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 Introduktion 
 
Tropsførerens Håndbog er en samling af information og arbejdsmateriale, som er tænkt som en 

hjælp i dit virke som tropsfører. Ud fra afsnittene i denne mappe kan du fra spejdersæsonens start 
planlægge hele sæsonens forløb og dermed lægge grunden for et vellykket spejderarbejde i troppen.  

 

Sådan bruger du Tropsførerens Håndbog! 

Håndbogen er opdelt i afsnit, så du let kan finde rundt. 

  

• Planlægningsdelen på skilleblad 2 – 6 giver dig de oplysninger du behøves 

for at kunne udarbejde en helårskalender for troppen.  

• Organisationsdelen, skilleblad 7 – 12, handler om registrering af troppens 

medlemmer i korpset og information som vedrører troppen og korpset som 

organisation.  

• Materialedelen, skilleblad 13 – 19 giver dig materialer  du kan kopiere til 

brug i det daglige spejderarbejde. Desuden er der en oversigt over de 

materialer I kan låne fra korpset. 

 

Hvorfor er den så kedelig? 

Det ville være alletiders med små kravlenisser og kulørte billeder…Men indholdet af 

denne mappe er udarbejdet i sort på hvidt så du let kan kopiere fra den.  

 

Er der noget du savner? 

Spejderkontoret har åbent: 

Mandag  kl. 10:00 – 16:00 

Kontakt Jakob Flinker eller Simon Rytman på tlf.nr.: 45587786 eller på email: 

spejderkontor@adventist.dk 

 

Spejderkontoret er blevet delt op i to afdelingen, derfor skal alt der vedrører 

regnskab/bogholderi sendes til: Caroline Lundqvist 

Klosterhøj 22 

8840 Rødkærsbro 

 

Så er du altid velkommen til at henvende dig til spejderchefen på 45587788 eller 

mobil 60607788. 

 

Har du forslag til ændringer/tilføjelser af tropsførerhåndbogen, er du velkommen til 

at skrive til TFB@adventistspejder.dk 
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Grundtanken omkring Adventistspejderne 

Hensigten med denne håndbog er at vise grundtankerne omkring Adventistspejderarbejdet i Danmark. 

Målet er at lette forståelsen for arbejdets formål, omfang og problemstillinger. 
Materialet er taget fra Fører-håndbogen for Adventistsamfundets Spejderkorps, som blev udgivet i 

1979 i forbindelse med lanceringen af et nyt træningssystem. 
 

Hvorfor vælger jeg i 2002 at genbruge tekst, der er udgivet før jeg blev født?!? 
Sproget er absolut ikke moderne, men jeg synes derimod at indholdet stadig er forbløffende 

tidssvarende og relevant. Målet med spejderarbejdet har aldrig flyttet sig, men måden at udføre det på 
vil altid have sine variationer. Der er dog ikke noget i dette tekstmateriale, der på nogen måde hindrer 

en fri udfoldelse af spejderaktiviteter i den lokale trop. Derimod kan denne håndbog være med til at 
fastholde fokus det rette sted ved hjælp af de principper, der her er redegjort for. 

 
Jeg har enkelte steder tilladt mig at redigere i tekstmaterialet, hvor jeg umiddelbart nemt kunne rette 

eller tilføje elementer, der er relevante for i dag. Det gælder f.eks. i forbindelse med navne, bibelcitater, 
massemedier o.lign. Min drøm er en dag at kunne præsentere et gennemarbejdet materiale, der helt gør 

op med den gamle sprogbrug, og i stedet leveres på godt hverdagsdansk. 
 

Jeg håber, at du vil læse denne lille tekstsamling igennem og derigennem danne dig dine egne tanker og 
visioner for spejder- og ungdomsarbejdet i dit lokalområde. 

 
 

Torben Rasmussen,     
Tropsfører, Århus Trop  

 
 

Spejderarbejdets formål 
Formålet med Syvende Dags Adventistkirkens spejder- og ungdomsarbejde er at uddanne børn og unge 
til sande kristne, som kan være til støtte for hinanden og for deres menighed og være med til at bringe 

adventbudskabet til hele verden i denne slægt. 
Dette formål må ligge bag alle de aktiviteter, der foregår i patruljen, på ture og på lejre, men der er 

mange midler til rådighed for førere og ledere for at nå dette mål. 

 

At lære 
Spejderarbejdet skal lære børnene noget, både teoretisk kundskab og praktiske og nyttige færdigheder. 

Spejderen skal lære sin Bibel at kende, lære at handle selvstændigt, at klare sig under vanskelige og 
primitive forhold og lære at iagttage og vurdere alt, hvad han/hun ser, hører og læser. 

Spejderarbejdet skal ikke uddanne eksperter på nogen områder, men søger at give et bredt, godt 
grundlag for livet gennem både teoretiske og praktiske aktiviteter på mange områder. 

 
At udvikle 



 

Håndbog for tropsførere - Faneblad 1 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 
Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

Her kommer vi ind på et andet af spejderarbejdets formål: at være med til at udvikle spejdernes 
karakter. Det er vigtigt, at man ikke tror at spejderarbejdet alene kan udvikle spejderne til positive og 

aktive kristne. Hjemmet, skolen, og menigheden har tidsmæssigt en langt større indflydelse på 
spejderne. 

De ting som spejderne lærer, skal læres i praksis så de virkelig kan huskes og bruges til noget. Træning 
er det praktiske arbejde med et emne og en vigtig side i indlæringen. At kunne binde 30 knob er intet 

værd, hvis man ikke ved, hvad de kan bruges til, og at have lært et kapitel i Bibelen udenad har intet 
formål, hvis man ikke ved, hvad det betyder eller hvis man ikke forsøger at efterleve det i praksis. 

Træning er nødvendig, hvis man skal øge sine færdigheder. Spejdere må selv gøre en ihærdig indsats, 
men førerens oplæg og opmuntring er af meget stor betydning for om spejderen bliver motiveret til at 

fortsætte sin træning. Derfor er det meget vigtigt at føreren er godt forberedt, indstillet på at hjælpe 
spejderen og villig til at tage tid til at instruere og træne spejderen. 
 

At aktivere 
Spejderarbejdet skal også aktivere børnene, så de bliver beskæftiget med sunde og opbyggende ting. 

Lediggang hos børn fører let skænderier og gale streger med sig. Børn er aktive og man skal ikke 
tvinge dem til at sidde og lytte til lange foredrag, men i stedet variere opgaverne så deres lyst til 

aktivitet bliver stillet. Netop denne lyst til at røre sig og være aktive skal man søge at udnytte så de 
bruger deres kræfter og energi på opbyggende og lærerige aktiviteter. 

 
At give oplevelser 

Spejderarbejde og spejderliv kan ikke undgå at give mange oplevelser. Samvær med andre, opgaver i 
naturen og overnatning i telt er noget langt de fleste børn finder meget spændende. Oplevelser er 

begivenheder, der er spændende, som man holder meget af eller som af en eller anden grund har gjort 
så stort indtryk på én, at man aldrig glemmer dem. 

Det er derfor vigtigt at man i spejderarbejdet søger at give spejderne positive og “nyttige” oplevelser, 
som de kan lære meget af. Man får ingen oplevelser af at sidde stille eller ved ikke at tale med andre. 

Der skal aktivitet til. 
 

At give kammerater og venskab 

Der er næsten intet som kan påvirke børn og unge så meget som deres kammerater og venner. Det er 

derfor en meget vigtig del af spejderarbejdet at give spejderen gode kammerater - venner, som måske 
kan blive venner hele livet. 

Fælles oplevelser og arbejde sammen om et eller andet giver helt af sig selv et stærkt kammeratskab. 
 

Træningssystemet 
Træningssystemet er arbejdsgrundlaget for Syvende Dags Adventisternes spejderarbejde i Danmark. I 

dette afsnit er indholdet og de dybere formål med træningssystemet beskrevet, hvorefter 

træningssystemets aktivitetsgrupper (emneområder) er gennemgået og beskrevet. 

 
Træningssystemets formål 

Formålet med træningssystemet er at give førerne og spejderne et arbejdsgrundlag, som kan være med 
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til at opfylde de mål, der er med spejderarbejdet. I udarbejdelsen af hele træningssystemet er der 
forsøgt at give både førere og spejdere et materiale, som er så detaljeret og så interessant, at det er både 

let og spændende at gå i gang med, samtidigt med at det sikrer indlæringen af de væsentlige emner. Det 
er tanken, at træningssystemet skal fungere som arbejdsgrundlag for alle patruljens og troppens 

aktiviteter, ikke sådan at forstå at man kun må lave eller gøre det, som er omtalt og forklaret i 
træningssystemet, men sådan at man på alle patruljemøder og ture beskæftiger sig med en eller flere af 

træningssystemets aktiviteter. Træningssystemet er udgangspunktet - idégrundlaget og 
arbejdsgrundlaget for alle patruljens aktiviteter.  

 
Flexibilitet og valgfrihed 

Træningssystemet må ikke på nogen måde begrænse eller forhindre patruljens egne interesser for 
specielle emner eller aktiviteter. Træningssystemet skal være rammen for arbejdet og indenfor 
træningssystemet er der givet så store muligheder for flexibilitet og valgfrihed, at man aldrig vil kunne 

opfatte træningssytemet som begrænsende eller ødelæggende for patruljens aktiviteter. 
Valgfriheden i træningssystemet er med vilje lavet for at opmuntre til selvstændighed og for at gøre det 

muligt at gå i dybden med aktiviteter, som har speciel interesse for patruljen. 
Endvidere gør træningssystemet, specielt førerhåndbogen, arbejdet lettere for førerne. Førerhåndbogen 

giver idéer til de enkelte opgaver og beskriver opgaverne og forklarer hvad formålet er med de enkelte 
opgaver. 

 
Integration og helhed 

I træningssystemet er der forsøgt en integration af de forskellige aktiviteter, sådan at de udgør en 
helhed. Man lærer ikke om Gud for sig og om naturen for sig, men prøver at formulere opgaverne 

sådan at spejderne gennem opgaver i naturen kan lære mere om Gud. Alle opgaverne skal udføres i en 
helhed - med et formål. Man skal lære at bruge, hvad man har lært. Træningssystemet sikrer at alle 

spejdere kommer til at arbejde med mange forskellige aktiviteter og giver derfor spejderen et bredt 
grundlag. Det sikrer helheden i spejderarbejdet og uddanner ikke specialister på forskellige små 

områder. 
 

 

Aktivitetsgrupper 

Træningssystemets opgaver og aktiviteter er inddelt i 10 grupper, som i det følgende kaldes 
aktivitetsgrupper.  

De 10 aktivitetsgrupper er:  Bibelen • Kirke & Mission • Samfund • Sundhed • Klar dig selv • 
Iagttagelse • Naturen • Orientering • Pionering • Lejrliv 

 
Bibelen 

Bibelen er valgt som en selvstændig aktivitetsgruppe for at pointere vigtigheden af, at spejderen lærer 

sin Bibel at kende. Aktiviteterne omfatter opgaver som forøger spejderens kendskab til Bibelen og til 

Adventistkirkens tro og lære. Formålet med disse opgaver er at gøre spejderen kendt med Bibelen som 
Guds ord, samt at lære spejderen at bruge sin Bibel hver dag. 
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Kirke & Mission 

Spejderarbejdets mål er at bringe adventbudskabet ud til hele verden. For at opnå dette, må vi træne 
børnene til at blive små missionærer. Opgaverne omfatter Adventistkirkens historie og opbygning og 

en væsentlig del er praktiske opgaver i aktiv kristendomsforkyndelse. 
 

Samfund 
For at kunne omgås og blive forstået af andre mennesker, er det vigtigt, at man har kendskab til 

opbygningen af det samfund, vi lever i både nationalt og internationalt. Vi er afhængige af andre 
mennesker og for at kunne trives må vi lære at samarbejde med andre. Men det er lige så vigtigt at 

opdrage spejderne til individuelle mennesker, der kan stå alene og forsvare deres meninger mod et 
samfund, hvor meninger og handlemåder afviger fra Bibelens principper og hvor gruppepres bliver 
mere og mere almindeligt. Aktiviteterne her er meget forskellige, men de lærer på en eller anden måde 

spejderen noget om menneskers forhold til hinanden og til det samfund, de lever i. 
 

Sundhed 
Sundhed omtales ofte som adventbudskabets højre hånd, og det er vigtigt at spejderen gøres bekendt 

med dette. Aktiviteterne søger at gøre spejderen kendt med forskellige sundhedsprincipper, og stiller 
praktiske og teoretiske opgaver i f.eks. motion og spisevaner. 

Formålet er at medvirke til at børnene helt fra små lærer, hvor vigtigt sundhed er og at påvirke deres 
vaner. 

 
Klar dig selv 

Mennesker er ikke og kan ikke blive uafhængige af hverken Gud eller andre mennesker, men det der 
forsøges under aktiviteten “Klar dig selv”, er at lære spejderne at klare sig selv i hverdagen. Her 

indlæres dagligdags færdigheder som færdelsregler, førstehjælp og baderegler.  
Formålet med opgaverne er at lære spejderen at begå sig, når de er alene i en situation. 

 
Iagttagelse 

For at lære spejderen at iagttage og være bevidst overfor ting, der omgiver ham/hende er iagttagelse 

valgt som en selvstændig aktivitetsgruppe. Iagttagelse omfatter opgaver i mange forskellige emner bl.a. 

naturen og Bibelen. 
Formålet er at opøve spejderens iagttagelsesevne og at lære spejderen at finde de små ting, som kan 

have meget stor indflydelse på helheden. 
 

Naturen 
De sidste 4 aktivitetsgrupper udgør det, man normalt forstår ved spejderarbejde. 

Opgaver i “Naturen” skal lære spejderen om naturen som Guds skaberværk, give spejderen 

naturoplevelser og lære spejderen at beskytte og værne om naturen. 

Her er der masser af muligheder for friluftsaktiviteter, spænding og fællesskab. 
 

Orientering 
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Hvordan finder man vej? 
Spejderne lærer at finde vej, lærer at bruge kort og kompas gennem deltagelse i sporlege og 

orienteringsløb. 
 

Pionering 
Pionering er arbejde med tov, træ og rafter. Gennem arbejde med disse materialer og bygning af 

pionerarbejder, som broer og tårne får spejderne lov til at bruge kræfterne og lærer at bruge deres 
hænder til at skabe noget nyttigt med. 

 
Lejrliv 

Hvad er spejderarbejdet uden lejrliv? 
På ture og lejre får spejderne lejlighed til at vise og afprøve deres færdigheder og ideer. Man lærer at 
klare sig med primitive hjælpemidler - maden skal laves over bål - og kammeratsskab stiftes. 

 
Prioritering af aktiviteterne 

I træningssystemet er der lagt lige stor vægt på hver af de 10 aktivitetsgrupper, og det er meningen, at 
patruljen skal bruge lige megen tid på hver af de 10 aktivitetsgrupper. 

Det har været formålet med dette træningssystem at gøre de religiøse og bibelske opgaver mere 
praktiske, samt at integrere dem i mange af de øvrige aktivitetsgrupper, således at det ikke bliver 

opfattet som noget man skal have hurtigt overstået og lært udenad før man kan komme i gang med det 
“rigtige spejderarbejde”. 

 
 

Spejderens livssyn 
Det arbejde, som ligger syvende dags adventisterne mest på hjerte, er at frelse og uddanne deres unge. 

Videnskaben fortæller os, at hjernemønsteret hos et barn er dannet allerede ved tolvårsalderen. Dette 
viser, hvor nødvendigt det er, at man allerede i sin udviklings første år tilegner sig de rette 

vanemønstre, tankebaner, motiver, tilbøjeligheder og holdninger. For mange hundrede år siden blev 
disse ord nedtegnet i skriften: “Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, selv når han bliver 

gammel, vil han ikke vige fra den.” (Ordsp 22,6)  

Dette er ikke bare et ordsprog - det er en videnskabeligt understøttet leveregel. 

 
Utallige stemmer kalder på de unge i dag. Fjernsyn, radio, presse, computer og andre massemedia 

invaderer både vor bevidste forstand og underbevidstheden hos hver eneste af os. I særlig grad gælder 
dette børn. Deres sind er ligeså modtagelige for indtryk som voks og ligeså holdbare som bronze mht. 

hukommelse. Barndommen er også tiden, man dyrker idoler, og vi må vise børnene de rette eksempler 
til efterfølgelse. 

 

Mange faktorer har tendens til at drive kiler ind mellem ungdommen og de ældre og skabe det vi kalder 

“generationskløft”. Dette begreb er en misforståelse, som skyldes, at begge grupper har svigtet i at 
finde et fælles erfaringsgrundlag. 
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Kristne forældre og ungdomsledere må være på vagt og møde udfordringerne. Menigheden består af 
familier, som må gå sammen om en plan for at fange de unges interesse, udpege verdens farer for dem 

og skaffe dem uskyldige fornøjelser, som ikke vil skade eller ødelægge deres moral. På dette område 
spiller spejderarbejdet en meget vigtig rolle. 

