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Skal dit barn starte som spejder i
Danske Baptisters Spejderkorps,
eller er dit barn blevet inviteret
med til spejder af en god ven, og
går I nu og overvejer, hvad
spejderlivet kan give jeres
familie?
I den forbindelse kan der være
mange ubesvarede spørgsmål:
Hvad får mit barn ud af at være
spejder? Hvad koster en
spejderuniform? Hvilke værdier
bygger spejderarbejdet på? Hvad
forventes der af mig som
forælder? Skal man have en
masse udstyr for at være
spejder? Og så videre…
Denne folder er lavet som en
hjælp til dig som forælder, og vi
håber, at du her finder svar på
nogle af dine spørgsmål.
Du er selvfølgelig også meget
velkommen til at få dig en god
snak med førerne i jeres lokale
spejderkreds - vi vil altid gerne
være behjælpelige med råd og
vejledning.
Velkommen til spejder!
Med venlig hilsen
Førerne i Danske Baptisters
Spejderkorps

pejderlivet er et attraktivt tilbud til børn i alle aldre, der handler
om langt mere end snobrød og
knob. Dit barn vil få venner for
livet, og han/hun vil få mulighed
for individuel udvikling i trygge
rammer. Dit barn vil få det sjovt
med jævnaldrende børn og vil
opleve voksne, der har tid og
overskud - og sammen vil vi få en
masse gode oplevelser.
Den grundlæggende idé med
spejderarbejdet er at bidrage til, at
børn og unge udvikler deres fulde
potentiale som enkeltindivider, som
ansvarlige borgere og som medlemmer af det lokale, nationale og
internationale samfund.
Spejderarbejdet bygger på
menneskelige værdier som

hjælpsomhed, forståelse og
venskab blandt børn og voksne.
Ting som mobning, drilleri og
jalousi er ikke en del af konceptet.
Spejderbevægelsens stifter Lord
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 hele
verden. Ordlyden er ikke præcis
den samme fra sted til sted, men
grundlaget er det samme og et
udtryk for, at vi som del af den
internationale spejderbevægelse
ønsker et fællesskab ud fra de
samme idealer uanset hudfarve,
tro og nationalitet.

Danske Baptisters Spejderkorps
er et selvstændigt spejderkorps,
som blev stiftet i 1930. De lokale
kredse arbejder ud fra menigheder tilknyttet Baptistkirken i
Danmark. Læs mere på
www.baptistkirken.dk.
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.
I Danske Baptisters Spejderkorps
er vi omkring 1400 spejdere
fordelt på ca. 30 lokale kredse,
som hver især består af flere
enheder fordelt efter aldersgrupperne:
Klyngen
Flokken
Troppen
Gruppen
og Rover

(5 - 7 år)
(7 - 10 år)
(10 - 13 år)
(13 - 17 år)
(over 17 år)

Kredsrådet, der består af
repræsentanter for førere,
forældre og den lokale baptistmenighed, er ansvarligt for
kredsens arbejde. I det daglige
ledes kredsen af kredsføreren.
Førerarbejdet i Danske Baptisters
Spejderkorps er frivilligt og
ulønnet.
På landsplan ledes korpset af et
korpsråd og to spejderchefer.
Korpsets øverste myndighed er
Førerstævnet, der afholdes hvert
år i påsken, hvor alle førere over
15 år kan deltage med stemmeret. Der er således direkte
demokrati, og selv de yngste
førere har direkte indflydelse på
beslutningerne.
Spejderkorpset deltager i det
verdensomspændende spejderarbejde i de to verdensorganisationer WAGGGS for
pigerne (World Association of Girl
Guides and Girl Scouts) og WOSM
for drengene (World Organization
of the Scout Movement).

Friluftsliv
Spejderarbejde er friluftsliv med
holdninger. Naturen er en
fantastisk ramme for at udleve
spejderidéen; vi oplever Guds
natur, fællesskab på ture og at vi
kan klare os selv under primitive
forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne
forståelse og ansvar for den
natur, som vi lever i.
Forkyndelse
Et redskab til at præsentere
spejderne for korpsets kristne
værdigrundlag er forkyndelse,
som sker gennem det almindelige
samvær mellem spejdere og
førere og gennem andagter og
gudstjenester, hvor spejderen
udfordres til selv at tage stilling til
det kristne evangelium.

