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Spejderne i Ans 
Velkommen som KFUM-spejder i Ans 

Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får 

brug for i fremtiden. 

Formål: 

For over 100år siden grundlagde Lord Robert Baden Powell spejderbevægelsen, og det er de 

grundlæggende principper fra den gang som spejderarbejdet bygger på stadigvæk, og her lægger 

vi vægt på: 

• At vi skal have gode oplevelser og at det skal være sjovt.  

• Vi skal lære noget og udvikle os 

• Vi skal ud i naturen 

Spejderarbejdet sker efter princippet ”learning by doing” hvilket giver 

det enkelt barn mulighed for at afprøve og udvikle egne ideer, og 

erfare sig frem til succeser som kan fejres.  

Som spejder bliver man udfordret fysisk, og mentalt, ved at blive stillet over for alle mulige opgaver 

som skal løses i Banden/Patruljen, hvor variationen er stor, hvorved der bliver så mange forskellige 

evner som skal bruges, hvorved at børnene oplever at de ikke er gode til alt, men i samarbejde kan 

opgaven løses.  

Vi bruger primært naturen som vores ”rum”, og vores opgaver er bygget op omkring at vi arbejder 

ude, er på tur ude. Derfor er det vigtigt at barnet er klædt på efter dette, ligesom der til ture mv. vil 

være behov for bla. En god sovepose, støvler mv.  

Vores arbejde bygger på den kristne tro, og vi arbejder ud fra den kristne kultur.  

At være en del af en Bande eller en Patrulje er et forpligtende fællesskab, da der arbejdes i 

grupper, og med ”fremadskridende projekter” så som at ”tage mærker” ol. Og derfor er det vigtigt 

for både barnet og for Banden/patruljen at men ikke står og ikke kan ”stille hold” så derfor er det 

rimeligt vigtigt at fremmødet er stabilt.  

Vores organisation er opbygget af små grupper af børn, som hedder ”bander” eller patruljer, alt 

efter alder på barnet, disse består af 3-7 børn, og der vil i hver gruppe være en ”bandeleder” eller 

patruljeleder som er den som skal lede og vejlede de øvrige samt være den som er ”kontakten” til 

de øvrige ledere. Denne metode har den fordel, at børnene lærer at bestride små lederopgaver, og 

instruere og motivere de øvrige medlemmer, samt at have indflydelse på egne opgaver og 

løsninger af disse. 
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Spejderarbejdet i Ans er en del af KFUM spejderne i Danmark.  Som 

har omkring 18.000 medlemmer 

 

KFUM spejderne er en del af den verdensomspændende organisation 

World Organisation of Scout Movement, kaldet WOSM, og som har 

medlemmer i 160 lande med 28 millioner spejdere og er i dag en af 

verdenens ledende ungdomsbevægelser 

 

 

 

 

 

Har du som voksen/forælder lyst til at deltage i vores aktiviteter og være en del af et fællesskab 

hvor vi hygger os med friluftsarbejde og glade børn, er du velkommen til dette, blot kontakt 

nedenstående.  

I Ans har vi spejderne aldersmæssigt organiseret i: 

• Ulveunger drenge og piger i 2. - 4. klasse, som mødes primært torsdage fra kl. 18.15 til kl. 

19.45 (4.klasserne får også særlige junioroplevelser) 

• Spejdere 5.-? klasse, piger og drenge som mødes primært onsdage fra kl. 19.00 til 21.00 

• Spejdernes ”bestyrelse” hedder grupperådet, som er de ansvarlige for spejderarbejdet i 

Ans, dette består af både forældre og ledere.  

• Vi er så heldige at vi har en støtteforening som hjælper os med økonomiske midler til 

materiel, tilskud til lejre mv. Denne vil bede jer om at deltage i udbringningen af kirkebladet 

”fællesnævneren” 
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Arbejdsform og mødested for Ulve: 

Vi holder primært vores møder og ture i forår og efterår, vi holder en lang vinter- og sommerferie. 

Vores møder ligger for det meste torsdag kl. 18.15 til 19.45. vi holder vores møder mange 

forskellige steder, i kælderen på Ans Missionshus, Søndermarksgade 16, og på ”grunden” på den 

anden side af søen: Frisholtvej 156, Kør over broen med Sahl, drej til venstre lige efter søen, og 

kør gennem bommen (som vi låser op, men som SKAL være 

lukket når du er kørt igennem) forbi de første 5-6 

sommerhuse, så er vores grund lige efter det sidste. 

