
knivbevis, der giver dem ret til at bære 
kniv til ulvemøderne og bruge den efter 
aftale. Ulvene må have korte knive med 
et blad på max. 90 mm
Knivbeviset inddrages hvis aftaler om 
brugen af kniv til ulvemøder ikke over-
holdes



Nogle gange bruger bæverne kniv, men 
så bliver de udleveret og skal afleveres 
igen. 
Juniorer og tropspejdere må have knive 
med blad på max. 120 mm efter våben-
loven.
Knivene må efter våbenloven bæres ved 
fritidsaktiviteter og til og fra disse. 
Vi tænder ofte bål til møder og på lejre. 
Spejderne lærer at omgås ild sikkert og 
de lærer at tænde og bruge bål. De lærer 
også at slukke bål og hvad de gør hvis det 
bliver for stort eller der går ild i andet 
end i bålet.

Arrangementer
I gruppen er der ud over møderne nogle 
tilbagevendende arrangementer. 

Januar
Juletræsindsamling - se under juletræer

Februar
Fastelavn holder vi i kirken og i Her-
lufmagle hallen sammen med kirken og 
Herlufmagle Gymnastikforening.

Gruppemøde med valg til Grupperådet 
og orientering om hvad der sker i grup-
pen 

Salg af lodsedler - en del penge kommer 
på denne måde i gruppens kasse og bliver 
brugt til at holde forældrebetaling til lejre 
og ture nede.

Marts 
Salg af lodsedler fortsat

April 
Bæver-Ulveturnering, hvor bævere og 
ulve fra hele Suså Distrikt mødes og 
dyster i spejderfærdigheder hos en af 
grupperne.

Maj 
MUST - Ulvene tager på temaweekend 
på Næsbycentret ved Glumsø
Juniorerne deltager i Kampen om Næsby

Juni
Sankt Hans fest for byen. 

Juli 
Enhederne tager på sommerlejre. 
Nogle gange sammen og nogle gange 
hver for sig.
Bævernes lejr ligger af og til i juni





August
Den 21. (uanset ugedag) er der Opryk-
ning, hvor hele Herlufmagle Gruppe 
mødes med alle forældrene og hvor alle 
får en årsstjerne til at sy på uniformen 
og de der skal rykke til den næste enhed 
rykker op. 

September 
Juniorspejdere og opefter tager til Sverige 
sammen med spejdere fra hele Suså 
Distrikt

Oktober
BUSK dag – Børn, Unge, Sogn og Kirke 
i Herlufmagle Kirke

November 
Juleturen - en weekend for hele gruppen 
på Lejrcentret Birkedal sidst i november

December
Ingen møder i december, så er der tid til 
at se julekalender og spise klejner

Derudover er der i alle enheder en eller 
flere weekend- eller - dagture i løbet af 
året.

Kurser for spejdere
Når spejderne runder 13 år starter en 
kursusrække af tilbud hvor spejderne 
kommer afsted og møder spejdere fra 
hele landet, lærer en masse spejderfær-
digheder, oplever et større perspektiv på 
spejderlivet end man kan få hjemme i 
gruppen. Det er her det går op for mange 
at de er en del af noget der er meget 
større. De kommer hjem til gruppen 

med fornyet energi og glæder sig til næste 
gang de skal afsted. 

Roland 1 13-15 år
Roland 2 14-16 år
Diamant 15-17 år 

Og herefter kommer der flere.

Kommunikation 
Enhedslederne laver program for møder 
og ture for et halvt år ad gangen som 
deles ud ved start efter sommerferien og 
juleferien. 
Når der er beskeder løbende sender nogle 
ledere en sms til forældrene, andre læg-
ger beskeder på gruppens facebookside 
KFUM-Spejderne Herlufmagle Gruppe. 
Spørg lederne hvad de gør i dine børns 
enhed. 

Lederrollen
Lederne er frivillige, har måske været 
spejder siden de kunne gå eller er måske 
først blevet spejder som voksen. De er 
frivillige og får kun glæden ved at være 



sammen med jeres børn og fællesskabet i 
spejdergruppen til gengæld, så vær gode 
ved dem. 
Vi kan ikke nødvendigvis løse alle kon-
flikter der måtte opstå blandt børnene i 
skolen, som de tager med til spejder, selv 
om de prøver alt hvad de kan. 
Spejderledere er spejderledere fordi de 
ikke kan lade være med at være spejdere 
og fordi de har en mission med børnene. 
Stil gerne spørgsmål til hvad vi laver og 
hvorfor vi gør det. 