Kan man være baptistspejder
uden at være baptist?
Selvfølgelig kan man det!
Spejderarbejdet er åbent for alle
børn og unge – og langt de fleste
børn, der i tidens løb har været
spejdere i Danske Baptisters
Spejderkorps, er kommet fra
familier uden tilknytning til
Baptistkirken. Så dit barn er
meget velkommen uanset om I
er baptister eller ej.
Patruljeliv
Spejderne bliver delt ind i
patruljer efter alder. I patruljen
kan spejderne i gensidig tillid og
respekt udvikles, fordi
medlemmerne har forskellige
forudsætninger, evner og
holdninger. Patruljelivet betyder
arbejdsfællesskab i en lille

sammentømret enhed, hvor alle
har en plads og en funktion, og
det er basen i spejderarbejdet.
Learning by doing
I spejderarbejdet lærer man ved
at afprøve tingene i praksis.
Bagefter kan handlingerne
evalueres, så der kan bygges
videre på erfaringerne. Der skal
gennem hele spejderlivet være
udfordringer og oplevelser i
vente, så spejderne oplever en
løbende udvikling.
Symbolske eventyrrammer
Ud fra eventyrrammer skabes der
ceremonier og traditioner, hvor
fantasien får lov til at udfolde sig.
Her kan spejderne lettere frigøre
sig fra vante roller, udvikle sig og
tilegne sig viden gennem leg
indenfor trygge og sjove rammer.
Vejledning
Som spejder lærer man at lede
andre og at blive ledt af
spejderkammerater. Vejledning
handler om at være forbillede for
andre og om at kunne lære af
dem, som har en større erfaring.
Gennem vejledning motiveres
spejderne gradvist til større

indflydelse og større ansvar.
Internationalt spejderarbejde
Ved at være internationalt
orienteret søger vi at skabe
medansvar for det internationale
samfund og øge den mellemfolkelige forståelse.
Børneattester og alkohol
For at arbejde med børn i Danske
Baptisters Spejderkorps skal man
(ligesom i alt andet børnearbejde)
aflevere en såkaldt "Børneattest",
der viser, om man er straffet efter
de paragraffer i straffeloven, der
omhandler pædofili. Vi har
udarbejdet retningslinier, der skal
følges i tilfælde af mistanke om
pædofili - og forholdsregler mod
overgreb på børn indgår som en
del af vores førertræning.
Alkohol hører ikke sammen med
spejderarbejde - det er vores
holdning. Ikke fordi vi er
"hellige", specielt mere
afholdende eller tror, at vi er
bedre end andre mennesker. Vi
mener bare ikke, at man skal
blande alkohol med det ansvar,
som man påtager sig, når man
arbejder med børn.

Som spejdere bærer vi
uniform for at vise, at vi er en
del af det store spejderfællesskab - et fællesskab,
hvor der er plads til alle.
Uniformen er ligeledes en
praktisk arbejdsskjorte, som
er god at have på, når der skal
laves spejderaktiviteter.
Korpsets uniform er en blå
skjorte med to brystlommer
og en ærmelomme på venstre
ærme. Spejdere i klyngen og
flokken kan benytte en blå
trøje med påsyet korpsmærke. Til uniformen bæres
turkist tørklæde. Tørklædet
bindes med et firhåndsknob
(se side 15) eller samles med
en tørklædering.
Uniform og tørklæde kan
købes via kredsføreren i jeres
lokale spejderkreds. I kan
også forhøre jer i kredsen, om
der skulle være en brugt
uniform billigt til salg. Priser
med mere kan I finde i
korpsbutikken på nettet.

Spejdere tager ofte på
ture og weekender, og
derfor er det vigtigt
at have noget
udstyr
at
tage
med.
Før
I
tager ud
og køber
ind, så få en
snak med dit
barns fører om,
hvad det er nødvendigt at investere
i. Ofte er det også
muligt at låne sig frem i
kredsen, hvis man mangler fx en sovepose til den
første tur, som spejderen skal
med på.
I spejderkorpset har vi forskellige
rabataftaler, som du kan læse mere
om på næste side.
Det kan også betale sig at kigge efter udstyr
i det lokale byggemarked eller supermarked,
for selv om kvaliteten måske ikke er den bedste,
så kan det sagtens være godt nok til det behov,
som man har de første par år som spejder.
I troppen og gruppen (fra ca. 10 år) er der tradition for
at tage på vandreture, og derfor er det vigtigt med godt
fodtøj, samt en rygsæk til at bære alt det personlige udstyr
i. Tag en snak med dit barns fører og få gode råd.

Som baptistspejder får man 10% i
Spejdersports butikker og netshop, hvis man
fremviser et ”medlemskort” i forbindelse med
købet. Dette kort kan fås ved henvendelse til
kredsføreren i jeres lokale spejderkreds.

Danske Baptisters Spejderkorps har en samarbejdsaftale med
firmaet Wolf Camper, som indebærer, at korpsets medlemmer kan
få 20% rabat på alle varer i Wolf Campers katalog. Wolf Camper
forhandler en lang række af det friluftsudstyr, som korpskontoret
ikke har - fx soveposer, rygsække, liggeunderlag, telte og tøj.
Hvis du er interesseret i at se vareudbuddet, kan du få et katalog
hos kredsføreren i jeres lokale spejderkreds eller bestille et på
korpskontoret. Samme steder kan du også få en bestillingsseddel.
Du kan også gå ind og se varerne på Wolf Campers hjemmeside:
www.wolfcamper.dk. For at få rabatten på 20%, SKAL du bestille
varerne gennem kredsføreren i jeres lokale spejderkreds.

