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Velkommen hos KFUM - Spejderne Skivehus Gruppen 

Vi byder dig hjerteligt velkommen i vores spejdergruppe. Vi vil alle gøre et stort arbejde for, at du 

føler dig godt tilpas allerede fra den første gang du kommer. Blandt andet derfor, har vi lavet denne 

velkomstfolder, som du kan læse sammen med din familie.  

Her i folderen er der forskellige praktiske oplysninger, du kan få brug for at vide i starten, men også 

en kort gennemgang af, hvad du kan forvente dig ved at være spejder.  

En velkomstfolder er ikke altid fyldestgørende nok, og du og din familie er derfor altid velkommen til, 

at kontakte lederne eller bestyrelsen. 

 

At være spejder hos os 

Spejderliv er et aktivt friluftsliv. At være spejder hos os indebærer, at vi oftest er ude. Vi har 

hjemmebase i såvel vores spejderhytte på Vindevej 48B samt i Resen Multipark Furvej 9, hvor vi 

både har Friluftshuset ude samt ”Hulen” inde. Men vi er også ved vandet, i skoven, ved søer, åer og 

mange andre steder. Så tjek altid programmet mht. hvor vi mødes.  

Vi har overnatninger og spejderlejre, laver bål, mad over bål, rappelling, bygger tømmerflåder, 

orienteringsløb, gps-løb, synger, leger og meget andet.  

 

 
 

Men fælles for alt vi laver er, at vi alle bidrager til fællesskabet. Vores dygtige ledere gør en stor 

indsats for at give alle børn og unge gode oplevelser og styrke deres individuelle udvikling, samt 

evnen at tilgodese andres behov og vigtigheden i at kunne samarbejde. At være spejder adskiller 

sig også fra de forskellige gængse sportsgrene. Her spreder vi os over mange forskellige aktiviteter, 

og du behøver derfor ikke være god til noget, for at være hos os. Vi laver så mange forskellige 

aktiviteter, at der er noget for enhver smag. Gennem de mange aktiviteter, og udfordringer vi tilbyder 

børn og unge, udvikler de mange færdigheder, og ved mange af dem får de et aktivitetsmærke, når 

de har gennemgået specifikke forløb.  



Som spejder lærer man også meget om naturen. Det er vigtigt, at vi passer på naturen, samt hvordan 

vi kan bruge naturen på en harmonisk måde. 

 

 

Praktiske oplysninger 

Som nævnt er spejderliv et aktivt friluftsliv og det er derfor vigtigt altid at være klædt på efter 

vejrforholdene. Med det danske ustadige vejr, er det derfor vigtigt at tjekke vejrudsigten, når du skal 

til spejder. Samtidigt er godt fodtøj også en meget vigtig del for spejderen. Da vi ofte bevæger os i 

forskellige udfordrende terræner, er det vigtigt at fodtøjet passer og er vandtæt. Vi anbefaler, at det 

er gammelt tøj du har på, da det ofte bliver beskidt. Så det dyre mærketøj, iPads, fine mobiler og 

andet udstyr bør efterlades derhjemme, så du ikke risikerer at få det ødelagt eller mister noget og 

dermed får spejderoplevelsen spoleret. Når vi tager på ture, anbefaler vi også at I sætter navn i alt, 

da det så har nemmere ved at finde hjem igen ☺ 

Når du er blevet indmeldt, vil du modtage et spejdertørklæde, som du meget gerne må have på, når 

du er til spejder. De fleste køber også en uniformsskjorte. Denne skjorte er samtidig praktisk og er 

med til at beskytte dit alm. tøj, og samtidig er det denne dine aktivitetsmærker skal sidde på.  

Hos KFUM-spejderne Skivehus gruppe har vi spejdere fra 3 år og opefter. De er opdelte i pt. 5 

enheder, Familiespejdere 3-6 år ifølge med forælder, Bæverne 0 – 1. klasse, Ulve 2 – 3.klasse, 

Juniorspejdere 4. – 5. klasse og Trop fra 6. klasse og opefter. Lederne gør et stort stykke arbejde 

for at få alle til at føle sig godt tilpas og at det ikke skal være svært at komme ind som ny.  

 

Forventningerne til hvad spejderne kan klare forøges gradvist, efterhånden som de bliver ældre. Ved 

de mindre spejdere leges spejderlivet ind i børnene og herefter stiger sværhedsgraden ved 

aktiviteterne. Men fælles for alle spejdere er det vigtigt, at de lærer at være selvstændige men i høj 

grad også udviser omsorg for andre også på tværs af aldersgrupperne. 