 
Menigheden må indse det forøgede ansvar, den har for at påvirke børnene til at følge Kristus, 

efterhånden som de sociale mønstre nedbrydes både i og uden for menigheden. De seneste opgørelser 
viser, at selv inden for adventistmenigheden går en stor procentdel af alle hjem i opløsning. Dette 

betyder, at der bare bliver én af forældrene igen til at sørge for at give børnene den opmuntring og 
inspiration, som skal til for at lede dem til Kristus. Ofte arbejder moderen uden for hjemmet som en 

normal lønmodtager og får derfor kun ringe tid tilovers til børnene. Dette reducerer virkningen af 
hjemmets indflydelse og øger menighedens ansvar. 
 

Det anslås, at kun omkring 50% af adventistbørn går i adventistskole i barnealderen, og i nogle 
distrikter er tallet endnu lavere. Menigheden må prøve at nå disse børn fra adventisthjem, hvor de går 

på offentlige skoler, og spejderforeningen er et hjælpemiddel dertil. 
 

Spejderarbejdet er en aktivitet, som har sin oprindelse i menigheden, og som har til hensigt at opbygge 
de unge både fysisk og åndeligt. Det er beregnet på drenge og piger fra 10 til 16-17 års-alderen (plus de 

mindste - tumlingerne). Arbejdet egner sig specielt for denne aldersgruppe, fordi programmet er lagt op 
efter deres interesser. Programmet er fuldt af aktivitet, oplevelser, udfordringer og 

gruppearrangementer, som fremelsker fællesskab og troskab mod menigheden. 
 

Samtidigt med, at spejderarbejdet er tilpasset drenge og piger, er en af hovedhensigterne også at 
medvirke til, at Elias-budskabet hos profeten Malakias bliver fuldført: at vende forældrenes hjerter til 

børnene og børnenes hjerter til forældrenes. Når forældre og andre menighedsmedlemmer tilbeder Gud, 
arbejder og leger sammen med de yngre, vil de opdage, at den såkaldte “generationskløft” forsvinder i 

fællesskabet og samværet om fælles opgaver. At tage på lejrtur sammen, spise sammen, lægge planer 
sammen og arbejde sammen fører til et fællesskab, der skaber tillid og knytter de unge til menigheden. 

Børn lærer bedre ved eksempel end ved regler. Hele tankegangen bag spejderbevægelsen bygger på 

denne forudsætning. Det er derfor vigtigt, at de, som bliver valgt til at tage sig af spejderarbejdet, er 

åndelige, gudhengivne ledere med ædle principper og en retskaffen holdning. 
 

En væsentlig del af spejderarbejdet består af fysisk aktivitet. Grunden dertil er, at drenge og piger i 
spejderalderen er i en fysisk udviklingsperiode med hurtig vækst. De idealer og den målsætning, som 

syvende dags adventistmenigheden har, må gøres tiltrækkende ved et aktivt program, som appellerer til 
dette rastløse alderstrin. De unge klarer ganske enkelt ikke at “sidde stille og være artige”. Spejdere er 

ivrige efter handling, og spejderledere bliver ofte rådet til at fjerne stole fra deres hytter, så de skal 

undgå fristelsen ved at lade spejderne sidde for meget under møderne. 

 
Indlæringsprocessen bliver utvivlsomt mere effektiv i en hyggelig atmosfære. Spejderarbejdet er derfor 

et vigtigt led i menighedens uddannelsesprogram, fordi det skaber et hensigtsmæssigt miljø og giver 
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anledning til at tage børnene væk fra klasselokalet og ud i naturen - ud til oplevelser i det fri. Det 
lægger op til gruppeaktiviteter, som virker tiltrækkende. 

 
Det livssyn, som ligger til grund for spejderarbejdet, stiller følgende krav til spejderlederne: 

 
1. Hjælp de unge til at forstå, at menigheden elsker dem, interesserer sig for dem og sætter pris på 

dem. Lad dem forstå, at der er behov for dem i menighedens fællesprogram. 
 

2. Vis klart spejderne Guds hensigt med hver enkelt, som bare han eller hun kan udfylde. Mens de 
betragter de høje pligter og mål, som ligger foran dem, vil deres sind blive udviklet. Når de 

bliver klar over den store rolle, de har i den store frelsesplan, vil de søge at leve op til de 
forventninger, Gud har for deres liv. 

 

3. Opøv og organiser de unge i aktivt missionsarbejde. “At uddanne vore unge til at blive virkelige 
soldater for vor Herre, Jesus Kristus, er den mest ophøjede opgave, som nogensinde er givet 

mennesket” (Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 166). Lær dem, at vidnesbyrd for 
andre om deres kristne tro ikke bare er noget, de aflægger én enkelt gang om ugen, men at det 

er en del af deres daglige livsstil. Selvfølgelig har også de mere specielle spejderaktiviteter sin 
værdi og kan anspore til det gode, som når man med forenede kræfter tager del i f.eks. en 

evangelisk ungdomskampagne, missionsindsamling, sanggrupper, velfærdsarbejde i nabolaget 
eller kommunen eller andre udadvendte initiativer. 

 
4. Arbejd individuelt, så hver enkelt spejder kan blive frelst. Statistikkerne viser, at 70% af alle 

adventistunge, som til sidst bliver medlemmer af menigheden, egentlig bestemmer sig, før de 
fylder femten år, og tolvårsalderen viser sig at være det alderstrin, hvor de fleste bestemmer sig 

for dåb. Dette er midt i spejderarbejdets gyldne periode. “Når børn er i otte-ti- eller 
tolvårsalderen, er de gamle nok til, at man kan tale til dem om personlig kristendom. Oplær ikke 

jeres børn ved at henvise til en eller anden gang i fremtiden, hvor de vil være gamle nok til at 
omvende sig og tro sandheden. Får børn den rette undervisning, kan de tidligt have rigtige 

begreber om deres tilstand som syndere og om vejen til frelse gennem Kristus.” (Vejledning til 

Menigheden, bind 1, s. 128) 

 
5. Lær spejderen at sætte pris på og være glad for naturen - Guds anden bog. Der lægges stor vægt 

på betydningen heraf i de følgende citater:  
“For at børnene og de unge kan være sunde, glade og livsfriske og få veludviklede muskler og 

hjerner, bør de være meget ude i det fri og have velordnede beskæftigelser og fornøjelser.” 
(Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 83) 

 

“Hensynet til fritidsbeskæftigelse og kropspleje vil uden tvivl af og til virke forstyrrende på det 

daglige skolearbejde, men denne forstyrrelse vil ikke vise sig at være en virkelig hindring. Ved 
at styrke legeme og sjæl, ved at opdyrke et uselvisk sind og ved at knytte lærer og elev sammen 

gennem fælles interesser og venskabeligt samvær, vil den tid og det besvær, det koster, blive 
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belønnet hundredefold. Et velsignet afløb vil blive bragt til veje for den rastløse energi, som så 
ofte er en kilde til fare for de unge. Som et værn mod det onde er sindets beskæftigelse med 

noget godt og mere værd end utallige skranker af forbud og love.” (Uddannelse, s. 215) 
 

“Børn vil reagere med villig lydighed, når de bliver styret med kærlighed. Giv børnene 
opmuntringer, så ofte du kan. Gør deres liv så lykkeligt som muligt. Skaf dem uskyldige 

fornøjelser.” (Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 114) 
 

“Børn bør blive beskæftiget med ting, som ikke bare vil holde dem i aktivitet, men som også vil 
interessere dem” (Samme, s. 146) 

 
Spejdere har mange anledninger til at blive kendt med denne anden store åbenbaring fra Gud - 
naturens bog. På spejderlejre, på udflugter i naturen og under arbejdet med duelighedstegn og 

kravene til de enkelte grader får spejderen førstehåndskendskab til Guds skaberkraft, idet han 
betragter de majestætiske træer, de syngende fugle og de farvestrålende sommerfugle. Dette 

studie af naturen udvikler et fællesskab med den Gud, der gjorde alt muligt. Mens spejderen 
tilbeder den Gud, som skabte himmelen og jorden, vil han samtidigt behandle det med ærefrygt, 

som Gud har erklæret helligt. Han vil nøje respektere den hellige sabbatsdag. Han vil 
omhyggeligt forsvare den hellige Bibel og færdes med ærefrygt i kirken. Han vil se på tienden 

af sin indtægt som noget, der tilhører Gud. Dette er nogen få af de livsvigtige lærdomme, som 
han vil lære af naturen. 

 
6. Lær spejderne specielle færdigheder og hobbies, som vil gøre deres liv mere meningsfyldt og 

gøre dem optaget af nyttige interesser. 
Spejdere elsker at bruge deres hænder til at forme nyttegenstande af træ, plast, stål, ler, filt, garn 

eller andre materialer. Det giver dem stor tilfredsstillelse at sammensætte en maskine, der 
virker, eller en radio, der kan bruges. Det er på sådanne områder, værdien af spejdergraderne og 

duelighedstegnene viser sig. Spejderforeningerne burde til stadighed have aktiviteter i gang, 
som giver hvert medlem mulighed for at lære sig noget praktisk arbejde. 

 

7. Hjælp spejderne til at holde sig i fysisk form. 

“At forstå sundhedsprincipperne er et trygt værn mod mange af de onder, som stadig øger i 
omfang... Lær dem (børnene), hvor vigtigt det er at tage vare på kroppen, det hus, de bor i” 

(Counsels to Parents, Teachers and Students, s. 138) 
 

“Børnene trænger til at blive undervist om deres krop... Lær dine børn at slutte fra årsag til 
virkning. Vis dem, at dersom de overtræder de fysiske love, må de betale straffen ved at lide af 

sygdom... Fortsæt med at undervise dine børn om deres krop, og hvordan de skal tage vare på 

den. Ligegyldighed mht. Legemlig sundhed fører til ligegyldighed i moralsk karakter.” 

(Testimonies, 2, s. 536-37) 
“Da sjæl og sind finder udtryk gennem legemet, er både sjælelig og åndelig kraft i høj grad 

afhængig af fysisk sundhed og aktivitet. Alt det, som fremmer legemlig sundhed, fremmer også 
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udviklingen af en stærk karakter og et ligevægtigt sind. Ingen kan uden at være sund og stærk 
tydeligt forstå eller fuldt ud opfylde sine forpligtelser over for sig selv, over for sine 

medmennesker og over for sin Skaber. Derfor burde sundheden vogtes lige så omhyggeligt som 
karakteren. Kendskab til fysiologi og hygiejne burde være grundlæggende for alle opdragende 

bestræbelser.” (Uddannelse, s. 197) 
 

Det er vigtigt, at spejderne overholder afholdsløftet og beslutter sig for aldrig at vanhellige 
kroppen med narkotika, alkohol, tobak eller noget andet, som skader sundheden. De må lære at 

kunne tøjle appetitten i øjeblikket, så de kan have styrke og modstandskraft nok til at møde de 
forskellige situationer i livet og frembære deres legemer som levende ofre for Skaberen. (Rom 

12,1) 
 
8. Giv dem en mulighed for at udvikle de lederevner, de har. 

Spejderbevægelsen er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne skulle lære at 
samarbejde og dele lederansvaret. De må lære disciplin, lydighed og opfindsomhed og få 

erfaring i gruppearbejde. Spejderarbejdets mål er ikke at danne enhver i samme form, men 
snarere at hjælpe hvert medlem til at udvikle sine evner og anlæg fuldt ud og blive modne 

mænd og kvinder. Derfor bør spejderarbejdets oplæg ikke bare udformes af de voksne på et 
bestyrelsesmøde. Nej, spejderne selv af begge køn bør - gennem deres udvalgte tropsassistenter 

- deltage i al planlægning og i arbejdet med at føre disse planer ud i livet. 
 

9. Arbejd for en harmonisk udvikling af det fysiske, mentale, sociale og åndelige liv hos hvert 
enkelt spejder. Luk 2,52 siger: “Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og 

mennesker”. I sin kommentar til dette mønster for al uddannelse siger Ellen White: “Sand 
uddannelse eller sand opdragelse vil sige en forberedelse af de fysiske, de sjælelige og de 

moralske kræfter for udførelsen af hver eneste pligt. Det vil sige en opøvelse af legeme, sind og 
ånd til tjeneste for Gud. Dette er den oplæring og dannelse, som vil få varig værdi og føre til 

evigt liv.” 
 

Spejderne er de råmaterialer, som mange familier har udleveret til spejderforeningerne for at de 

kan blive formet i den rigtige retning. Lederne bør til stadighed forsikre sig om, at hvert 

spejdermedlem får del i denne harmoniske udvikling, så han eller hun kan blive en god borger i 
denne verden og i den kommende. 

 
 

Menneskekundskab 
Hvad er en dreng? 

Mellem det uskyldige babystadium og den værdige manddomsalder træffer vi en herlig skabning, der 

kaldes en dreng. Drenge fås i sorterede udgaver efter størrelse, vægt og hudfarve, men alle har den 

samme trosbekendelse: at nyde hvert et sekund af hvert minut af hver time hver dag, og højlydt at 
protestere (det eneste våben, de har), når deres sidste minut er forbi, og de voksne jager dem i seng for 

natten. 
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Du finder drenge overalt - på toppen, under, indeni, på klatretur udvendig, dinglende, løbende rundt 

eller hoppende bort. Mødre elsker dem, småpiger hader dem, ældre søstre og brødre tolererer dem, 
voksne ignorerer dem og himmelen beskytter dem. En dreng er selveste “sandheden” med skidt i 

fjæset, “skønheden” selv med sår på fingeren, “visdommen” personlig med tyggegummi i håret og 
ingen ringere end “fremtidshåbet” med en frø i lommen. 

 
Når du har travlt, er en dreng en hensynsløs, irriterende og højrøstet plageånd. Når du ønsker, han skal 

gøre et godt indtryk, opfører han sig enten som en tøsedreng - eller han bliver et vildt, sadistisk 
jungleuhyre, fast besluttet på at ødelægge hele verden og sig selv. 

 
En dreng er et sammensurium - har appetit som en hest, fordøjelse som en sværdsluger, energi som en 
atombombe i lommeformat, nysgerrighed som en kat, lunger som en diktator, fantasi som Nuser, 

spændstighed som en stålfjeder, iver som en fyrværkeriraket - og når han skal udføre noget, har han 
fem tommelfingre på hver hånd. 

 
Han elsker is, juleaften, ... kammeraten på den anden side af gaden, skoven, vandet (det i naturen, 

altså), store dyr, far, jernbanetog... og dampmaskiner. Han bryder sig ikke særligt om... selskaber, 
skole, bøger uden billeder, spillelektier, slips, frisørere, tøser, overtøj, voksne eller sengetider. 

 
Ingen andre står så tidligt op eller kommer så sent til aftensmad. Ingen andre har så meget sjov af træer, 

hunde eller hvepse. Ingen andre kan få plads i den samme lomme til en rusten kniv, et halvspist æble, 
en meter snor, to stk. tyggegummi, en 25-øre, en slynge, en klump ukendt substans og en ægte 

supersonisk kodelås med hemmeligt rum. 
 

En dreng er et magisk væsen - du kan låse ham ude fra værkstedet, men du kan ikke lukke ham ude af 
hjertet. Du kan holde ham borte fra dine studier, men ikke fra dine tanker. Du kan lige så godt overgive 

dig - han har besejret dig, er din fangevogter, chef og herre, et fregnet, kattejagende støjbundt. Men når 
du kommer hjem om aftenen med alle dine håb og drømme raslet i gruset, kan han sætte dem sammen 

igen med kun to magiske ord: “Hej, far”. 

 

 
Hvad er en pige? 

Småpiger er det skønneste eventyr, der kan overgå folk. De fødes med en smule engleglorie, og selvom 
dette lysskær af og til bliver lidt tyndslidt, er der altid nok tilbage til, at hjertet bliver fortryllet - selv når 

de sidder i mudderet eller stortuder eller spankulerer over gaden i mors fineste puds. 
 

En lille pige kan være sødere (og slemmere) end nogen anden i denne verden. Hun kan spæne omkring 

og falde på halen og udstøde de mærkeligste lyde, som gør dine nerver tyndslidte - men straks du åbner 

munden, står hun der uskyldsren med det specielle glimt i øjet. En pige er uskyldheden selv, som leger 
midt i mudderet, skønheden selv, som står på hovedet og selveste moderværdigheden, som slæber en 

dukke efter sig ved foden. 
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Piger fås i fem hovedfarver: sorte, hvide, røde, gule og brune - alligevel er moder natur altid i stand til 

at finde den ønskede farvenuance, når blot du indsender din bestilling. De modsiger loven om udbud og 
efterspørgsel - der findes nemlig millioner af småpiger, og alligevel er hver enkelt af dem lige så 

dyrebar som rubiner. 
 

Gud låner fra adskillige skabninger, når han laver en pige. Han bruger sangen fra fuglene, stædigheden 
fra æslet, kådheden fra en græshoppe, nysgerrigheden fra en kat, farten fra en gazelle, snuheden fra en 

ræv, killingens fløjlsbløde blidhed - og for at afrunde det hele udstyrer han hende med en kvindes 
hemmelighedsfulde sind. 

 
En lille pige elsker nye sko, selskabskjoler, første klasse, ting, der støjer, pigen i lejligheden ved siden 
af, dukker,... is, køkkener, bøger i farver,... vandkander, at gå på besøg, selskaber og én dreng. Hun 

bryder sig ikke så meget om besøgende, drenge i al almindelighed, store hunde, at gå i byen, ret-op-og-
ned-stole, grønsager eller at stå i første række. Hun er mest højrøstet, når du tænker, smukkest, når hun 

har forarget dig, travlest, når det er sengetid, roligst, når du overvejer at smide hende ud og mest koket, 
når hun absolut ikke fortjener, at du viser dig fra din bedste side. 