Uniform og tørklæde
Sovepose
Lagen/liggeunderlag
Regntøj
Gummistøvler
Skiftesko/sandaler
Evt. indesko
Varm trøje/fleece
Lejrbålskappe/-pude
T-shirts
Lange bukser
Korte bukser
Strømper
Undertøj
Nattøj
Håndklæde
Tandbørste + tandpasta
Sæbe/shampoo
Kam/børste
Solcreme og myggebalsam m.v.
Evt. personlig medicin
Bamse
Lommelygte
Sangbog
Evt. Kompas
Evt. Dolk
Papir og blyant
Viskestykke
Kop, tallerkener, bestik
Lommepenge

Når dit barn deltager i aktiviteter og arrangementer hos jeres
lokale spejderkreds, er barnet forsikret igennem familiens
hel-/fritidsulykkesforsikring. Det anbefales derfor, at du som
forælder tegner en sådan, hvis familien ikke har en i forvejen.
Husk desuden, at barnet ved sin 18 års fødselsdag skal have
sin egen hel-/fritidsulykkesforsikring.

Som førere vil vi meget gerne
hilse på dig som forælder - det er
vigtigt for os at vide hvem du er,
men det er også vigtigt for os, at
du kender os. Derfor er du meget
velkommen til en gang imellem at
stikke hovedet ind og hilse på i
forbindelse med spejdermøderne.
En af dine fornemmeste opgaver
som spejderforælder er at følge
med i de informationer og ugeprogrammer, som dit barn får
med hjem, og sende barnet af
sted godt klædt på til de enkelte
aktiviteter.
Derudover kan du bidrage aktivt
til, at dit barn får en sjov, spændende og aktiv tid som spejder,
hvis du har lyst. Blandt andet kan
du give de frivillige førere en
hjælpende hånd i forbindelse med
arrangementer, kagebagning,
kørsel til og fra ture eller med de
aktiviteter og projekter, som
skaffer penge til kredsen. Du kan
desuden deltage i forældremøder/
-aftener, samt tage med til
spejdergudstjenester.
Der er også mulighed for, at du
som forælder får en plads i kredsrådet (bestyrelsen) og herved får
endnu større indflydelse på det
spejderarbejde, som dit barn er
en del af.

Som forælder er du
naturligvis altid velkommen til at tage
kontakt til førerne i
kredsen, hvis du har
spørgsmål.

På blivspejder.nu og www.dbs.dk kan du læse meget mere om
spejderarbejdet i Danske Baptisters Spejderkorps.
Hvis du har spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte
vores korpskontor:

Du kan finde åbningstider og yderligere kontaktinformationer på
www.dbs.dk/om-korpset/korpskontoret

Indmeldelsesblanket
I Danske Baptisters Spejderkorps lægger vi vægt på et godt samarbejde med den enkelte
spejders forældre. Derfor beder vi jer udfylde denne blanket med omhyggelighed. Det er
specielt vigtigt for os at vide, hvis der skal tages særlige hensyn til en spejder - det kan fx
være i forbindelse med en sygdom (allergi, astma, hjertefejl, osv.), eller hvis barnet har
problemer med fx søvngængeri eller hjemve.

Spejderens navn:
Fødselsdag:
Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.nr. hjemtil:
Sygdomme, handicaps eller andre særlige hensyn:
E-mail:
Ønsker at modtage sedler pr. mail:

Ja

Nej

Mors navn:
Mobil:

Arbejdstelefon:

Fars navn:
Mobil:

Arbejdstelefon:

Som medlem af den lokale spejderkreds er ovenstående person samtidig medlem af
Danske Baptisters Spejderkorps med fulde medlemsrettigheder. Jeg er informeret om, at
Danske Baptisters Spejderkorps arbejder i tilknytning til Baptistkirken i Danmark.
Jeg giver tilladelse til, at ovenstående oplysninger må skrives i Danske Baptisters Spejderkorps’ centrale medlemsregister. Jeg giver ligeledes tilladelse til, at Danske Baptisters
Spejderkorps må anvende spejderrelevante billeder af overstående person i trykt materiale
samt på Internettet.

Dato

Spejderens underskrift

Dato

Forældreunderskrift

En Gallup-undersøgelse
på initiativ af Dansk Ungdoms
Fællesråd viser, at næsten 80
procent af danske erhvervsledere
har været aktive i foreningslivet.
Engagementet har gavnet deres
karriere, gjort dem til bedre
ledere, og når de ansætter folk,
vægter de foreningserfaring højt.
Derfor kan spejderarbejdet også
gavne dit barn i en fremtidig
karriere.
Kilde: DUF, Forening og karriere, sep. 2007