 

 
 

 



Ønsker og forventninger 

For at der skal være harmoni og forståelse, finder vi det vigtigt, at vi har åbenlyse forventninger til 

hinanden. I det ovenstående har vi beskrevet mange af de ting, som du kan forvente ved at være 

spejder. Men vi finder det også vigtigt kort at beskrive, hvad vi har af ønsker og forventninger til vores 

spejdere og deres familie. 

Vi forventer derfor: 

• En god og positiv omgangstone. 

• At der deltages i fællesskabet. 

• Vi er en fritidsbeskæftigelse og ikke en pasningsordning, så når du kommer til spejder, er 

det for at lære og være med i de planlagte aktiviteter. 

• At du møder til tiden.  

• At du lytter til lederne. 

• At du/I tjekker vores hjemmeside, så I er opdateret, og forberedte på aktuelle aktiviteter og 

program. 

• Skulle der opstå et problem, ønsker vi at du/I kontakter os, så vi hurtigst muligt kan få løst 

det aktuelle problem.  

Du kan forvente at vi tager billeder af dit barn og at disse kan bruges i forbindelse med PR, samt på 

vores hjemmeside og Facebook. Det er en selvfølge, at vi på ingen måde udstiller nogen og er meget 

bevidste om, hvad der bruges og lægges ”op”. Må vi ikke fotografere dit barn, er det vigtigt, at du 

oplyser det. 

Vi udsender primært informationer og nyhedsbreve som E-mails og sms. Det er derfor vigtigt, at vi 

har de korrekte kontaktoplysninger oprettet i Medlemsservice! 

Vi er, som de fleste andre foreninger, drevet af frivillig arbejdskraft, og vi er derfor også i nogle 

situationer nødt til at bruge dig og din familie til praktiske gøremål.  

F.eks. forsøger vi at holde vores kontingent nede, hvilket bl.a. medfører, at vi må sælge lodsedler et 

par gange om året, deltage i et stykke strandrensning, rengøring af hytten på Vindevej eller andre 

aktiviteter.  

 

Vi har som regel én arbejdsaften om året, hvor nogle forældre hjælper med forskellige reparationer 

på og omkring vores bygninger.  

 

Hjælpen kan også være at bage kage, boller eller andet til en lejrtur. Eller køre til/fra en tur/aktivitet. 

Det kan desuden være, at man har lyst til at være ”hjælpende hænder” til et spejdermøde. Uanset 

hvad det er, så har vi nogle lister, hvor forældre/ bedsteforældre kan skrive sig på, og I bliver så 

kontaktet, hvis der brug for jeres hjælp.  

 

 

 

 

 

 



VIGTIGT! 
 
Vi har en hjemmeside – www.kfumspejderneskive.dk - hvor I kan finde flere oplysninger omkring 

vores enheder, program for de ugentlige møder, generelle informationer samt kontaktoplysninger på 

medlemmer af bestyrelsen, ledere mm.  

 

Det er desuden på hjemmesiden, I tilmelder jer. Vi er gået over til at benytte KFUM Spejdernes 

Medlemsservice til dette. Her skal man tilmelde den nye spejder samt oprette forældre med 

kontaktoplysninger. Man skal kun indmelde børnene en gang hvorefter de automatisk er tilmeldt 

efterfølgende sæsoner. Al kontakt fra lederne samt nyhedsbreve ol. sendes kun til dem som er 

oprettet i Medlemsservice, så det er vigtigt at kontaktoplysningerne er opdaterede! 

I kan finde os på Facebook:    

KFUM-spejderne Skivehus Gruppe 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

En lokal KFUM – spejderforening kaldes en gruppe. Gruppen har en bestyrelse og her fastlægges 

de overordnede rammer for arbejdet i gruppen.  

Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter, en leder fra hver enhed, gruppeassistenten og 

gruppelederen. Blandt forældrerepræsentanterne fordeles hvervet som formand, kasserer, sekretær 

og evt. andre poster. Der afholdes generalforsamling årligt med valg til bestyrelsen. Hvervet som 

forældrerepræsentant siddes generelt i en toårig periode.  

 

Vi har valgt at afholde vores generalforsamling i forbindelse med vores hyggelige fællesspisning i 

februar. Her er der også underholdning – og i mange år har der været tradition for en lækker 

kagekonkurrence! 

 

Vi håber, at denne folder kunne være med til at belyse nogle af de mange aspekter der er ved at 

være ny. Som før nævnt, er du og din familie altid velkomne til at stille uddybende spørgsmål.  

Med glade spejder hilsner 

KFUM – Spejderne Skivehus gruppe 

 