 
Hvem andre kan påføre dig større smerte, fryd, irritation, tilfredsstillelse, forlegenhed og ægte glæde 

end denne kombination af Eva, Salome og Florence Nightingale? Hun kan skabe den vildeste uorden i 
dit hjem, dit hår og din værdighed - opbruge dine penge, tid og sindsro - men da, når din tålmodighed 

har nået bristepunktet, da skinner solstrålerne frem igen, og du har tabt! 
 

Ja, hun er en nervepirrende plageånd. Men når alle dine drømme styrter sammen, og verden fortoner 
sig som et eneste kaos, når du betragter dig selv som en inderlig dumrian og et stort fjols - da får hun 

dig til at føle dig som en konge, når hun klatrer op på dit skød og hvisker: “Jeg holder mere af dig end 
af nogen anden!” 

 
 

Alan Beck 

Copyright 1949  

New England Mutual Life Insurance Company, Boston 
 

 
 

 
 

Småbørnsstadiet (1-6) 

Småbørnsstadiet er præget af intens aktivitet. Stadig bliver man slået af forundring over den overflod af 

energi, som børn orker at presse ud af den mad, de spiser. De lever i en indbilt verden og befolker den 
med mærkelige og ofte fantasifulde væsener. I ét stræk kan de være både en frø, en hest eller til og med 

et lokomotiv. De er endnu ikke i stand til at skelne mellem virkelige og indbildte ting, og de tror fuldt 



 

Håndbog for tropsførere - Faneblad 1 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 
Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

og fast, at den store, sorte hund er en bjørn. De uklare skillelinier mellem den uvirkelige fantasiverden 
og den virkelige skaber grobund for de almindelige “løgne” i denne alder. De er propfulde af 

nysgerrighed og spørger til stadighed: “Hvad?” og “Hvorfor?” De er fantastisk kvikke til at efterligne 
og samler dårlige vaner og uheldige ord op uden at forstå betydningen. De holder mere af at lege selv 

end at blive underholdt. De elsker fortællinger med rim og regler og skal absolut høre dem igen og 
igen. De er fantastisk godtroende og stoler blindt på det forældre eller andre fortrolige venner fortæller 

dem. 
 

 
Småskolestadiet (7-9) 

I småskolestadiet er der fortsat intens aktivitet, men nu mere kontrolleret og målbevidst. Børnene er 
stadig nysgerrige og har tusind spørgsmål, som bør besvares åbent og ærligt. Men evnen til at 
ræsonnere er nu i færd med at udvikle sig, og de trækker slutninger ud fra, hvad de observerer og 

tænker. Gamle, velkendte ting får ny mening, og deres verden vokser fra dag til dag. I stedet for 
eventyr vil de nu have forællinger om noget, som er hændt. De vil hellere lege den, som udfører 

handlingen, end selve handlingen; de vil hellere være lokomotivfører end selve lokomotivet, og de vil 
hellere have legekammerater end lege alene. Men endnu er de individualister. 

 
 

Før puberteten (10-12) 
Denne alder er fuld af uro og uopslidelig aktivitet, langsom vækst og grænseløs sundhed. Pigerne er 

gerne mere udviklet end drengene både fysisk, mentalt og ofte også følelsesmæssigt. Ved 
tolvårsalderen har de nået et forspring på omkring to år, men så begynder drengene at hale ind på dem, 

indtil de har nået den samme udvikling ved atten-nitten-årsalderen. Der er en stigende tendens til 
uafhængighed og selvhævdelse. På skolen er de kvikke til at lære og har en enestående evne til at 

huske, hvad de har hørt eller læst. De føler nu stor beundring for mennesker, som er i stand til at udrette 
noget og elsker beretninger om store mænd og kvinder. Det er i denne alder, at børn har en levende 

interesse for religion. De føer, at det er naturligt at gå til Kristus og overgive sig til ham og hans 
livssyn. 

 

Mentale kendetegn: 

1. Førpuberteten er den gyldne alder for udenadsindlæring - sindet er ligeså modtageligt som voks, 
når det gælder indlæring, og lige så holdbart som bronze, når det gælder hukommelse. De unge 

i førpuberteten lærer altså hurtigt og husker let. 
2. De unge i denne alder er kvikke og vældig ivrige efter at udforske og studere. De elsker at skille 

ting og sager ad for at se, hvordan de er indrettet. De holder af modelbygning. 
3. De elsker fortællinger og gode bøger og er normalt glade for at læse. 

4. De har stor interesse i at samle på ting. Nogle pædagoger regner med, at 90% af alle børn 

samler på et eller andet i denne alder. Det kan ske, at de har fire-fem samler i gang samtidigt. 

Dette er en alder, som passer udmærket til arbejde med duelighedstegn. 
5. Alderstrinnet egner sig ikke for specialisering. Derfor burde spejderforeningerne give deres 

medlemmer adgang til mange interesseområder. Da interesserne i disse år stadig skifter, er det 
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nok med en tre måneders arbejdsperiode for hver hobby eller duelighedstegn. 
 

Fysiske kendetegn: 
1. Dette er den sundeste periode i ens liv. 

2. Der er balance mellem krop og sind og god koordinationsevne. Det går let at lære lektie, spil og 
andre færdigheder. 

3. Det er rastløs periode, hvor børnene  ikke maget bare at sidde stille og være artige. De har en 
medfødt trang til at udvikle lungerne, som gør, at deres voldsomme og grænseløse udfoldelse let 

sprænger rammerne for skik og brug. 
4. Det er blevet sagt: ” Der syntes aldrig at være en nogen harmonisk, afslappet, gylden middelvej 

ved et barns opførsel. Enten løber det op ad den bratte bjergvæg, eller også ligger det død som 
en sild – og skræmmer i begge tilfælde livet af forældrene.” 

 

Sociale kendetegn: 
1. Spejder i førpuberteten elsker hemmelige koder og spændene oplevelser.  

2. De lærer at samarbejde, men fastholder deres uafhængighed. 
3. Vandretrange er naturlig i denne alder, men ikke moralsk forlad. Det er en ordentlig 

”Hjortefod-alder, fordi de unge på så mange måder eftertaber indianernes friluftliv. 
4. Dette er alder med meget heltedyrkelse og stor godtroenhed. 

5. Interessen for det anden køn er minimal. Drengen fortrækker at være for sig selv, og pigerne 
vælger deres egne kliker. 

 
     

Åndelige kendetegn: 
1. Dette er en alder, hvor der er udpræget interesse for åndelige ting og menighedsarbejde. 

2. Det er den ideelle dåbsalder. 
3. Spejderen på dette trin elsker ”spred din tro”-aktiviteter og sætter pris på at det bliver 

hædret med nåle, mærker og bånd. 
4. Det tillidsfulde sindelag gør det lettere at undervise i religion på dette alderstrin. 

 

Tidligpuberteten (13-15) 

 
Nu kommer der en hurtig vækst, som ofte gør de unge en del kejtede og klodsede. Det skyldes manglen 

på koordination mellem sind og krop. Dette fører også til en del problemer, fordi visse organer – såsom 
næse, mund, og fødder – vokser hurtigere e resten af kroppen. Dette får dem til at ligne ”forvoksede 

andeunger” og uden grund frygte for , at de altid vil se sådan ud. Flokmentaliteten når sit højdepunkt og 
begynder efterhånden at aftage og vige pladsen interessen for andre køn med den generthed, som følger 

med. Den mentale udvikling har absolut sine fordele. De unge bliver mere kritiske og mindre 

godtroende end før. Megen tid går med dagdrømmeri og tanke på, hvad de skal blive og gøre senere i 

livet. De er meget uegennyttige og føler et stærkt kald til at udføre noget værdifuldt i verden. Den 
religiøse interesse vare ved, og åndelige ting begynder at blive et spørgsmål om personlig erfaring, 

mere end blot at godtage en del kendsgerninger. 
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Mentale kendetegn: 
1. De unge er opvakte, men har nemt ved at dagdrømme. 

2. De lærer hurtigt. 
3. Drengene har en udpræget interesse for videnskabelige data, og pigerne bliver mere 

interesserede i huslige forhold. 
 

Fysiske kendetegn: 
1. Sundhedstilstanden er god og kun førpuberteten over går den. 

2. Der forgår en hurtig fysisk udvikling med en enorm appetit som følge af vækst. 
3. Muskeludviklingen og koordinationen magter ikke at holde trit med væksten i 

benbygningen. Dette føre let til en kejtet og klodset adfærd. 

4. Kønsorganerne udvikles, og dette fører til hurtige biologiske forandringer. Nye hormoner 
vækker de seksuelle instinkter til live og præger opførslen. 

5. Piger er normalt højere end drengene i 12-13-årsalderen, lidt højere, når de er 14 og så 
udjævnes forskellen frem mod 15-16-årsalderen.  

 
Sociale kendetegn: 

1. Dette er flokmentalitetens tid med frygt for at være anderledes end de andre. Man søger 
godkendelse fra gruppen af ens handlemåde 

2. Man søger efter individuel frihed med en ny sans for menneskets indre egenskaber. Weigle 
siger: ” Hans (den unges) syn trænger gennem den ydre handling og griber tag i selve 

menneskets ånd. Han begynder at skelne de indre egenskaber og føle den egentlige værdi af 
sandhed, tro og selvfornægtelse. Han  er fuld af ærgerrighed og lægger planer for 

fremtiden”. 
3. Lysten til at tjene penge griber ofte den unge i denne alder, noget som fører til ønske og, at 

holde op med skolen. 
4. Sindsstemningerne skifter stadig. Aktivitet veksler med apati. Om morgenen kan den unge i 

tidligpuberteten ofte være impulsivt gavmild og om aftnen gerrig. Det ene øjeblik kan han 

forbavsende indbildsk og i det næste temmelig genert. 

5. Disse besynderligheder kan give sig udslag på mange måder 
a. Stærke ønsker om afsky for forskellig slags mad, specielle yndlingsretter bliver brugt til 

overmål, kiosken på hjørnet blomstre. 
b. Store entusiasme for sport – med tendenser til at overdrive. En umoden sans for humor, 

piger er i fnisealderen. 
6. De unge i denne alder føler tiltrækning til det andet køn. Dette er en farlig alder, når det 

gælder seksuelle og sociale fristelser, fordi de unge ikke er forberedt på personlige 

tilnærmelser.     

 
Åndelige kendetegn: 
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1. Interessen for åndelige ting aftager gradvist i denne alder. De unge bliver påvirket af 
gruppens holdninger. 

2. Trettenårsalderen er det alderstrin, da det næststørste antal unge tillægges menigheden ved 
dåb. 

3. Det er ofte nu, de fortager valget af livsgerning. Derfor er det vigtigt at fremholde for de 
unge, hvilken opgave de har i al fuldende det evangeliske arbejde 

4. Der er mindre tilbøjelighed til at vise sine følelser over for åndelige spørgsmål eller 
overbevisning. 

5. Der er ofte konflikter med samvittigheden. 
 

 
Midtpuberteten (16-17) 
 

Væksten fortsætter med raske skridt. De unge når ofte deres fulde kropshøjde mod slutningen af denne 
periode. Mens de før gik igennem en periode med selvoptagelse, begynder de nu at udvikle sig 

individualitet og bliver personer med egne rettigheder. 
 

Mentale kendetegn: 
1. de er i en alder hvor de sætter spørgsmålstegn ved alt og ønsker bevis, før de vil acceptere 

noget. 
2. De har stor respekt for ”lærde” og er ofte tilbøjelige til at tage det forgivet, som hævdes at 

være sand af en eller anden autoritet. 
3. De er i gang med at danne deres idealer og lægge faste planer for, hvordan de skal opnås. 

 
 

Fysiske kendetegn: 
1. Seksuel udvikling er en magtfaktor, man må regne med. 

2. Højde og vækst udgøre 85% af deres voksne mål. 
3. Deres muskler udvikles, og de holder af fysiske træningsprogrammer. 

 

Sociale kendetegn: 

1. De holder af at danne kliker og ønsker at være omgivet at specielle venner. 
2. De er kritiske og ofte nådeløse åbenhjertige, når de udtrykker deres mening om andre. 

3. De er meget følsomme. De lader sig ofte lede af den gængse mening og af gruppen. 
 

Åndelige kendetegn: 
1. Enten ser man åndelig fremgang som følge af, at de sociale og åndelige værdier bliver det 

vigtigste for dem, eller de mister interessen på grund af dårlige kammerater. 

2. Det, som ikke tidligere er blevet gjort for at give dem en grundlag at bygge livet på , bliver 

det nu vanskeligt at indhente.’ 
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Senpuberteten (18-24) 
Rent fysisk er dette en tid med langsom vækst. De som hidtil har udviklet sent, når nu de andre. 

Personligheden begynder at træde frem, og karakteren fæstner sig. Selskabeligheden finder nu sit 
udtryk – ikke i flokken men i klubben, studenterforeninger, og andre foreninger og i menigheden. Tvivl 

i forbindelse med religion har de enten tænkt igennem og derved fundet en tilfredsstillende grund under 
deres tro – eller de støder religionen fra sig som en levning fra fortiden, med desillutionisme, som viser 

sig i kynisme. Interessen for andre køn har fået sit udtryk i forelskelse, ægteskab og oprettelse af hjem. 
 

 
Det voksne liv 

Karakteristisk for den tidlige voksne alder er godt heldbred og livsglæde. Man er ivrigt optaget af at 
stifte familie, med stræben efter social anerkendelse og kamp for økonomisk tryghed. Der er et alment 
ønske om øget ansvar, idet man ser frem til en skabende virksomhed og glæden ved at mestre større 

opgaver. Mange drives af en trang ril magt over medmennesker. Det religiøse liv afhænger af tidligere 
oplæring og giver sig udslag enten i en trofast og værdig tjeneste eller i en ligegyldigt liv, hvor man 

fortrækker personlige adspredelse. 
Blandt de midaldrende finder man mange, hvis sundhed begynder at vakle. Bekymringer og 

anspændthed øger af frygt for at miste job eller af for store ansvarsbyrder. Mange voksne bliver 
modløse, fordi deres forhåbninger slår fejl, og når de opdager, at der er for sent at gøre noget ved dette, 

vender de opmærksomheden fra sig selv og lever i forventning om, at børnene nu skal nå disse mål. På 
den anden side finder vi dem, som er modnet sent, og som bare netop er ved at finde sig selv. For dem 

ligger lykken ikke i fortiden, men i fremtiden. På det religiøse område har de – nu når børnene er 
vokset op – mere tid og flere penge til at give til menigheden, og ofte bliver de ledere.  

 
Følelser:  

Når vi nu har set, hvorfor folk handler, som de gør, går vi over til selve følelseslivet og prøver at forstå 
hvordan de føler. Der findes mange sindsstemninger, og vi kan kun berøre de vigtigste. Men de har alle 

stor betydning, for de er drivkraften bag de valg , man fortager, de handlinger, man udfører, og de 
tjenester man yder. Det er let nok at tro, men hvis folk først føler dybt for deres overbevisning, bliver 

de ledt til at gøre noget ved dem. 

 

1. Had 
Bag had kan der skjule sig misundelse, jalousi, grådighed, fordom, frygt, uret, man har lidt, eller 

en følelse af skuffelse. Det er en ond og voldsom sindsstemning, som giver lyst til at dræbe og 
vilje til at gennemføre det, når ikke frygten for følgerne holder en tilbage. 

 
2. Frygt 

Frygt kan komme for egen tryghed eller andres velfærd. Man kan nære frygt for at miste 

sundhed, penge, omdømme, ens sjæl eller mere uvæsentlige ting. Den kan være en gode, blot 

den ikke vokser sig til et kompleks, som gerne har en lammende virkning på både krop og sjæl. 
Frygten for det ukendte har altid haft et voldsomt greb i folk. Hos uvidende giver den sig udslag 

i overtro og kan få sørgelige følger. Blandt uddannede har den en tendens til at formindsket 
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eller fuldstændig hindre aktivitet.  
En ung mand med en fin personlighed, som var vant til at stå frem for offentligheden i 

forretningssager, blev formand for en forening for unge ægtepar og gik ud for at indbyde folk til 
menigheden. Dette var han meget nervøs for – Som han selv udtrykte det: ”afstanden fra bilen 

til gadedøren virkede som en hel mil!” Hvorfor? Jo, det var frygten for det ukendte. Hvilken 
slags mennesker boede der bag den dør? Ville de være hyggelige mod ham, eller ville de være 

ærgerlige over indbydelsen? Men da de fremmede havde åbnet døren og ønskede ham 
velkommen, følte han glæde over at have overvundet det ukendte. 

 
 

3. Vrede 
Følelsen af vrede kommer normalt af: 

a) skuffelse – Fordi man ikke har fået sin vilje, ikke har fået det , man ønskede sig eller 

pga. mangel på lydighed mod de ordrer, man har givet  
b) irritation – som øger med dårligt helbred. 

c) Anstrengelser for at skjul en følelse af underligenhed, ærgrelse eller nederlag. 
d) Retfærdig harme – som bunder i en følelse af noget uretfærdigt er blevet gjort. 