Gruppelederen er leder for alle lederne i 
gruppen.

I hver enhed er der en enhedsleder, der 
er ansvarlig for enheden og en eller flere 
andre ledere. Som en del af spejderlivet 
tager en del af vores seniorspejdere ud-
fordringen op med at være leder. De er 
altid ledere sammen med voksne og har 
ofte ansvar for programmet på møder, 
men har aldrig det fulde ansvar før de er 
over 18.
Der indhentes lovpligtig børneattest hos 
Rigspolitiet på alle ledere over 15 år der 
har direkte kontakt med børn.

Forældre til en spejder
Når jeres barn er spejder i Herlufmagle 

Gruppe forventer vi at i bakker jeres 
barn op i at være spejder. Det betyder 
at lade barnet tage de udfordringer der 
kommer på vejen og støtte det når der er 
modgang og glædes med det når det har 
succes. 
Der kommer fysiske udfordringer og 
sociale udfordringer og det er det der 
bygger børnene op som stærke og selv-
stændige mennesker, det er en vigtig del 
af at være spejder.
Hav tillid til at lederne kan håndtere 
børn der er kede ad det, har hjemve eller 
bliver udfordret. 
Er i usikre på om jeres barn skal med på 
tur, så drøft det med lederne
Er vi på tur så kommuniker med lederne 
og ikke direkte med børnene. Vis jeres 
barn at i har tillid til at de kan klare det. 
De bliver usikre hvis i tvivler på dem. 
For nogle børn kan det være en støtte at 
have forældre med på den første tur eller 
til et møde, men der er også nogle børn 
der kan klare langt mindre når foræl-
drene er med, så aftal med enhedslederen 
før i overvejer at tage med på tur sam-
men med jeres barn



Spejder er en lang proces og det kræver 
måske ind i mellem fastholdelse i at blive 
ved. Vi oplever af og til at en spejder har 
en periode hvor det er svært at komme 
afsted når det er mørk vinter, men at 
det oftest er en periode der går over og 
de igen bliver glade for at komme til 
spejder. 

I de fleste enheder foregår alle møderne 
ude uanset årstid og vejret og det kræver 
selvfølgelig til tider varmt tøj. 

Forældrehjælp 
Vi tager gerne imod hjælp til forskel-
lige opgaver i gruppen. Det kan være i 
forbindelse med en tur eller et møde og 
det kan være til praktiske opgaver I hyt-
ten eller på grunden. Vi har rigtig gode 
erfaringer med at have forældre med hist 
og pist og nogle forældre bliver så grebet 

af spejderiet, at de bliver nødt til at være 
med som leder. Er man leder er man 
leder for alle børn i enheden og ikke kun 
sit eget barn. Det kommer til at betyde 
at serviceniveauet til ens eget barn kom-
mer til at falde og det må man være klar 
til.  
Andre opgaver hvor vi inddrager 
forældre:

Y-mens-klubben 
I Næstved modtager møbler mm. Fra 
dødsboer på egnen til salg på deres 
loppemarked. Vi har en fast aftale om at 
vi stiller med to forældre om måneden, 
som hjælper med at læsse møbler på og 
af en lastbil.  Det giver os 10.000 kr./år. 
Det organiseres sådan at enhedslederne 
spørger forældre, når der er noget der 
skal køres. Det tager 2-3 timer en lørdag 
eller søndag. 



Lodsedler kræver/giver 
I februar-marts sælger vi spejdernes 
lodsedler i Herlufmagle og Gelsted og 
omkring hvor spejderne bor og de fleste 
enheder tager også en dag i Næstved 
sammen med lederne. Alle spejdere får 
10 lodsedler med hjem som skal sælges 
og nogle spejdere ender med at sælge 
2-300 inden måneden er omme. Der er 
en konkurrence med fine præmier om 
hvem der sælger flest i hver enhed. 
Gruppen tjener 14 kr.
/lodseddel, så det giver 
godt i kassen til gode 
spejderaktiviteter, når vi 
alle giver den en skalle. 
Her har vi brug for at i 
forældre hjælper 
børnene med at komme afsted og få solgt 
lidt. Alle enheder laver også en tur hvor 
de sælger I fællesskab.
 