Nogle gange holder vi også møder andre steder, og derfor er 

det vigtigt at du læser dit program og ikke mindst tjekker din 

e-mail inden du skal af sted, da der kan være ændringer som 

vi melder ud af den vej.  

Da vi jo er meget udenfor er det vigtigt at du har tøj med som 

passer til det lunefulde danske vejr, regntøj, sololie eller vinterjakke alt efter egen vurdering.  

Vi plejer at tage på week end tur 3-4 gange om året til en hytte. Hvor spejderne kan vælge om de 

vil sove inde i hytten eller ude i telt el. bivuak. Når der soves ude vil der naturligvis være en leder til 

stede i umiddelbar nærhed hele natten. 

Ledere og kontakt: 

Vi er pt. Ca. 2-3 voksne, alle med egne børn som deltager, og vi skiftes til at være med alt efter 

vores tid og det som skal ske på mødet. De fleste af os har selv været spejdere som børn og er 

her uddannet som ledere. 

Ulveleder er Hanne Jacobsen tlf: 2025 2334 og Margrethe Therkildsen 2447 5270 
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Arbejdsform og mødested for Spejdere: 

Vi holder primært vores møder og ture i forår og efterår, vi holder en lang vinter- og sommerferie. 

Vores møder ligger for det meste onsdag kl. 19.00 til 20.30.  

Vi holder vores møder mange forskellige steder, i 

kælderen på Ans Missionshus, Søndermarksgade 

16, og på ”grunden” på den anden side af søen, I 

trekanten, Gudenåvej 16 i Kongensbro. Nogle 

gange holder vi også møder andre steder, og 

derfor er det vigtigt at du læser dit program og 

ikke mindst tjekker din e-mail inden du skal af 

sted, da der kan være ændringer som vi melder 

ud af den vej. Vi bruger også Facebook, se 

nedenfor 

Da vi jo er meget udenfor er det vigtigt at du har tøj med som passer til det lunefulde danske vejr, 

regntøj, sololie eller vinterjakke alt efter egen vurdering.  

Vi plejer at tage på weekend tur 4-5 gange om året, enten på ture med vores egen trop. Eller 

sammen med andre spejdere fra andre byer og lande. Ligesom vi tager på sommerlejr.  

Ledere og kontakt: 

Vi er pt. Ca. 2-4 voksne, alle med egne børn som deltager, og vi skiftes til at være med alt efter 

vores tid og det som skal ske på mødet. De fleste af os har selv været spejdere som børn og er 

her uddannet som ledere. 

Tropleder er Bjarne Jacobsen tlf: 2184 6737 og Heidi Boeskov 6014 4133 
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Indmeldelse og kontingent: 

 

Når du skal meldes skal du udfylde nedenståendeindmeldelsesblanket, denne indeholder alle de 

oplysninger som vi har behov for.  Fort at være med på vores fremsendelse af programmer mv. 

bedes du sende en mail til os på: stoprspejderne-os@live.dk  Så mailer vi retur til dig med 

information 

 

Det koster pt. 400,00kr. for et halvt år, som indbetales på kto:7844-1185564 senest 15 sept. For 

efteråret, og senest 15. feb. for foråret.  

 

Når vi tager på ture vil der blive opkrævet særskilt betaling for deltagelse. 

 

Du kan søge flere oplysninger om spejderarbejdet på hhv. og www.spejdernet.dk  

 

Spejderuniformer kan købes ved, www.55nord.dk Det kan evt. være en fordel at flere går sammen 

at spare fragt og ekspeditionsgebyr. 

 

______________________________________________________________________________ 

Indmeldelsesblanket: scannes eller fotograferes og sendes til storspejderne-os@live.dk 

Barnets navn:   Fødselsdag:  

Adresse:   Post nr.  
Far navn:   Far tlf.  

Mor navn:  Mor tlf.  
Kontakt mail:  

 

 Kryds af:  Bem.  
Barnet må fotograferes, og billederne bruges frit    

Barnet må køre med andre i bil.   
Barnet må deltage i vandaktiviteter.   

 

Dato: ______/______ 20___  

 

Underskrift: _____________________________________________________ 

 

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt på ovenstående mail.  