 
Det er intet smukt syn at se nogen give sin vrede frit løb. Det er heller intet tegne styrke. 

Salomo sagde: Den, der er sen til vrede, er meget forstandig, den, der mister tålmodigheden 
sætter dumheden i højsæde” (ord. 14, 29) ”Hellere være sen til vrede end at været krigshelt, 

hellere beherske sig selv end at indtage en by”(16,32). 
 

4. Glæde 
Lykken er en flygtig erfaring, som kommer og går med de skiftende forhold i livet, mens 

glæden er et varigt livsgode. Jesus ejede glæden og var ivrig efter, at hans disciple også skulle 
have den. ”Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde bliver 

fuldkommen” (Joh. 15,11) 
 

5. Sorg 
Sorg kan opstå som følge af skam over noget, man har gjort, eller som følge af en ulykke, der  

er overgået én, eller som følge af dødsfald blandt dem, man elsker. Kristne har en trøst i 
Helligånden, som hjælper dem at vinde sejr over det onde, som møder én i livet, og som 

mildner sorgen ved det håb, men har i Kristus. De ugudelige bliver ofte overvældet og bryder 
sammen under byrderne, som de ikke har forberedt på at bære. 

 
6. Misundelse 

Denne følelse kan være et produkt af selviskhed, noget, som får én til at misunde andres talenter 

eller succes. Inden for familiekredsen har den sin årsag i mistanke, mangel på tillid eller 

dumhed. I slægtskab med misundelse står frygten for miste én, som har betydet meget for én 
Jalousi får sin næring fra mistanke og gør mennesker til ynkelige stakler. Den fører let til had og 

derefter til mord. 
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7. Munterhed 

Et muntret sind kommer af er vis sans for humor en evne til at se det latterlige i en sag. 
Lykkelig den flok, som har den munter person i sin midte, én , som med lidt vid kan bryde 

spændingen og får folk til at le. Lykkelig den person, som midt i livets mange forvirrende 
omskiftelser er i stand til at more sig over øjeblikket, og som nægter at bukke under for frygt for 

det, man alligevel ikke kan gøre noget ved. 
 

 
Vanedannelse: 

Du har sikkert en gang været i en gruppe, hvor det er blevet sagt” Jeg begriber ikke hvorfor Peter 
opfører sig sådan”. Straks svarer en anden: ”Det er en vane, han har fået. Han gør det hele tiden uden at 
tænke over det”. Mens instinkterne er medfødte tendenser til at handle på en speciel måde, er vanerne 

noget, man har tilegnet sig. De dannet ved at man siger eller gør noget om og om igen indtil det hele 
går af sig selv. 

 
Når man ser, hører eller tænker noget (på stimulus, påvirkning), går der en strøm gennem de sensoriske 

nerver mod hjernen, hvor der sluttes forbindelse med et motoriske nervesystem, og resultatet bliver en 
speciel handling (respons).Så snart en handling er udført, bliver der dannet et spor, hvor lignende 

nerveimpulser kan passere. Jo ofte handlingen gentages, jo lettere bliver det at udføre den, indtil den 
faktisk kan gøres uden at man skænker den nogen tanke. Dette er en kendsgerning, ligegyldigt hvilken 

slags vane, det drejer sig om. Gode vaner dannes på samme måde som de dårlige, og der er lige så 
vanskelige at bryde, når de først er indøvet. Sandsynligheden for, at noget skal gentages, afhænger af 

flere faktorer: 
1. Hyppighed: For hver gang man tænker eller gør noget, har det lettere ved at blive en 

vane. 
2. Friskhed: hvis man gør dette dagligt, har det lettere for at blive en vane, end hvis man 

kun gør det én gang om ugen. 
3. Intensitet: Er handlingen forbundet med følelser? Gør den en dybt indtryk? Hvis den gør 

det, falder den lettere næste gang. 

4. Tilfredsstillelsen: dersom man holder af eller nyder handlingen, bliver det lettere at 

gentage den, end hvis den virker ubehagelig.  
 

Lad os betragte den gode vane at læse i Biblen. Hvis en person bruger regelmæssigt tid hver dag på at 
læse i biblen, bliver der snart dannet en vane. Et dagsprogram vil ikke føles fuldstændigt, hvis ikke det 

også indgik. Hvis bibellæsning fortages en gang om ugen, fx lørdag eftermiddag, får det lange tidsrum 
”sporet” i hjernen til at svækkes, og det bliver ikke let at få nogen vane ud af det. Hvis man derimod 

tager denne daglige andagtsstund alvorlig, og at man ikke gør der bare for at kunne rapportere det til 

nogen, vil det indtryk, handlingen giver, gøre det lettere at gentage noget, man glæder sig over eller har 

udbytte af. Hvis en person fx er ivrig efter at finde ud af, hvad som er rigtigt og galt, hvad biblen lærer 
om ægteskab og hjemmet, hvad man skal opnå gennem bøn, hvad man må gøre får at blive frelst, eller 

hvordan det vil være i himmelen, da vil han lede ivrigt i Biblen efter svaret – mens han ellers måske 
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ville syntes det var kedeligt at læse 2. Mosebog eller uforståeligt at læse profetierne og ad den grund 
opgive læsningen. 

 
For at bryde en dårlig vane bliver man nød til at vende processen om. Dersom man ikke ved 

viljekraftens hjælp kan bryde fuldstændig med den på én gang, må man lade det gå stadigt længere tid 
mellem hver gang man gentager den, således at forbindelsen mellem stimulus og respons kan blive 

svækket. I ens sind må der også være et oprigtigt ønske om at bryde med vanen. Skulle man give efter 
for fristelsen, må man angre det og føle skam over det i stedet for at nære det tilfredsstillelse, som den 

gav. Nogen føler det som en udfordring at kalenderen, hver dag han har klaret at overvinde vanen.  
 

 
Grundlæggende psykiske behov: 
En mor, som hørte sin baby grad, løb hen til ham og så, at den 6-år gamle bror kramme ham ind til sig. 

Hvorfor gjorde broderen det? Hvad får børn og unge til at handle på denne måde? Hvad er 
baggrunden? 

 
Sædvanligvis er det et forsøg på at tilfredsstille et af deres psykiske behov. På samme måde, som der 

findes fysiske behov får luft, mad, væske, varme, hvile, aktivitet, søvn og det at kunne være sig selv, 
har også vor psykiske natur behov, som er nedlagt i os af skaberen. Disse behov kaldet også drifter, 

impulser, trang, motiver, krav, ønsker, hunger og kræfter. 
 

De fleste psykologer er enige om at det ikke er den intellektuelle, men den følelsesmæssige udvikling 
og forandring, som har størst betydning. Det er følelserne hos et ungt menneske – ikke hans forstand – 

der udgør hans drivkræfter, og som bestemmer den retning, han tager. 
 

For at kunne være dygtige ledere for børn og unge, må vi kende til og benytte os af denne viden i vort 
arbejde. Vi skal nedenfor behandle nogle af de grundlæggende behov – kort og meget forenklet. 

Efterhånden som lederen får øjnene op for disse vigtige forhold, vil han søge efter mere detaljerede 
kundskaber om dette vigtige emne. 

 

Fysisk aktivitet: 

Den eneste måde, små børn kan udvikle musklerne og opnå en kraftig blodcirkulation på, er ved fysisk 
aktivitet. At sidde stille i lange perioder er derfor usundt, og når Gud – som skabte kroppen og ved, 

hvordan den vokser, siger ”gå i gang!” så betyder det netop det. Det er påkrævet, at man ved al 
planlægning af arbejde med børn søger for rigelig fysisk aktivitet. 

 
Status-tryghed: 

Alle børn har et stærkt behov for at bære ønsket og at været til nytte. Enhver person trænger til at føle, 

at han kan bidrage med noget, som er uundværligt for den gruppe, han tilhører. 

 
Børn må kunne føle sig trygge, føle, at de kan regne med loyalitet og støtte fra en eller anden, 

uafhængig af, hvad de måtte finde på. En mor nægtede at kysse sin lille datter godnat, hver gang hun 
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var uartig. En aften råbte datteren: ”Du er ikke glad for mig mor, kun i de ting, jeg gør!” Barnet følte 
ikke, at det kunne regne med sin mor. 

 
Forældre, lærere og ungdomsledere krænker ofte dette behov, når de på uheldig mådesammenligner et 

barn med et andet. Konkurrencer, præmiering og kappestrid går ofte imod denne drift. 
Hvis et barn ikke lykkes på et område, er det absolut nødvendig, at det lykkes på en andet. Det må 

simpelthen lykkes på en eller anden måde for at kunne bevare sit ego. Hvis det ikke gør det, vil det gå 
sine egne veje – og det i en asocial retning.  

 
Individualitet: 

  
”Ethvert menneske, som er skabt i Guds billede, er udstyret med evner, som er beslægtet med 
Skaberes: personlighed, evne til at tænke og handle... Det er den rette uddannelses opgave at udvikle 

disse evner.” (Uddann., s. 17) 
 

”De, som svækker eller ødelægger det individuelle, påtager sig ansvar, som bare kan få dårlige følger.” 
(Uddann., s.288) 

 
Ethvert barn har en dynamisk udvikling, som er særegen for dette barn. Hvis en leder skal kunne 

udrette noget , må han kende det enkelte barns særtræk, interesser, evner, venner og ambitioner. Med 
en sådan viden og forståelse kan han opnå strålende resultater. Han kan hjælpe Marit fra at være sky og 

usikker på sig selv til at blive en ledertype med tidligere uopdagede evner. Han kan omskabe jens fra 
en provo til en hjælper – Eller give Henrik den vejledning og stimulans om mange år senere vil gøre 

han til en fremtrædende person i samfundet – Fuld af taknemlighed til sine ledere. 
 

En ung person skrev, at børn ikke ønsker at være andres kæledægge eller personlige ejendom, heller 
ikke at være andre til byrde eller være genstand for deres ansvar, men at de ønsker at være selvstændige 

individer. Han forsatte med at sige, at børn af mange vokse blot betragtes som små unger, og det, de 
siger, tænker og gør, aldrig er af nogen betydning. De bliver betragtet som små børn, som leger i en 

sandkasse, og som bliver afbrudt bare efter de voksnes indfald som at hente et par briller. 

 

I tråd med dette behov vil den dygtige leder finde frem til de aktiviteter, hvor i hvert fald ét eller flere 
af dem vil appellere til hver medlem i gruppen. Han vil fylde klubrummet med stensamlinger, vækster, 

og hvad dette måtte være far at aktivere eller styrke interessen hos det enkelte individ i gruppen. 
 

Social godkendelse: 
Psykologer er enige om, at socialgodkendelse er en af de mægtigste kræfter til at bestemme 

personligheden og opførslen. Hvert menneske forlanger at blive set op som en ligemand og at blive 

godtaget af ligesindede. Han ser det som en frygtelig ting at måtte være et socialt udskud, og få har 

mod til at tåle at være det. 
 

Nogle gange beder forældre, lærer, og ungdomsledere børn og unge og at klæde sig eller opføre sig på 
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en sådan måde, at de med stor sandsynlighed vil ringeagtes af ligesindede. Mens de unge har et stærkt 
ønske om at blive godtaget af og være kammerater med de voksne, vil de sjældent købe dette for det, 

det koster at miste anerkendelse fra deres egne og derved bliver sociale outsidere. Af denne grund er 
det vigtigt, at denne godkendte opførsel hos medlemmerne bliver godtaget af hele gruppen. 

 
Behovet for nye oplevelser: 

Denne drift indbefatter nysgerrighed – dette at kunne udforske nye ring – interessen for det 
fremmedartede, det nye, det ukendte. Den næres ved overraskelser og forandring og atter forandring! 

Børn bliver snart trætte af en fast rutine – de kan kun følge den i kortere tid, for nysgerrigheden er 
ustyrlig. I harmoni med dette stærke behov må lederen planlægge et spændene, stadig skiftende 

stimulerende program.   
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Spejderkalender for 2008 
 
(Der kan forekomme ændringer) 

Den endelige spejder og ungdomskalender vil være at finde i grønskollingen inden jul 
 
Januar 

25.-27.  Børnelejr planlægning 

 

Februar   

3.  Fastelavn 

   

Marts 

28.-30.   Førertræningsstævne/ Generalforsamling søndag d. 30  

 

April 

17.- 20.  Bededags lejren   

30.- 4 maj Årsmøde/ førertræningsstævne  

 

Maj 

9.-12.  Finderup arbejdslejr 

 

Juni 

6.-8.  Rovertur 

30.-6 juli Børnelejr Vest Himmerlandsgården 

 

Juli 

6.- 12.  Børnelejr Øst Møllelejren  

20.- 27.  Spejderlejr 

 

August 

29.-31.  Førertræning 

 

September 

 

Oktober 

3.-5.  Fællestur Vest 

12.-15.  Arbejdslejr Himmerlandsgården 

24.-26.  Fællestur Øst 

 

November 

7.-9.  Arbejdslejr  Finderup 

 

December 

5.-7.  Juletur Vest 

12.-14.  Juletur Øst 
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Korpsets Repræsentantskab 
 

- er stedet, hvor korpsets demokrati slår helt igennem. Her vælger delegerede, 

udsendt fra troppende, Spejderbestyrelsen som er korpsets øverste organ. 

Repræsentantskabet er også stedet, hvor tanker og visioner kommer frem og vi 

sammen udstikker mål for fremtiden. Korpsets Repræsentantskab er først og 

fremmest spejdernes. 

 

Det du som tropsfører skal sikre, er at demokratiet fungere i din trop. I skal hvert år 

indkalde alle jeres medlemmer og støttemedlemmer til generalforsamling. I det forum 

skal der så vælges fra 1 til 3 delegerede afhængigt af troppens størrelse. Det er 

hensigtsmæssigt at vælge personer som kan komme, og ligeledes at der også vælges 

almindelige spejdere (læs: ikke - voksne/ledere) som delegerede! Bemærk! Alle 

korpsets medlemmer har taleret ved Repræsentantskabet, men kun de delegerede har 

stemmeret.  

 

Vedtægterne for Korpsets Repræsentantskab, herunder dagsorden, finder du i 

Korpsets vedtægter faneblad 8. 

 

Spejderbestyrelsen består af 9 medlemmer 

Spejderchefen 

En person valgt af Unionsbestyrelsen 

5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en vælges som formand, af selve bestyrelsen 

2 suppleanter 
 

Spejdernes generalforsamling finder sted hvert år  sidste søndag i marts måned. 

Mødet starter kl. 10:00 og varer typisk til 3-5 timer. 

 

 

 



Tilmelding til Spejderne repræsentantskab

Kredsen vælger én repræsentant for hver påbegyndt 10 lokale medlemmer.

Dog højest tre. Bemærk! Det drejer sig kun om registrerede, kontingent-

betalende medlemmer (sæson 20__ /__).

Trop sender følgende repræsentant(er) til

korpsets Repræsentantskab den sidste søndag i Marts i Adventkirken,

Hunderupvej 51 Odense:

5000 Odense C

Navn Med stemmeret

Udover disse kommer der (antal) ( uden stemmeret)

Denne blanket bedes indsendt senest en uge inden reræsentskabet

Adventistsamfundets Spejderkorps 



Håndbog for tropsførere - Faneblad 4 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 
Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

Tilmelding til Børnelejr 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



Ja, jeg kommer med på

Navn

Adresse

post nr og by

Cpr. Nr.

Trop
Forældres navn

Forældres tlf.

Jeg sørger selv for transporten

Jeg vil gerne med fællesrejsen fra:

Nærum    Odense

Roskilde    Vejlefjordskolen

Ringsted

Denne blanket afleveres til din

tropsfører  senest den 1.Maj

Spejderlejr
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Pakkeliste for tropsfører til spejderlejr: 

 
Dette er kun en vejledende pakkeliste som hjælp til troppen. Der kan være ting som er 

overflødige i din trop, samtidig er der sikkert også ting som er ”livsnødvendigt” for 
din trop.  

 
Telte Evt. Madtelt 

Køkkenting: Skåle 
  Knive: 

  Brødkniv 
  Urtekniv 

  Gryder 
  Pander 

  Grydeskeer 
  Piskeris 

  Spatler 
  Skærebredt 

  Kander 
  Krus 

  Tallerkner 
  Spiseknive 

  Gafler 
  Skeer 

  Kartoffelskræller 
  Osteskærer 

  Dåseåbner 
  Affaldssække 

  Viskestykker 
  Karklude 

  Opvaskemiddel 
  Håndsæbe 

  Stanniol 
  Husholdningsfilm 

  Saks 

  Opvaksebørster 

  Opvaskebaljer 
Ståluld  

Brunsæbe 
 

 
 

Værktøj: Save 
Økser 

Reb 
Rive 

Skovl 
Spade 

Jordbror 
Gaffatape 

  kiler 
Bror 

Boremaskine(manuel) 
Hammer 

Pløkhammer 
Presenning 

Førstehjælpskasse 
hygiejnebind 

Sorte sækker 
Tændvæske  

Tændstikker 
Vanddunke 

Gasblus 
Gas 

Flagermuslygter 

Lampeolie 

Net til sofa 
Selvbindersnor 

Lygter fra Peter B 
Dolke 

Plader til bord 
 

Evt.: 

Primus 

Tægetang  
Vogn 

Kompas 
Skriveredskaber 

Papir 
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Overordnede regler på spejderlejren 

 
 

Morgenandagt: 
Det forventes at troppen stiller op i række, og går ud til flaget så man er klar til 

flaghejsning/andagt. Det er vigtigt at troppen kommer til tiden så, der ikke er nogen 
man skal vente på. Man har reglementeret uniform på, og har den udleverede sangbog 

med. 
 