Juletræer
Første lørdag i januar samler vi juletræer 
ind i byen. Borgerne i Herlufmagle og 
Gelsted kan binde 20 kr. i en pose på 
træet, så kommer vi og henter det og 
bruger det til at bygge huler af og snitte 
i og de 20 kr./træ går til sommerlejrene 
eller til at købe nyt grej til gruppen

Kirkebladet
Spejdergruppen deler kirkebladet ud til 
alle husstande i sognet. Der er et antal 
ruter som er fordelt mellem familier i 
gruppen. Kirkebladet uddeles 4 gange 
årligt og det giver os en indtægt til grup-
pen, som svarer til portoen, som kirken 
nu sparer.

Enhed
- er de aldersinddelte grupper vi opdeler 
spejderne i:
Familiespejder: 3-6 år med forældre
Bæver: 0-1. Klasse
Ulveflokken: 2.-3. Klasse
Juniortroppen: 4.-5. Klasse
Claus Daa*, Troppen: 6.-7. Klasse
Seniortroppen: 8.klasse – 17 år

*Rigsadmiral og adelsmand 1579-1641, 
født og bosiddende på Ravnstrup Slot 
ved Herlufmagle. Der er billede af ham i 
Kirken. Se mere på wiki.



Gruppen
KFUM-Spejderne i Herlufmagle er en 
gruppe. Der er over 500 KFUM-Spejder-
grupper i Danmark.

Distrikt
Danmark er delt op i 35 distrikter. Vi 
hører med til Suså Distrikt hvor vi er 20 
spejdergrupper på Sydvestsjælland. 

Korps
Vi tilhører KFUM-Spejderne I Dan-
mark, det er vores spejderkorps og vi er 
ca. 25.000. Der er andre spejderkorps 
I Danmark: Det Danske Spejderkorps 
(DDS), De Grønne Pigespejdere, De 
Gule Spejdere, De Danske Baptisters 
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig. Og så er der FDF, som også 
er en børne- og ungdomsforening som 
vi samarbejder med, men som ikke er 
spejdere  

WOSM
World Organization of the Scout Move-
ment, er Verdensspejderorganisationen, 
hvor vi er medlemmer sammen med 40 
millioner spejdere fra hele verden. 

Spejderbladet
Bæverne og ulvene får spejderbladet 
Grazat 3-4 gange årligt. Bladet bliver 



uddelt på spejdermøderne og indeholder 
opgaver, historier og artikler om temaer 
og om spejdere andre steder. 

Hvem fandt på det hele?
Det gjorde den engelske general og na-
tionalhelt Robert Baden-Powell i 1907, 
hvor det kun var for drenge. Pigerne 
ville også være med, så hans søster Agnes 
startede i 1910 pigespejderne, som 
Baden-Powells kone, Olave Baden-Powell 

overtog og førte videre efter de var blevet 
gift I 1912.

Robert Baden-Powell levede 1857-1941. 
Olave levede 1889-1972.

Se meget mere om disse spændende men-
nesker på wikipedia.

Se også mere om KFUM-Spejderne på 
www.spejdernet.dk



Kontaktoplysninger på ledere på inds-
tiksseddel for sig, så den kan skiftes ved 
ændringer



Spejderloven
En spejder lytter til Guds ord

er hjælpsom 
respekterer andre
værner naturen
er til at stole på
tager medansvar 

og finder sin egen mening

Spejderløftet
Jeg lover at gøre mit bedste for 

at lytte til Guds ord
holde Spejderloven 

og hver dag gøre noget for at glæde andre

Ulveloven
En ulv adlyder den gamle ulv.

En ulv giver aldrig tabt

Ulveløftet
Jeg lover at gøre mit bedste for 

at lytte til Guds ord
holde Ulveloven 

og hver dag gøre noget for at glæde andre.

Ulvevalgsproget
Gør dit bedste

Bæverloven
Bævere leger sammen

Bævere arbejder sammen
Bævere holder sammen

Bæverløftet
Jeg lover at gøre mit bedste for 

at lytte til Guds ord
holde Bæverloven 

og være en god ven

Lov
løfte og 

valgsprog 


