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Danske Baptisters Spejderkorps
Herlev Kreds
v/ Kredsførere Tim Møller Jørgensen og David Måge
Formål
Korpsets formål er, at lade børn og unge møde det kristne
evangelium og give dem mulighed for at udvikle
selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og
mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den
internationale spejderbevægelses idé.
Værdigrundlag
Den fundamentale målsætning for spejderarbejdet er at bidrage
til børn og unges udvikling af deres fulde potentiale som
enkeltpersoner, som ansvarlige borgere og som medlemmer af
deres lokale, nationale og internationale samfund. Baden-Powell
mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne. At
man ikke kun skulle kende dem på uniformen og på deres
aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov,
spejderløfte og motto er de ting, der er fælles for alle spejdere i
verden. Ikke med præcis samme ordlyd, men ud fra samme
grundlag som udtryk for, at vi som en del af den internationale
spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme
idealer, uanset hudfarve, tro og nationalitet.
Danske Baptisters Spejderkorps
Korpskontoret
Gl. Gugvej 21
9000 Aalborg
98 16 62 50
dbs@dbs.dk
www.dbs.dk

Førerbrev
”Vi er som sten i en mur, der, selv om de ikke ser ud af ret
meget i den store mur, dog hver for sig fylder sin plads. Men
hvis en mursten smuldrer eller glider ud fra sin plads, får de
andre sten mere at bære, der opstår revner, og muren vakler”
Baden-Powell i ”Scouting for Boys”

Spejderloven
Som spejder:
- vil jeg lytte til Guds ord
- har jeg medansvar for det samfund, jeg lever i
- vil jeg være hensynsfuld og hjælpsom
- vil jeg være til at stole på
- vil jeg lytte til andres mening og selv tage standpunkt
- vil jeg lære naturen at kende og værne om den
Motto
Vær beredt!
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Kære nye fører



Dette er et førerbrev, der skal være med til at forberede dig til
en førergerning i Danske Baptisters Spejderkorps, som fører i
Herlev kreds



For at få et velfungerende samarbejde, har kredsen og korpset
forventninger til dig, ligesom du har krav på at vide, hvad du
kan forvente dig af samarbejdet:
I dit førerarbejde forventes det fra kredsens og korpsets side, at
du ved din indtræden som fører:
 arbejder ud fra korpsets formål, værdigrundlag og
vedtægter
 arbejder ud fra spejderloven og -løftet
Danske Baptisters Spejderkorps er et kristent korps, derfor
forventes det:
 at du tager personlig stilling til din tro
 at du bliver en del af fællesskabet omkring
spejderkredsen
I din førergerning forventer kredsen:
 at du møder til aftalte tidspunkter
 at du bærer uniform i spejdersammenhæng, enten
som form af kredsens trøje eller i form af uniformen
 at møder og ture indeholder en andagt
 at du deltager i fælles programplanlægning, samt
udarbejder egne programmer for møder og ture
 at du deltager i andre arrangementer i kredsen,
korpset og menigheden
 at du er et godt forbillede for de spejdere, du har
med at gøre og at du tager dig lige godt af alle
spejdere
 at du indgår i et positivt samarbejde med resten af
kredsens førerne
 at du betaler kontingent på lige fod med alle andre i
kredsen

at du er loyal og viser forståelse og respekt overfor
arbejdet i kredsen, korpset, menigheden, de øvrige
arbejdsgrene i menigheden og overfor dine
førerkammerater
at du sætter dig ind i og overholder kredsens etiske
retningslinier

Samarbejde virker begge veje. Derfor kan du fra kredsens side
forvente:
 at du kan får en føreruddannelse til gavn for din
personlige udvikling, da spejder er en livslang
uddannelse
 at der bliver holdt førersamtaler mininum hvert
andet år mellem dig og kredsfører
 at forslag til ændringer i kredsens arbejde bliver
taget seriøst og at der bliver bakket op om
ændringer der måtte blive indført
 betalt deltagergebyr på førertræning
 gratis weekendture
 dække kørsel til møder og lejre.
 halv pris på sommerlejr
Fra de øvrige førere kan du forvente:
 hjælp og råd til planlægning af halvårsprogram,
andagter, møder, ture mv.
 hjælp og støtte til at løse dine problemer
 hjælp til at løse konflikter med spejdere/forældre
 venskab på tværs af alder