Bål: 
Bål er tilladt såfremt der ikke er blevet givet anden information. Når bålet er tændt, er 

det vigtigt at der altid er en der holder øje med bålet. Inden den sidste person går i 
seng, skal bålet være forsvarligt slukket. 

 
Sengetid: 

Efter klokken 23.00 skal der være ro i lejren. Det vil sige at råben/skrigen, 
instrumenter, højlydt sang og andre aktiviteter der kan forstyrre, er forbudt efter dette 

klokkeslæt. 
Det er en god ting at få de mindste spejdere i seng, i god tid først på ugen. Hvis de 

bliver trætte, vil det gøre at de får en dårlig lejr.      
 

Ansvar: 
Det er selvfølgelig tropsføreren, der har det overordnede ansvar i troppen. Derfor er 

det tropsførerens ansvar, at sørge for at spejderne deltager i de ”tvungen” aktiviteter. 
Det er samtidig også tropsførerens/førernes ansvar at holde øje med spejderne, og se 

om de har det godt. Hvis der er nogen der er kede af det, er det tropsføreren/føreren 
der skal prøve at løse problemet, så alle kan få en god spejderlejr        
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Medlemsregistrering 
 

Ved begyndelsen af hver spejdersæson skal medlemsregistreringen finde sted. Det er 

nødvendigt for at spejderkorpset fortsat kan modtage støtte fra DUF.  Vi er blevet 

enige om en deadline, som hedder 31. oktober. I år må det ikke glippe. Spejderne i 

din trop vil høste kontante fordele: Rabat ved sommerens lejre, spændende udlåns-

udstyr i korpset og mulighed for at søge korpsets initiativfond om midler til projekter. 

 

Sådan gør I: 

 

a.  Tag den vedlagte liste over medlemmer fra sidste sæson og sørg for at alle som 

stadig er medlemmer får betalt kontingent. 

b.  Alle medlemmer, nye som gamle, skal udfylde og underskrive 

medlemsregistreringsblanket og betale  kontingent. 

c.  Indsend følgende til korpskontoret: 

 c1. Korrigeret medlemsliste (udgåede/ikke kontingentbetalende  

       medlemmer streges ud)  

 c2. Udfyldte indmeldelseskort alle medlemmer  

 c3. Beregningsark af korpskontingent med kasserererklæring 

d. Derefter indbetales det beregnede korpskontingent til korpset på giro: 463-2745 

mærket ”Korpskontingent for _______ Trop. 

 

Sådan er reglerne:  

 

For at være medlem af Adventistspejderne kræves to ting:  

1. At man har betalt kontingent (i år) til den lokale kreds (spejdertrop).   

2. At man ved indmeldelsen har skrevet under på at man ønsker at være medlem.  

 

Kontingentets størrelse fastsættes i den lokale kreds. Det er dog vedtaget på 

Repræsentantskabet 2005 at kontingentet bør være minimum kr. 75.  

 

 

Registreringen og kontingent skal ske INDEN D. 1 NOVEMBER. 

Bemærk! Alle som ikke længere er medlemmer skal slettes af medlemslisten, 

ligesom eventuelle adresse- og telefonnummerændringer føres på. 

 



Afregning af korpskontingent sæsonen 20__ / __

for trop.

Antal medlemmer (medlemmer, støttemedlemmer og forældrekreds ialt)

Korpskontingent for sæsonen:

Antal medlemmer x 20 kr. = Kr.

Tropsfører / kasserererklæring:

Undertegnede  bevidner hermed at ovenstående medlemmer

er fuldgyldige, kontingentbetalende medlemmer.

Tropsfører: d.   / 20__

Kasserer: d.   / 20__
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Huskeliste vedrørende Troppe 

 

      FRIST 

Troppene: 

 

1. Indrapportering af medlemmer med navn, adresse og alder 1. nov. 

 

2. Supplerende indrapportering (tilføjelser og rettelser)  Før 31/12 

 

3. Opkrævning af kontingent hos spejdere og støtter  1/10 – 30/11 

 

4. Afregning af kontingent til Korpset (medlemmer, der har 

    betalt x 20 kr.)     31. dec. 

 

5. Udarbejdelse af årsregnskab for troppen og afstemning af 

    indbetalt kontingent fra medlemmer   31. januar 

   (den udleverede regnskabsmodel kan anvendes) 

 

6. Indsendelse af årsregnskab til Korpset, med revisorpåtegning 28. februar 

 

 

Korpset: 

 

1. Fører kartotek på basis af troppenes indberetninger  1. dec. 

 

2. Udsender kartoteksudskrift til troppene i 2 eksemplarer  8. januar 

    Det ene eksemplar returneres med bekræftelse på rigtigheden 

 

3. Supplerende rettelser føres    januar 

 

4. Kontrollerer indbetalt kontingent fra troppe og evt. rykke 20. december 

 

5. Modtager årsregnskaber fra troppe og arkiverer dem til senere 

    kontrol og revision     28. februar 

 

6. Afholder generalforsamling     sidst i marts 

 

7. Afleverer ansøgning til DUF    1. juni 

   



Man kan downloade et exel-ark på adventistspejder.dk

20__

kr.

Kontingent aktive 0

Kontingent støtte 0

Salg af uniformer 0

Indbetaling vedrørende ture 0

Gave og kollekter 0

Aktivitetstilskud, XX Kommune 0

Andre tilskud 0

Indtægter i alt 0

Korpskontingent 0

Køb af uniformer 0

Materialer og udstyr 0

Fortæring og fornøjelser 0

Kontorartikler mv. 0

Lederkursus 0

Bogkøb 0

Spejdertur til XXXX 0

Udgifter i alt 0

Årets resultat 0

Bankbeholdning 0

Kassebeholdning 0

Aktiver i alt 0

Formue 1. januar 200X 0

Årets resultat 0

Formue i alt 0

Skyldig omkostninger 0

Skyldigt kontingent korps 0

Gæld i alt 0

Passiver i alt 0

Aktiver

Passiver

Adventist Spejderne i Danmark

XX Trop

Regnskab for år 200X

Resultatopgørelse
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Uniformsreglement 
for Syvendedags Adventistsamfundets Spejderkorps i Danmark 

Udarbejdet april 1997  
 
§1. Uniform  
 
 Grøn skjorte med liggende krave, to skulderstropper og to brystlommer. (Den gamle 

olivengrønne skjorte er fuldgyldig uniform indtil videre.) 
 
 a) det henstilles til alle, at den øvrige påklædning falder i smag med uniformens farve. 
 
§2. T-shirt 
 
 Grøn med korpsmærket på venstre sides front - er fuldgyldig uniform og hertil bruges 

tørklæde. 
 
 a) accepteres, at patruljer har »egen« T-shirt med patrulje- eller tropsnavn. 
 b) accepteres, at man på lejr bærer en speciel lejr T- shirt. 
 
§3. Sweatshirt 
 
 Grøn med korpsmærket på venstre sides front - er fuldgyldig uniform og hertil bruges 

tørklæde. 
 
§4. Spejderbælte - med mærket MV og inskription: Ren - Venlig - Sanddru. 
 
§5. Tørklæde 
 Tumlinge:  Gult 
 Spejdere:  Gult 
 5.grad og førere:   Gult med blå, rød, grøn og sort stribe  
    og påtrykt det internationale SDA 
    spejdersymbol med teksten:  
    S.D.A. SPEJDERKORPS. 
 
 Trekant rullet fra snip til snip og samlet foran med tørklædering, råbånds- eller specielt 

tørklædeknob. 
 
§6. Hovedbeklædning – Ingen 
 
  Det anbefales, at såfremt hovedbeklædning benyttes, da at bruge filthat lig andre 

spejderkorps’ filthatte, men med vort eget/neutralt bånd omkring. 
 
§7. Distinktioner 
 
 stk.1 IIdentitetsmærker: 
 
  a) Korpsnavn - 1 cm over vvenstre lommeklap bæres det trekantede korp-

smærke med inskriptionen: Adventistsamfundets Spejder-korps. 
  b) Tropsmærke - bæres på højre ærme 5 cm under skuldersøm. 
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  c) Patruljemærker - på højre ærme 5 cm under tropsmærke. Hver patrulje 
vælger og udformer sit eget mærke i læder, skind eller andet. 

 
  

stk.2 SSpejdergrader: 
 

  a) Tumlinge: 
   1. trin - blå nål 
   2. trin - rød nål 
   3. trin - grøn nål 
   4. trin - gul nål 
 
  b) Spejdere: 
   1. grad - blå nål 
   2. grad - rød nål 
   3. grad - grøn nål 
   4. grad - sort nål 
   5. grad - gylden nål 
   Alle med international SDA spejdersymbol. 
 
  c) Førergraden - ottekantet blå og gul nål med 4 stjerner. 
 
  d) Nålene bæres på lommeklappen på venstre brystlomme. I tillæg til den nål, 

der tilkendegiver, hvilken grad man har opnået, er det tilladt på samme 
lommeklap at bære nåle, der giver udtryk for beståede prøver indenfor 
førstehjælp, brandværn m.m. 

 
  e) Spejdere bærer tillige: 
   på begge skulderstropper yderst ved skuldersømmen et 2 cm bredt bånd, 

hvis farve svarer til nålens. 5. grad og førere har 3  cm blå fløjlsbånd, med 
for 5. grad 1 cm hvidt og for førere 1 cm gult bånd på midten. 

 
 stk.3 DDuelighedstegn og diplomer: 
 
  a) Fra Adventistsamfundets Spejderafdeling gives der duelighedstegn og 

diplomer for særlige færdigheder. Disse filtmærker bæres på bandoler. 
 
  b) Over højre lomme bæres den eller de bjælker, som tilkendegiver antal 

dueligheds-tegn. 
     1 sølvbælke - 5 duelighedstegn 
     1 guldbælke - 10 duelighedstegn 
 
  c) Bandoleret har samme farve som uniformen og bæres på højre skulder mod 

venstre side. Spejdere, der har taget førergraden, bærer nederst på 
bandoleret det Internationale SDA spejdersymbol. Bæres ved  nåleuddeling 
og andre højtidelige begivenheder, hvor spejderne medvirker. 

 
  d) Camporee-, eller lejrmærke bæres på venstre ærme, 5 cm under skuldersøm. 
 
  e) Flag - bruges ved rejser i udland og ved internationale lejre. Flaget påsyes 

venstre brystlomme. 
 
  f) Når spejderne færdes offentligt bør ledere bære et navneskilt på højre 

lommeklap. 
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stk.4  Lederdistinktioner: 

 
  a) Patruljeassistent - 1 vinkel. 
   Påsyes venstre ærme, 10 cm under skuldersøm. Kan bæres af alle, som 

fungerer som patruljeassistent til og med 5. grad. 
 
  b) Distinktioner, som forudsætter og kræver at Førergraden haves: 
 
   Patruljefører  1 vinkel, plus gul og blå   fløjtesnor. 
   Tropsassistent  2 vinkler, plus gul og blå fløjtesnor. 
   Tropsfører  3 vinkler, plus gul og blå fløjtesnor. 
 
  Røde vinkler tæt sammen med spidsen op 10 cm under skuldersøm på venstre 

ærme samt fløjtesnor rundt om venstre arm under skulderstrop til brystlomme. 
 
   Distriktschef  3 vinkler, plus gylden fløjtesnor. 
   Stabsmedlemmer  Gylden fløjtesnor. 
   Spejderchef  Ingen vinkler, Rød fløjte snor. 
 
§8. Hilsen - Den internationale spejderhilsen. 
 
  Der hilses ved flaghejsning eller -haling, for ligtog samt ved jordpåkastelse, og når 

kisten sænkes, på alle spejdere, man møder, ved optagelse i troppen og lign. Tillige 
hilses på alle som man efter almindelige høflighedsregler vil hilse på. 

  Der bruges kun spejderhilsen, når man er i uniform.  
 
§9. Brug af uniformen 
 
  Uniformen bruges ved patruljemøder, tropsmøder, lejre, stævner o.l. Desuden ved 

agitation, f. eks. offentlige møder, hvor spejderne medvirker, løbeseddeluddeling, 
høstkampagne o.l. 

 
  Husk, at uniformen forpligter. Folk vil bedømme den sag, du repræsenterer, efter 

din opførsel. Sørg for, at uniformen holdes ren og ordentlig. Sørg for at være 
reglementeret påklædt. 
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VEDTÆGTER 

For Adventistspejderne i Danmark 
 Revideret sidste gang d. 30-3-03 

 

1. Navn og hjemsted. 

 

1.1 Korpsets navn er “Adventistspejderne i Danmark” (herefter omtalt som “korpset”). 

1.2 Korpsets hjemsted er Søllerød Kommune. 

 

2. Formål 

 

2.1. Korpsets formål er: 

- at forkynde evangeliet blandt børn og unge i overensstemmelse med Syvendedags Adventistskirkens livssyn.  

 - at uddanne børn og unge til at leve et ansvarligt og nyttigt liv i tjeneste for andre. 

  

2.2. Korpsets formål ønskes opnået igennem et mangesidigt lokalt arbejde. Korpset kan f.eks. forestå friluftsliv, 

idræt, fortællearbejde, musik og sociale arrangementer, udflugter, arbejde og religiøse møder.  

  

3. Medlemsforhold. 

 

3.1. Som medlemmer kan optages enhver, som loyalt vil arbejde for  

 korpsets formål og vil aflægge spejderløftet og holde  spejderloven (se § 4 og § 5). 

 

3.2. Korpset er organiseret som en landsdækkende sammenslutning af lokale kredse. 

3.3. Medlemsskab opnåes gennem medlemsskab af en lokal kreds.  Indmeldelse sker skriftligt og træder i kraft ved 

indbetaling af kontingent. 

 

3.4. Optagelse af nye kredse i korpset. 

Enhver kreds, med en spejdertrop under ledelse af en voksen fører, kan anerkendes, såfremt bestyrelsen 

skønner, at kredsens spejderløfte og arbejde er i overensstemmelse med spejderkorpsets ånd. Hvis det er 

bestyrelsens skøn, at en tidligere anerkendt trop ikke arbejder i overensstemmelse hermed, kan bestyrelsen 

udelukke kredsen af korpset. 

 

4. Spejderløftet. 

 

Ved Guds nåde lover jeg, at jeg vil være ren, venlig og ærlig, at jeg vil holde spejderloven.  

og være Guds tjener og menneskers ven. 

 

5. Spejderloven. 

 

 Spejderloven forventer af mig:  

1. at jeg daglig har tid med Gud     6. opfører mig godt i Guds hus 

2. gør det bedste jeg kan      7. er glad og tilfreds 

3. passer godt på min krop     8. hjælper alle mennesker 

4. ser alle mennesker lige i øjnene     9. vidner om gud. 

5. er høflig og lydig      

  

 
6. Økonomiske forhold. 

 

6.1. Adventistspejderne i Danmark er juridisk organiseret som en forening. 

6.2. Korpsets udgifter afholdes af kontingenter, samt bidrag korpset modtager i tilskud eller gave. 

6.3. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af repræsentantskabet.  
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7. Repræsentantskabet. 

 

7.1. Repræsentantskabet afholdes hvert år, inden 1. maj, med deltagelse af  repræsentanter valgt af de lokale 

kredse. Kredsene vælger éen repræsentant for hver ti lokale medlemmer, dog højest tre for hver kreds. 

7.2. Repræsentantskabet indkaldes med mindst fire ugers varsel gennem medlemsbladet “Grønskollingen”. 

7.3. Hver delegeret har éen stemme.  

7.4. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskab er: 

- Valg af dirigent og referent. 

- Formandens beretning. 

- Fremlægning og godkendelse af regnskab. 

- Fastsættelse af kontingenter.  

- Valg af revisor. 

- Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hvert lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 edlemmer. 

Hvert år vælges én supleant. 

- Behandling af indkomne forslag. 

- Evt. 

7.5. Ved afsteminger træffes afgørelser med almindeligt stemmeflertal. 

7.6. Ekstraordinært repræsentantskab kan indkaldes af bestyrelsen eller af  min. 1/3 af medlemmerne i forening.  

7.7. Forslag til behandling på ordinære repræsentantskaber skal være korpset i hænde senest 14 dage inden datoen 

for repræsentantskabets afholdelse. 

 

8. Bestyrelsen. 
 

8.1. Den daglige administrative ledelse varetages af bestyrelsen. 

8.2. Bestyrelsen består af: 

 1. Korpschefen (Ansat og lønnet af Adventistskirken, Danmark) 

 2. En repræsentant valgt af Adventistskirkens bestyrelse (Unionsbestyrelsen). 

 3. Fem medlemmer, vælges af spejderkorpsets  repræsentantskab. 

8.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden 

vælges iblandt de medlemmer af  bestyrelsen, som er valgt af repræsentantskabet. 

8.4. Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. 

 

9. Korpschefen. 

 

9.1. Den daglige praktiske ledelse varetages af korpschefen. 

9.2. Korpschefen ansættes og lønnes af Adventistskirken og godkendes af bestyrelsen. 

 

10.  Tropsførerråd. 

 

Der fungerer 2 tropsførerråd, som koordinerende led mellem kredsene og bestyrelsen. De 2 råd placeres 

geografisk efter behov, f.eks. Sjælland - øerne og Jylland - Fyn. 

 

   

11. Regnskab. 

 

11.1. Korpsets regnskabsår er kalenderåret.  

11.2. Korpsets regnskab varetages af den af bestyrelsen valgte forretningsfører og revideres af en statsautoriseret 

eller registreret revisor godkendt af repræsentantskabet. 

 

12. Tegning og hæftelse. 

 

12.1. Korpset forpligtes ved underskrift af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede 

bestyrelse.  

12.2. Der påhviler ikke korpsets medlemmer personlig hæftelse for  korpsets forpligtelser. 
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13.  Vedtægtsændringer og opløsning. 

 

13.1 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden et repræsentantskab. 

13.2. Vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet med 2/3 af de afgivne stemmer.  

13.3. Opløsning af korpset kræver vedtagelse med 2/3 af mulige delegerede stemmer. Såfremt der er flertal for 

vedtægtsændringen uden at majoritet foreligger, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et nyt 

repræsentantskab, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer.   

13.4. Ved opløsning fordeles korpsets formue imellem de lokale kredse efter medlemsantal. 

 

 

 

14.  Føreransvar 

 

For at blive fører hos Adventistspejderne skal man hver 3. år tillade at korpset tjekker vedkomne i Det 

Centrale Kriminalregister. En evt. registrering i registret vil medføre udelukkelse som fører i korpset. 

 

Man er fører hos Adventistspejderne når man enten: 

- har direkte kontakt med børn under 15 år, eller 

- har et føreransvar på en tur, med overnatning.   
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Arbejdsbeskrivelse for Spejdernes Bestyrelse. 

 

 

1.) Bestyrelsen konstituerer den sig selv med formand, sekretær og kasserer.  

 

2.) Bestyrelsen er ansvarlig for  korpsets økonomi herunder spejderbudgettet (bevilging fra Syvendedags 

Adventistsamfundet). Spejderchefen går videre med dette til afdelingssekretærernes budgetmøde.  

 

3.) Indkalde og  afholde korpsets repræsentantskab een  gang årligt. 

 

4.) Afholde 2 førertræningskurser årligt, hvor det er  undervisning der  prioriteres. Repræsentantskabet regnes ikke 

som førertræningskursus. 

 

5.) Koordinere opgaver, som korpset må have i forbindelse med afholdelse af camporeer, i og udenfor Danmark. 

 

6.) Evt. vælge en “udstyrsmand”, der har ansvar for korpsets materiel.  

 

7.) Ansvarlig for ajourføring af førerhåndbog, træningssystemer, samt duelighedstegn og sangbøger. 

 

8.) Ansvarlig for ajourføring af spejderreglementet og uniformer. 

 

9.) Overordnet ansvarlig for hytter, der er korpsejede. 

 

10.)  Ansvarlig for udgivelse af spejdernes blad, Grønskollingen. 

 

11.) Kontakt og samarbejde med andre spejderkorps, samordninger o.a. 

 

12.) Møder afholdes minimum een gang i kvartalet eller efter behov.  

 

13.) Ansøger om tilskud og beslutter en evt. fordeling imellem troppene.  
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Vedtægter 
 for Adventistspejderne i Danmarks kreds i ____________________. 

 

1. Navn og hjemsted 
 

1.1. Kredsens navn er ____________ Adventistspejderkreds. 
 

1.2. Kredsens hjemsted er ________________ kommune. 
 

2. Formål 
 

2.1. Kredsens formål er : 
 - at forkynde evangeliet blandt børn og unge i overensstemmelse med 

 Adventistsamfundets livssyn.  
 - at uddanne børn og unge til at leve et ansvarligt og nyttigt liv i tjeneste for 

 andre. 
 

2.2. Korpsets formål ønskes opnået igennem et mangesidigt lokalt arbejde. Korpset 
 kan f.eks. forestå friluftsliv, idræt, fortællearbejde, musik og sociale 

 arrangementer, udflugter, arbejde og religiøse møder. 
 

3. Medlemsforhold 
 

3.1. Som medlemmer kan optages enhver, som loyalt vil arbejde for korpsets  formål 
og vil aflægge spejderløftet og holde spejderloven (se § 4 og §5). 

 

3.2. Medlemskab af kredsen opnås ved skriftlig indmeldelse og træder i kraft ved 
 betaling af kontingent.  

 
3.3. Kredsen er medlem af det landsdækkende spejderkorps: Adventistspejderne 

 

4. Spejderløftet. 

 
 Jeg vil være ren, venlig og sanddru. Jeg vil holde spejderloven. Jeg vil være  

 Guds tjener og menneskers ven. 
 

5. Spejderloven. 
 

 Spejderloven forventer af mig:  

 1. at jeg daglig har tid med Gud   6. opfører mig godt i Guds hus 

 2. gør det bedste jeg kan    7. er glad og tilfreds 
 3. passer godt på min krop   8. hjælper alle mennesker 

 4. ser alle mennesker lige i øjnene   9. vidner om gud. 
 5. er høflig og lydig    
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6. Økonomiske forhold 
 

6.1. Kredsen er selvejende. 
 

6.2. Kredsens udgifter afholdes af medlemskontingenter samt af bidrag kredsen 
 modtager i tilskud eller gave.  

 
6.3. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

 
7. Generalforsamlingen 

 
7.1. Kredsen afholder ordinær generalforsamling én gang årligt for alle kredsens 

 medlemmer. 
 

7.2. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel til 
 alle stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden udsendes sammen med 

 indkaldelsen. 
 

7.3. Hvert medlem har én stemme. 
  

7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 
 - Valg af dirigent og referent 

 - Beretning om årets virksomhed 
 - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 - Fastsættelse af kontingenter 
 - Valg af revisor 
 - Valg af bestyrelse 

 - Valg af  repræsentanter til korpsets repræsentantskab. 
 - Behandling af indkomne forslag 

 - Eventuelt 
 

7.5 Ved generalforsamlingen afgøres kredsens anliggender. 
 

7.6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det 

 nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne anmoder herom. 

 
8. Bestyrelsen 

 
8.1. Kredsens bestyrelse varetager kredsens daglige drift og samordner  aktiviteterne i 

kredsens spejdertrop, forældregruppe og støtteforening. 
 

8.2. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Tropsføreren, som til enhver tid er valgt 

af den lokale Adventist menighed, er selvskrevet medlem af bestyrelsen. De øvrige 

vælges på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv ved sit første møde med formand, sekretær og kasserer. 

Formanden vælges iblandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen. 
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8.3. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
 

9. Tropsføreren 
 

 Tropsføreren varetager den daglige praktiske ledelse af spejdertroppen. 
 Tropsføreren vælges af den lokale  Adventistmenighed og  godkendes af 

bestyrelsen. 
 

10.  Regnskab 
 

10.1. Kredsens regnskab løber fra _________ til __________ .  Det første år fra  stiftelsen 
den ___________ . 

 
10.2. Kredsens regnskab varetages af den af bestyrelsen valgte kasserer og revideres  af 

den af generalforsamlingen udpegede revisor.  
 

11.  Tegning og hæftelse 
 

11.1. Kredsen forpligtes ved sin underskrift af formanden og 2  bestyrelsesmedlemmer. 
 

11.2. Der påhviler ikke kredsens medlemmer personlig hæftelse for kredsens 
 forpligtigelser.  

 
12. Vedtægtsændringer 

 
12.1. Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med dagsordenen før 
 generalforsamlingen. Ændringer afgøres med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 

 
13. Opløsning. 

 
13.1. Kredsen kan opløses ved vedtagelse på en lovligt indkaldt generalforsamling 

 med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende 
 generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.  

 

13.2. Ved opløsning tilfalder kredsens formue Adventistspejderne 

 
 

 
 

Som vedtaget på generalforsamlingen d. __________________ 200    
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ANSØGNINGSSKEMA TIL MOTIVATIONSFONDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis projektet eller aktiviteten ikke er påbegyndt et år efter ansøgningen er bevilliget, går 
det ansøgte beløb tilbage til korpset                 

Ansøger: ________________________________ 
 
Kort beskrivelse af projektet: (vedlæg evt. bilag) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Kort beskrivelse af formålet/hensigten med projektet eller aktiviteten og målgruppen: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Tidsrum (hvilken periode foregår projektet eller aktiviteten i):______________________ 
 
Budget for projektet eller aktiviteten og den samlede sum der ansøges om 
(evt. bilag vedlægges) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Dato og underskrift:______________________________________________________ 
 

 

Motivationsfonden er en fond oprettet af spejdernes driftsbestyrelse i 1995. Målet for 
fonden er at fremme det udadvendte arbejde som laves i troppene. 
 
Hvert uddeles op til 20.000 kr. som kan søges af troppe eller af enkeltpersoner i 
Danmark. 
 

Ansøgningskriterierne er som følger: 
 
- Skal være aktiv spejder (og altså være indmeldt i korpset)   
- Projektet eller aktiviteten skal være nytænkende. 
- Projektet eller aktiviteten skal være beregnet som missionerende eller på anden 

måde hvervene for den enkelte trop eller korpset. 
 
Nedenstående skema skal udfyldes og sendes til spejderchefen eller et af 
spejderbestyrelsen medlemmer. Ansøgning vi da blive bearbejdet ved næste 
bestyrelsesmøde, hvilket vil sige inden for 3 måneder. 



 

. 
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Hytter 

 

Der e rmange steder man kan leder efter hytter. Nettet er en god ting, men lad vær 

med at google: hytter. Det giver ca 3millioner hits!!! 

 

www.hyttefortegnelsen.dk er klart at foretrække. 

 

 Følgende bøger er også brugbare: 

Den store hyttefortegnelse. Købes på www.aauf.dk for ca.115kr 

Lejrskole & skolerejse kataloget fra www.freka.dk 

 

 

• Husk at kigge efter om der er opvaskemaskine, hvis du ikke kan lide at vaske 

op. 

• Vær ude i god tid.. Gode hytter er bookede meget. 

 

 

 

 

God jagt 
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E g e h y t t e n  
SKOVGÅRDSVEJ 2 A, 4640 FAKSE 

tlf. 56714044 

 
Hytten, som ligger i et smukt og naturskønt område på en 3 tdr. land stor grund op til Gammel 
Dyrehave skov, er opført i årene 1983 tl 1986 ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra aktive spejdere 

og en stor kreds af venner fra hele Sjælland. 
 

Egehytten ejes af syvendedags adventisterne i Fakse og ledes i det daglige af Fakse SDA 
spejdertrop, der er tilknyttet Adventistspejderne Danmark 

Hytten ledes derfor efter Adventistsamfundets principper, hvilket lejere venligst bedes respektere. 
 

Egehyttens daglige ledelse såvel som udlejning varetages af en driftsbestyrelse med Fakse Trops 
ledere som de øverste ansvarlige. 

 
Indretning 

Hytten er på ca. 140 kvadratmeter fordelt på 5 rum plus indgang, køkken og 2 toiletter. Der er 30 
køjer fordelt i 3 rum (12-12-6). 

 
 

Der er i øvrigt mulighed for lejrbål og teltslagning på grunden. 
 

Lejeprisen for SDA spejdere er: 15 kr. pr. person i en weekend (fredag kl. 16 til søndag kl. 16 eller 
efter aftale) plus 5 kr pr. person for tilstødende døgn. 
 

For bestilling kontakt:  Poul Erik Boilesen på tlf.: 56713117 
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Ordensregler for Grøn Hytte Finderup 
 

Kontakt person: Kim Zielke på tlf.: 86629407 /Finerup@adventistspejder.dk 
 

Vi ønsker at Grøn Hytte Finderup skal være et dejligt sted at afholde arrangementer, derfor er der 
også visse regler der må følges, så stedet kan bevares. Det forventes af hyttens lejransvarlige at 

denne sætter sig grundigt ind i disse regler og sikrer at de overholdes. Dersom noget beskadiges 
under opholdet skal det indberettes ved aflevering af nøglerne. 

 
Lejrområdet 

Lejrens grænser er markeret med levende hegn. Disse grænser skal respekteres.  
Ønsker I at bevæge Jer uden for lejrens grund, må det kun ske efter forudgående aftale med 

naboerne. Der findes et kort over hvem, som ejer hvad i hyttens umiddelbare nærhed. 
Lejrens område bedes I værne om. Træfældning må kun finde sted, efter forudgående aftale, og 

beskadigelse af beplantningen må ikke finde sted. 
Båltænding må kun foretages på lejrbålpladsen. Brænde må findes i  terrænet. Bålpladsen efterlades 

i opryddet stand. Lad ikke et tændt bål være uden opsyn. Vær særlig forsigtig med bål i blæsevejr 
og efter længere tørvejrsperioder. 

 
Bygningerne 

Der må ikke ridses, skæres i eller males på bygningerne og inventaret i disse. Det er heller ikke 
tilladt at klatre udenpå bygningerne eller gå på tagene.  

 
Skader på bygninger og installationer vil medføre erstatningskrav overfor holdets leder. 

 
Brandalarmer forefindes i sove- og opholdshytterne.  

 
 

Køkkengrej og inventar bør kun anvendes indendørs. Skulle I benytte det udendørs er det jeres 
ansvar at bringe det ubeskadiget og rengjort på plads igen. 

 
Når hytten er uden opsyn skal vinduer og døre være lukkede og lys, komfur og varmeovn være 

slukket. 

 

Nydelse af tobak og alkohol på lejrens område er ikke tilladt. 
 

Hytten afleveres i opryddet og rengjort tilstand.  
Der gøres opmærksom på, at lejer selv medbringer viskestykker, toiletpapir, petroleum og lignende. 

Ved afrejse medtages affaldssække, vanddunkene tømmes og der lukkes for gassen.  
 

Med venlig hilsen  

Adventistspejderne Danmark. 

Peter Bo Jensen 

 



. 
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Træningssystemet 
 

Ideen er at tumlinge, som skal til 1. til 4. trin samarbejder omkring det samme oplæg. Den enkelte 
forventes at yde sit i forhold til alder og evner. Patruljeføreren stiller større krav jo ældre tumlingen 

er (jo højere trin). Bemærk, at duelighedstegn er en del af kravet for at have gennemført årets trin. 
Bestem Jer hellere fra begyndelsen for hvilke duelighedstegn I vil arbejde på.  

Princippet er det samme for 1. til 4. grad. 
 

Femte grad  
- er det højeste man kan nå i graderne. Jeg har vedlagt en kopi af femte grad (fra det gamle 

træningsoplæg). Det er meningen at spejderen skal løse punkt 1 i samtlige 10 emnegrupper samt to 
ud af de efterfølgende fire muligheder i hver emnegruppe. 

 
De ”gamle” træningshæfter kan stadig bruges, dersom I ønsker det, i stedet for det nye oplæg. 

Det kan fås ved henvendelse til korpskontoret.  
 

Til visse af opgaverne i træningssystemet er der arbejdsbeskrivelser. De er udviklede på 

førertræningsstævner i 90érne. 
 

Førergraden 
Førergraden er en grad man udnævnes til på grundlag af anbefaling af den lokale 

menighedsbestyrelse, troppens ledere samt opfyldelse af visse krav. At sige ja til at være fører 
betyder at man ønsker at leve efter Syvendedags Adventistsamfundets standarder og er villig til at 

bære ansvaret for de børn og unge man leder.  
Førergradens krav er følgende: 

 
  1.  At have gennemført femte grad 

2. At have undervist en gruppe tumlinge eller spejdere igennem en hel sæson efter          
      træningssystemet på tilfredsstillende vis. 

3.  At have læst førerhåndbogens C afsnit 

4.  At være døbt Syvendedags Adventist  

5.  At være godkendt og anbefalet af trop og menighed. 
6.  At have deltaget i mindst to førertræningsstævner. 

 



 År 2 Tumlinge   
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1. Jesus 

 

Jesus bedste historier. 

- Lav en moderne udgave af én af Jesu lignelser og fremfør den som optrin ved en 

andagt eller en spejdergudstjeneste. 

 

Formål: At tumlingene hører og forstår, hvad Jesus vil sige med den lignelse de 

arbejder med. 

Arbejdsbeskrivelse 
Forberedelser: Ingen i første omgang. Efter at tumlingene har planlagt optrinnet skal 

der laves manuskript og evt. udklædning. 

 

Materialer: Første møde: Bibelteksten. Andet møde: Udklædningstøj og evt. 

manuskript. 

 

Fremgangsmåde: 

- Læs lignelsen for patruljen, diskutér hvad budskabet er og lad tumlingene komme 

med ideer til hvordan optrinnet skal være. I kan lave det, som det må have set ud 

på Jesus tid eller lave en moderne version. I kan tage en tilsvarende situation 

tumlingene kender fra skolen eller hjemmet. Udarbejd et manuskript. 

- Lad tumlingene komme med ideer til, hvem der skal have hvilken rolle og 

hvordan evt. udklædning skal se ud.  

- Indøv optrinnet. 

- Fremfør optrinnet for resten af troppen eller ved en spejdergudstjeneste. 

 

Forslag til lignelse: 

Lignelsen om den fortabte søn 
v11 Han sagde også: "En mand havde to sønner. v12 Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, 

som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. v13 Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen 

og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; v14 og da han havde sat det hele 

til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. v15 Han gik så hen og holdt til hos en af landets 

borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, v16 og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som 

svinene åd, men ingen gav ham noget. v17 Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke 

mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. v18 Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet 

mod himlen og mod dig. v19 Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere. 

v20 Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og 

løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. v21 Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. 

Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. v22 Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den 

fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, v23 og kom med fedekalven, 

slagt den, og lad os spise og feste. v24 For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er 

blevet fundet. Så gav de sig til at feste. 

v25 Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, 

v26 og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. v27 Han svarede: Din bror er kommet, og din far 

har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. v28 Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far 

gik så ud og bad ham komme ind. v29 Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et 

eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. v30 Men din 

søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger - da han kom, slagtede du fedekalven til ham. v31 

Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. v32 Men nu burde vi feste og være glade, for din bror 

her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet (Luk 15,1-32)  
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1. Jesus 

 

Jesu mirakler. 

- Lav en lydhistorie over ét af Jesu mirakler. Lad tumlingene have hver sin rolle i at 

lave de lyde, som var i baggrunden ved miraklet og optag det hele på bånd. Spil 

båndet for andre ved en andagt, gudstjeneste, forældreaften eller lignende. 

 

Formål: At tumlingene lærer Jesus at kende, som  en omsorgsfuld og kærlig person, 

som altid er nær hos os når vi har problemer. 

 

Arbejdsbeskrivelse 
 

Materialer: Båndoptager, mikrofon og tomt bånd. Bibel, papir (til manuskript) og 

skrivegrej.  

 

Fremgangsmåde: 

- Læs beretningen for patruljen, diskutér hvordan det folk, som var til stede i 

mængden, oplevede situationen. Hvilke lyde var der ? 

- Lad tumlingene komme med ideer til, hvordan I kan genskabe "lydbilledet" fra 

dengang. Udarbejd en "drejebog" og indstuder lydene.  

- Fordel rollerne på de personer, som taler og instuder replikkerne.  

- Optag bid for bid beretningen. 

- Lyt optagelserne igennem og siker jer at man kan forstå beretningen ud fra det 

man hører. Overvej evt. om lydene skal ledsages af en kommentatorstemme. 

- Fremfør lydbåndet for resten af troppen eller ved en spejdergudstjeneste. 

 

Forslag til mirakelberetning: 
 

40 Da Jesus kom tilbage, tog skaren imod ham, for alle havde ventet på ham. v41 Så kom der en mand, som hed Jairus; 

han var synagogeforstander. Han faldt ned for Jesu fødder og bad ham om at gå med hjem, v42 for hans eneste datter lå 

for døden; hun var omkring tolv år. Mens Jesus var på vej derhen, trængtes skarerne omkring ham. 

 

v43 Men der var en kvinde, som i tolv år havde lidt af blødninger, og selv om hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på 

læger, kunne hun ikke helbredes af nogen. v44 Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, og 

straks ophørte hendes blødninger. v45 Jesus sagde: "Hvem var det, som rørte ved mig?" Da ingen ville være ved det, 

sagde Peter: "Mester, folk trænges jo om dig, og de skubber." v46 Men Jesus sagde: "Der var en, som rørte ved mig, for 

jeg mærkede, at der udgik en kraft fra mig." v47 Da kvinden så, at det ikke var forblevet ubemærket, kom hun 

skælvende frem, og hun faldt ned for ham og fortalte i hele folkets påhør, hvorfor hun havde rørt ved ham, og hvordan 

hun straks var blevet helbredt. v48 Han sagde til hende: "Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred!" 

 

v49 Endnu mens han talte, kommer der én fra synagogeforstanderens hus og siger: "Din datter er død. Gør ikke 

Mesteren mere ulejlighed." v50 Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: "Frygt ikke, tro kun, så vil hun blive frelst." 

v51 Da han kom til huset, tillod han kun Peter og Johannes og Jakob og barnets far og mor at gå med ind. v52 Alle græd 

og jamrede over pigen. Men han sagde: "Græd ikke, for hun er ikke død, hun sover." v53 De lo ad ham, for de vidste, at 

hun var død; v54 men han tog hendes hånd og råbte: "Pige, rejs dig op!" v55 Da vendte hendes ånd tilbage, hun stod 

straks op, og han gav dem besked om at give hende noget at spise. v56 Og hendes forældre blev ude af sig selv (Luk 

8,40) 
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2.   Bibelske personer 
 

Hvor meget ved I om de første mennesker på jorden? 

- lav en plakat eller tegneserie, der viser deres historie. 

- Lav et papmaché landskab over Edens have, som I forestiller jer den. 

Lav en dukketeaterforestilling over Bibelens beretning om Adam og Eva. 

 

Arbejdsbeskrivelse til Hånddukkespil 

 
Formål: At Tumlingene lærer om jordens skabelse og syndefaldet. 

 

Tidsforbrug: To gange en halv time ved to spejdermøder 

Materialer: Bibel, Hånddukker som tumlingene selv fremstiller af flg. Materialer: 

Mindst 10 strømper (bed børnene selv komme med 1-2 hver), mindst 20 forskellige 

knapper (har menigheden en dorkasafdeling, så har de ofte en større samling 

knapper), Tykke vandfaste tuscher i rød, grøn, sort og blå, evt. filt i forskellige farver, 

saks, nål og tråd, garn i forskellige farver. 

Dukkescenen kan være et bord, med tæppe der går ned til gulvet, så man ikke kan se 

ind under. Et strygestativ er også godt, især fordi det er lidt højere. 

 

Fremgangsmåde: Hver af børnene får en figur, de skal lave som hånddukke. Der er: 

Adam, Eva, Slangen, Kain, Abel, Set. Er der flere børn kunne de øvrige være træer, 

blomster, andre dyr.   

Første møde: Fortæl beretningen og fortæl om at børnene skal lave et dukkespil over 

beretningen. Vis dem derefter en hånddukke du i forvejen har lavet, så de ser 

princippet. Fordel rollerne og hjælp dem i gang med at lave deres dukker. 

 

Dukkerne holdes på hånden sådan at tommelen former underkæbe og resten af 

fingrene overkæben. Tåspidsen stoppes ind imellem over og underkæbe, som mund. 

Håret sidder på sokkens hæl og øjnene halvvejs imellem hæl og mund. 

Adam: To knapøjne, tegn mund og næste, en tot garn til kort hår og en dusk til 

fipskæg. 

Eva: To knapøjne, rød hjertemund og røde kinder, langt garn til hår. 

Kain: Samme som Adam, ingen skæg men rynker i panden. 

Abel: Som Kain men uden rynker og med røde kinder. 

Set: Som Abel, men uden røde kinder, men med overskæg. 

Slangen: Tvedelt tunge ud af munden. Gerne Grøn, gul eller rød krop med zigzag 

stribe ned ad ryggen og knapøjne. 

 

Spillet: I kan vælge at beretningen oplæses og personerne så "miner" til. Alternativt 

kan I lade replikkerne komme fra dukkere og så en oplæser til resten.
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Beretningen (enkelte vers er udeladt): 

 
1. mos. 1:26 Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske 

over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." v27 
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han 

dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og 
underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!" v29 

Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt 
med kerne. Dem skal I have til føde. v30 Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt 

levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde." Og det skete. v31 Gud så 
alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den 

sjette dag. 
 

Kapitel 2 
v7 Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev 

et levende væsen. 
v8 Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde 

formet. v9 Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af 
jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. 

 
v15 Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. v16 

Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven. v17 Men træet 
til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!" 

 
v18 Gud Herren sagde: "Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer 

til ham." v19 Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte 
dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, 

blev deres navn. v20 Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men 
han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham (1 Mos 2,4) 

21 Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og 
lukkede til med kød. v22 Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde 

og førte hende til Adam. v23 Da sagde Adam: 
"Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget." 

v25 Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. 
 

Kapitel 3 

v1 Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: 

"Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?" v2 Kvinden svarede slangen: "Vi må 
gerne spise af frugten på træerne i haven, v3 men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud 

sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø." v4 Men slangen sagde til 
kvinden: "Vist skal I ikke dø! v5 Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så 

I bliver som Gud og kan kende godt og ondt." v6 Kvinden så, at træet var godt at spise af og 
tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun 

gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. v7 Da åbnedes deres øjne, og de 

opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. 

v8 Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud 
Herren mellem havens træer. v9 Gud Herren kaldte på Adam: "Hvor er du?" v10 og han svarede: 

"Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig." v11 Han spurgte: 
"Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?" v12 Adam 
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svarede: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg." v13 Gud Herren spurgte så 

kvinden: "Hvad er det, du har gjort?" Hun svarede: "Slangen forledte mig til at spise (1 Mos 2,21) 
14 Da sagde Gud Herren til slangen: 

"Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug 
skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. 

v15 Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal 
knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen." 

v16 Til kvinden sagde han: "Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du 
føde børn. 

Du skal begære din mand, og han skal herske over dig." 
v17 Til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise 

af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. 
v18 Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. 

v19 I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. 
Ja, jord er du, og til jord skal du blive." 

v20 Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. v21 Gud Herren lavede 
skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. v22 Og Gud Herren sagde: "Nu er mennesket 

blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af 
livets træ og spiser og lever evigt (1 Mos 3,14) 

23 Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. v24 
Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd 

til at vogte vejen til livets træ. 
Kapitel 4 

v1 Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: "Jeg har skabt en 
mand ved Herrens hjælp." v2 Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain 
blev agerdyrker. 

v3 Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. v4 Også Abel bragte en 
offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, v5 men 

Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. v6 Herren 
sagde til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? v7 Hvis du gør det gode, 

kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men 
du skal herske over den." 

v8 Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel 

og slog ham ihjel. v9 Da spurgte Herren Kain: "Hvor er din bror Abel?" Kain svarede: "Det ved jeg 

ikke. Skal jeg vogte min bror?" v10 Herren sagde: "Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber 
til mig fra jorden. v11 Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket 

din brors blod, som du udgød. v12 Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. 
Fredløs og flygtning skal du være på jorden!" v13 Kain sagde til Herren: "Min straf er for stor at 

bære. v14 Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og 
flygtning på jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel (1 Mos 3,23) 

15 Men Herren sagde til ham: "Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes syv gange." Og han 

satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. v16 Så forlod Kain 

Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden. 
v17 Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den 

navn efter sin søn Enok.  
 

v25 Adam lå igen med sin kone, og hun fødte en søn og gav ham navnet Set. "For Gud har givet 
mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel," sagde hun (1 Mos 4,15) 



 År 2 Tumlinge   

Håndbog for tropsførere - Faneblad 11 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 

Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

3.   Hjælpende hænder 
 

Diskutér og planlæg i patruljen: 

- Kender i nogen, der trænger til hjælp? 

- Hvad hjælp trænger de til? Skriv en liste. 

Planlæg hvordan jeres patrulje vil hjælpe og gør det som en good turn efter aftale 

 

Arbejdsbeskrivelse - Ældrebesøg 

 
Formål: At tumlingene er med til at gøre noget for andre uden at forvente noget igen.  

 

Materialer: Seddel med oplysninger til børnenes hjem forud for arrangementet. 

Kage og saftevand. Redskaber nok til at alle har mulighed for at hjælpe til.  

 

Forberedelser: Kontakt nogle børnevenlige ældre i nærheden og aftal hvad børnene 

kan være behjælpelige med (græsklipning, bær/frugt-plukning, bladrivning eller 

andet) og aftal hvornår tumlingene kan komme og besøge dem. Tilbyd at medbringe 

kage og saftevand, som kan nydes sammen efter end arbejde.  

Få nogle forældre til at sørge for saftevand og kage.  

 

Fremgangsmåde: Tal med tumlingene på spejdermødet før om hvordan mange ting 

bliver sværere, hvis man er gammel eller handicappet og hvor vigtigt det er at vi 

hjælper hinanden. Fortæl børnene om de ældre du har aftale med og gør dem "tændt" 

på ideen om at I skal ud og hjælpe dem. Giv børnene en seddel med hjem med besked 

om mødetid, påklædning og afhentningssted/tid.  
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4.    Min kirke 
 

Set indefra. 

- Besøg den lokale Adventkirke og tegn et kort over dens indretning. Tal sammen 

om, hvorfor den er indrettet, som den er. 

- Besøg en Folkekirke og sammenlign den med Adventkirken. Invitér jeres lokale 

præst og lad hende/ham forklare forskellen. 

Kirkens embedsmænd m/k 

- Hvilke embedsmænd er der i menigheden og hvad laver de? 

- Hvad laver præsten i løbet af ugen? 

 

Arbejdsbeskrivelse - Kirkekimsleg 

 
Formål: At give tumlingene et forhold til den lokale Adventistkirke og forståelse for  

dens indretning. 

 

Forberedelse: Tegn på et kvadreret papir en plantegning (et kort) over jeres lokale 

Adventkirke. Nadverbord, talerstol og andre særlige møbler og genstande afmærket 

bare som nummererede firkanter. Lav en aftale med menighedens præst eller 

forstander om at vedkommende viser børnene rundt og fortæller hvad de forskellige 

ting hedder og hvad de bruges til. 

 

Fremgangsmåde: Giv børnene hvert sit kort. Fortæl dem om at I nu bliver vist rundt 

i kirken og får at vide hvorfor kirken er indrettet som den er, hvad de forskellige ting 

i kirken hedder, og hvad de bruges til. Forklar at kortene er ligesom om man så 

kirken oppefra (uden tag). De skal så finde hvilke ting der står på de nummererede 

steder og huske hvad det hedder (f.eks. Nadverbord) så de kan fortælle det bagefter. 

Efter rundvisningen i kirken, hvor børnene hjælpes til at forstå kortet og finde ud af 

sammenhængen imellem talkoderne og møblerne, skal tumlingene så hver især 

(enkeltvis) fortælle lederen hvilke ting, der stod på de forskellige pladser. 
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5.    Min by 
 

- Find nogle billeder fra jeres by og lav en flot kollage. 

- Gå en terræntur igennem byen ved hjælp af billeder/fotos fra byen. 

Prøv på skift at være "turistguide" på en tur gennem byen. Find vej til posthuset, 

jernbanestationen, biblioteket, kirken, falkstationen o.s.v. 

 

Arbejdsbeskrivelse - fototerræntur i byen 

 
Formål: At give tumlingene bedre kendskab til deres by igennem en sjov 

orienteringstur. 

 

Forberedelse: Bestem et område i byen (hvis den er stor) hvor du med sindsro vil 

lade tumlingene gå rundt. Tag derefter billeder af letgenkendelige steder (butikker, 

mindesmærker, kirker o.s.v.) fra steder, hvor du diskret kan pladsere poster med  

kodebogstaver. 

 

Materialer: Kamera, fremkaldte papirbilleder eller udprintede digitalbilleder fra 

byen, et bykort til hver tumling (gerne et kortudsnit der bare dækker det aktuelle 

område. 

 

Fremgangsmåde: Børnene instrueres i følgende: Dette er et pointløb, hvor I skal ud 

og find nogle kodeposter i byen. I får en stabel billeder og et kort. Billederne er taget 

i det område kortet dækker. Når I kommer til et af de steder der er billede af, skal I 

lede efter det sted, hvorfra billedet er taget. På det sted er posten placeret. Posten er et 

stykke papir på denne størrelse (vis størrelse) og der står et bogstav på, som I skal 

skrive ned og tage med her tilbage til.  

Hvis det er muligt, så lad en voksen gå med hvert hold (uden at hjælpe dem). Ellers 

lad et par stykker cirkulere i kvarteret så børnene ikke forvilder sig væk. 
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6.    Kend dit land 
 

- Indtegn på et kort, hvor Adventist-spejderne har troppe i Danmark. 

- Find vej på et kort til et sted I skal på tur. 

- Kend det danske flag og lær mindst 10 andre flag. I kan lave et huskespil eller 

billedlotteri med flag, så er det sjovere. 
 

 

Arbejdsbeskrivelse - Flag kims 1 + 2 
 

Formål: At lære tumlingene at kende det danske flag og genkende danmark og de 

omkringliggende lande på et europakort. 

 

Materialer: Ark med flag på med og uden navne, små fødelsdagsflagstænger med 

fod på (ca. 10 cm høje), lim eller tape, et Europakort, hvor der er tydelige 

landegrænser (helst et simpelt kort uden for mange forvirrende streger og farver).  

 

Fremgangsmåde: Vedlagte ark forarbejdes sådan: Et ark med landenavne bruges af 

lederen, et bruges af børnene til indøvelse af navnene. Fra det tredje ark klippes 

flagene ud enkeltvis og monteres på flagstængerne. 

Ved hvert spejdermøde i en periode indøves navnene ved at børnene først får fortalt 

navnene og derefter er det deres tur til en af gangen at fortælle navnene.  

Når tumlingene er blevet fortrolige med flagenes navne tages europakortet frem og 

det gælder nu om at placere flagene på det rigtige land. 
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7. Knob 

 
Formål: At lære at binde forskellige knob og anvende dem. 

 

Alle tumlinge bør have deres eget knobreb. Er der flere patruljer er det en god ide at 

hver patrulje har sin egen farve knobreb. (Et knobreb er typisk 1 meter langt vævet 

reb - kan købes i spejderforretninger). 

 

- Parvis knobleg: Tumlingene stå i to rundkredse - med front mod hinanden, alle 

med et knobreb. Råbåndsknob (eller andet) bindes, og den af de to, der står 

overfor hinanden, som bliver først færdig, hjælper den anden. Dernæst skifter 

inderkredsen en plads til venstre, sådan at alle får nye partnere. - Legen fortsættes, 

til man er kredsen rundt. 

  

- Redningsleg: Tumlingene inddeles i hold. Holdene står bag en linie og forsynes 

med en krog eller en tung ting. Opgaven er nu at binde den tunge ting i enden på 

et knobreb og så sammenbinde alle tumlingenes knobreb (v.h.a. råbåndsknob) og 

så skal tumlingene på skift kaste "redningsrebet" efter et opstillet mål (f.eks. dåser 

de skal ramme).  
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8. Værktøjsbrug. 
 

Formål: Lær at bruge et værktøj rigtigt og sikkert. 

 

- Lær tumlingene at håndtere en spejderdolk rigtigt. Lad dem derefter snitte en 

snobrødspind hver. 

- Lær tumlingene at håndtere en hammer. Lav en konkurrence om hvem der kan slå 

forskellige søm i uden at de bøjer eller på færrest mulige slag.  

- Lær at bruge en sav. Der saves brænde til brug ved optænding af snobrødsbål. 

 

Arbejdsbeskrivelse - knivbrug 
Materialer: Sørg for at der er et redskab til hvert barn og at I er tilstrækkeligt mange 

voksne til at instruere og overvåge hvert enkelt barn. (Nogle af børnene kan evt. løse 

andre opgaver i mellemtiden).  

 

Fremgangsmåde: Del børnene op i passende grupper på 2 til 3 børn. Hver gruppe 

undervises af en voksen om rigtig og sikker brug af det pågældende værktøj. 

 

Vigtige regler for værktøj: 

- hold værktøjet skarpt og i orden 

- brug kun værktøjet til dets formål 

- leg aldrig med værktøj 

- sørg for, at du eller andre ikke kan blive ramt, hvis værktøjet smutter 

- lad aldrig værktøj ligge og flyde - en eller anden kunne komme til skade 

- sørg for fast underlag, når du arbejder 

 

Vigtige regler for brug af dolk: 

- Hold afstand til andre 

- Stå eller sid stille 

- Skær væk fra dig selv 

- Skær ikke i ting som gør dolken sløv 

- Når du er færdig med den skal dolken være i skeden. 

- Når du rækker dolken til en anden, så tag om bladet med æggen væk fra 

håndfladen og ræk skaftet mod den anden. 

- Hold dolken ren, tør og skarp. 
 

Derefter gives børnene en enkel opgave de kan afprøve deres færdigheder på: 

Dolk: Snit en snobrødspind ren for bark der hvor snobrødet skal sidde. 

Sav: Sav et stykke træ over til brænde 

Økse: Flæk et stykke regulært, tørt brænde (maks. 35 cm længde og savet så regulært 

at stykket står stabilt på huggeblokken) 

Hammer: 2 tommer søm hamres i et større stykke træ, som ligger stabilt 

Den voksne skal være så tæt på den enkelte, at barnet bliver vejledt i processen. 



 År 2 Tumlinge   

Håndbog for tropsførere - Faneblad 11 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 

Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

9.   Førstehjælp 
 

Bliv specialister i hverdagens førstehjælp. 

- Hvad skal man gøre ved: Skoldning, Besvimelse, Næseblod, små sår og 

skrammer? 

Lær at rense et sår og sætte plaster på rigtigt. 
 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Materialer: Plastre nok til at hvert barn kan prøve at sætte to på.  

 

Fremgangsmåde: Begynd med at tale med børnene om ulykker. Giv dem mulighed 

for kort at fortælle om ulykker de har set eller selv været en del af. Fortæl: 

Førstehjælp er den hjælp som skal gøres straks ulykken er sket, af dem som er på 

stedet. Førstehjælp kan redde menneskeliv og også hindre at et uheld eller en ulykke 

bliver værre. Vi skal i dag snakke om hvad man gør ved små uheld. 

 

Skoldning: Hvad er skoldning eller det at brænde sig? Hvad skal man gøre?  

Straks en person er blevet forbrændt eller skoldet gælder det om at nedkøle huden 

hvor det er sket. Rent lunken vand, der løber er det bedste. Imens stedet køles ned 

finder man ud af hvor slem forbrændingen er. Er det bare rødt - og ikke større end en 

femmer så behøves man ikke gå til læge. Er der vabler og er det større end en femmer 

kan man overveje at gå til læge, især hvis det bliver ved med at gøre ondt. Er der 

ligefrem åbent sår bør man søge læge. 

 

Besvimelse: En person besvimer almindeligvis p.g.a. at der kommer for lidt eller for 

meget ilt til hjernen. Det kan skyldes forskellige ting. Trækker personen vejret 

normalt og er der ikke tegn på blødninger, er det en god ide at lægge personen ned 

benene løftede. Har personen været bevidstløs i længere tid og vejret trækkes normalt 

kan personen lægges i natostilling. (Eks. På højre side med højre arm bagud og 

venstre hånd under kinden. Nederste ben bøjet) 

 

Mindre sår og skrammer: Rengør såret under rindende rent vand. Lad det lufttørre 

og sæt plasteret på. Lær tumlingene at sætte plasteret på uden at berøre det sterile 

stykke midt under plasteret. Plasterets formål er at beskytte såret imod berøring med 

snavs. Vis hvordan plaseret monteretes på fingerspidser eller ved led, så det bliver der 

selv om legemsdelen bruges. 
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10. Brug øjnene 
 

- Du skal kunne mindst 8 ud af 10 ting, eller 15 ud af 20, du ser/hører/lugter og 

genkender ved en kimsleg. 

- Medbring en bærepose på en tur i naturen. Saml affald og se hvor hurtigt I kan 

fylde posen. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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11. Vilde fugle 
 

Fortæl patruljen om trækfugle og standfugle. Lær dem at genkende mindst 5 danske 

standfugle. 

- Prøv at lave et fuglefodringsbræt.  

Lav fuglemad med 5 forskellige frøkorn I selv blander I. I kan evt. støbe det ind i fedt 

eller palmin. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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12. Solen 
 

- Tal sammen om solen, hvornår blev den skabt og hvad gavn gør den. Lav så hver 

sin plakat om vort solsystem og prøv at lade planeterne have forskellige størrelser 

så man kan se forskellen på dem. 

- Lav et solur og se på det efter nogle uger. Passer det stadig? 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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13. Sporleg 
 

- Lav en sporleg, hvor I skiftes til at være den, som lægger sporet. I laver to hold. 

Det ene hold udlægger spor og det andet følger sporene og finde holdet der har 

gemt sig. 

Lær at genkende mindst 5 forskellige dyrespor i naturen. Lav evt. gipsafstøbninger. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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14. Lejrmad 
 

Planlæg en middag på patruljens / troppens tur. I skal stå for indkøb, tilberedning og 

servering af en middag med mindst to retter.  (Varm med med dessert f.eks.) 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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15. Duelighedstegn 
 

Patruljen tager to duelighedstegn sammen. Det ene skal være i en spejderdisciplin. 

Patruljen beslutter sammen, hvad det skal være. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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1. Jesus 

 

- Dramatisér Jesu korsfæstelse ved en gudstjeneste. 

- Invitér forskellige kristne personer til at fortælle, hvad Jesus betyder for dem. 

- Lav en sang, som handler om noget Jesus gjorde. 
 

2. Bibelen 

 

- Lær at finde rundt i Bibelen. Lav f.eks. en "skattejagt", hvor børnene skal finde bestemte vers eller ord for at løse en gåde 

eller en kryds og tværs. 

- Se på gamle Bibler og tal om, hvordan Bibelen er blevet til og er videregivet igennem årtusinder. 

 

3. Dyreven 

 

- Se en dyreamulance eller besøg en dyrelæge og hør om redning af vildtlevende dyr og fugle. 

- Besøg en skovfoged og se hvordan dyrene fodres om vinteren. 

 

 

4. Mission 

 

- Invitér en, som har været udsendt som missionær i et andet land til at komme og fortælle. 

- Se en video med "mission spotlight" og undersøg, hvor de lande ligger, som det handler om. 

 

5.    Løftet og Loven. 

 

Lær Løftet og Loven udenad. 

- I kan skrive det op på en plakat og hænge det på væggen. Hver gang I siger det kan I så sætte noget over en del af teksten 

og lære det stykke udenad. 

 

6.    I gamle dage 

 

- Invitér en, der er gammel til at fortælle om livet dengang han eller hun var barn.  

- Tag hen og se et museum eller en udstilling, som viser fund fra stenalderen på jeres egn. 

- Prøv at lave noget på en gammeldags måde. Spind tråde, væv, smed eller lav pottemagerarbejde. 

 

7.    Livsglæde 

 

- Find på noget rigtigt sjovt, planlæg det og gør det sammen. Hvad med at flyve med drage alle sammen på en gang, gå i 

svømmehallen, sejle på tømmerflåde på en sø eller i en å eller andet? 

- Gør nogen glade. Besøg et plejehjem eller en forsorgsinstitution og syng, del kager ud, eller klæd jer ud og besøg 

børneafdelingen på sygehuset med fastelavnsboller - efter aftale! 

- Arranger et surprise-party for en i troppen, der har fødselsdag. 

- Indøv en større sketch, hvor alle deltager og fremfør den for et publikum. 

 

 

8. Pionering 

 

- Lær at bruge en kniv, en økse og en sav. Hvordan skal man holde på redskabet og emnet man bearbejder ? Hvordan bærer 

man det sikkert fra sted til sted? Hvorfor må man aldrig løbe med det?  

- Lær at tænde et bål uden brug af papir. 

 

 

 

År 3 Træningssysten for Tumlinge  
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9. Branbekæmpelse 

 

- Lær hvad man skal gøre, hvis man opdager brand. Skaf bogen "elementær brandbekæmpelse fra den lokale CF-gård eller 

brandstation og undervis i de enkleste regler. 

- Prøv at slukke ild med forskellige midler, f.eks. brandtæppe, en rystet sodavand, en brandsprøjte, en pulverslukker, vand i 

en forstøver el.lign og tal om betydningen af at slukke ilden imens den er spæd. 

 

10. Brug øjnene 
 

- Undersøg hvilke smådyr der lever i en bæk eller sø i nærheden. Prøv at navngive dem ud fra en bog. 

- Lær at udpege stjernebilleder på himmelen. Se hvor mange I kan lære. 

 

11. Myrestudium 

 

- iagttag livet på og omkring en myretue. Hvor går  myrernes stier hen? Hvad bærer myerne på? Hvor meget kan en myre 

løfte i forhold til sin egen vægt? 

- Læs i Bibelen om myrerne og undersøg om I mener det er sandt.      ( Se Ord 6:6, 30:25 ) 

 

 

12. Sporlegskursus 
 

Vær med på mindst to sporlege, med forskellige slags spor.  

- Følg pile- og stenspor. 

- Følg Hans og Grethe spor (mel, korn, snor, kridttegn el. lign.) 

- Følg dyrespor og se om I kan "indhente" dyret (pas på Bjørne). 

 

13. Tov 

 

- Lær at opkvejle et tov.  

- Prøv at lave tov selv, eller flet eller sno et bælte eller bånd.  

 

14. Patruljetur 

 

Deltag i en patruljetur. 

- Patruljen tager på "vandretur" og overnatter et sted undervejs. 

- Patruljen tager på en heldagsudflugt med opgaver og lege undervejs. 

- Patruljen er selv med til at planlægge og vælge mad, program og sted. 

Bemærk! Der er tale om en tur, som er for lige netop denne patrulje. Tumlingene skal opleve at gennemføre noget sammen 

som patrulje. 

 

15. Duelighedstegn 

 

Patruljen tager to tumlingeduelighedstegn sammen. Det ene skal være i et naturstudium.  Patruljen beslutter sammen hvad det 

skal være.  
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År 1 
 

1. Jesus 

 
Fremstil et billede, som viser en beretning 

fra Jesu liv. 

- Læs beretningen sammen og forestil 

jer, hvordan det så ud. 

- I kan lave det i naturmaterialer. 

- Brug den f.eks. som baggrund eller 

illustration ved en spejdergudstjene-

ste. 

- Lav én stor, sammen, eller lav en 

udstilling, med hver jeres billede. 

 

2. Bibelske personer 

 

Find ud af, hvor meget I ved om tre 

forskellige personer fra Bibelen, som er 

med i den samme beretning. 

- Vrid hjernen og fortæl hver især, 

hvad I kan huske. 

- Prøv at klæde tre, fra patruljen, ud så 

de ser ud, som det tre personer og 

"spil" beretningen. 

 

3. Hjælpende hænder 

 

Hjælp til derhjemme. 

- Planlæg i patruljen, hvad I hver især 

vil prøve at hjælpe med uden at blive 

bedt om det. Lægger jeres forældre 

mærke til det? 

- Hvor mange opgaver skal løses 

derhjemme? (Opvask o.s.v.) Prøv at 

regne ud, hvor lang tid hver opgave 

tager og hvorfor det er nødvendigt at 

børn og voksne arbejder sammen. 

 

År 2 
 

1. Jesus 

 
Jesus bedste historier. 

- Lav en moderne udgave af én af Jesu 

lignelser og fremfør den som optrin 

ved en andagt eller en 

spejdergudstjeneste. 

Jesus bedste mirakler 

- Lav plakater med tegninger/kollager, 

som viser mirakler Jesus gjorde. 

- Lav en lydhistorie over ét af Jesu 

mirakler. Lad tumlingene have hver 

sin rolle i at lave de lyde, som var i 

baggrunden ved miraklet og optag det 

hele på bånd. Spil båndet for andre ved 

en andagt, gudstjeneste, forældreaften 

eller lignende. 

 

2. Bibelske personer 

 

Hvor meget ved I om de første mennesker 

på jorden? 

- lav en plakat eller tegneserie, der viser 

deres historie. 

- Lav et papmaché landskab over Edens 

have, som I forestiller jer den. 

- Lav en dukketeaterforestilling over 

Bibelens beretning om Adam og Eva. 

 

3. Hjælpende hænder 

 

Diskutér og planlæg i patruljen: 

- Kender i nogen, der trænger til hjælp? 

- Hvad hjælp trænger det til? Skriv en 

liste. 

- Planlæg hvordan jeres patrulje vil 

hjælpe og gør det som en good turn 

efter aftale. 

År 3 
 

1. Jesus 

 

- Dramatisér Jesu korsfæstelse ved en 

gudstjeneste. 

- Invitér forskellige kristne personer til at 

fortælle, hvad Jesus betyder for dem. 

- Lav en sang, som handler om noget 

Jesus gjorde. 

 

2. Bibelen 

 

- Lær at finde rundt i Bibelen. Lav f.eks. 

en "skattejagt", hvor børnene skal finde 

bestemte vers eller ord for at løse en 

gåde eller en kryds og tværs. 

- Se på gamle Bibler og tal om, hvordan 

Bibelen er blevet til og er videregivet 

igennem årtusinder. 

 

3. Dyreven 

 

- Se en dyreamulance eller besøg en 

dyrelæge og hør om redning af 

vildtlevende dyr og fugle. 

- Besøg en skovfoged og se hvordan 

dyrene fodres om vinteren. 

År 4 
 

1. Jesus  

 

- Lav et krybbespil. Patruljen planlægger selv, 

hvordan sceneriet og rollerne skal være. 

- Læs om Jesu genkomst og lav plakater / 

kollager / og arranger fotos/video af, 

hvordan I forestiller jer det kommer til at se 

ud. 

 

2. Bibelen 

 

- Bibelquiz. Lad andagten handle om bibelske 

beretninger nogle gange. Lav derefter en 

quiz, hvor spørgsmålene er hentet fra 

andagterne.  

- Find ud af hvad ordene: Bibel, testamente og 

Evangelium betyder. 

- Lav en ting fra Bibelen, som projekt: Noas 

Ark, Jesus i krybben, de 2 stentavler, 

Golgata, Templet eller noget andet.  

- Lav et opgaveløb over de 10 bud. Posterne 

beskriver et barn i en valgsituation - Hvad er 

det rigtige - hvilket bud gælder her? 

 

3. Livsglæde 
 

- Indøv en glad sang, hvor alle i patruljen 

medvirker med sang eller akkompagnement. 

Lav evt. selv nogle musikinstrumenter. 

Fremfør stykket til en forældreaften, et 

tropsmøde eller en spejdergudstjeneste.  

- Besøg nogle ældre eller syge og gør dem 

glædeligt overraskede. 
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4. Min kirke 

 

Hvor liger kirken? 

- Lav sammen et kort, eller brug en 

kopi af et kort, og indtegn jeres kirke 

og hvor I hver især bor. Kan I huske 

farverne på bygningerne (tage, 

vægge, døre og vinduer) ? 

- I kan prøve om patruljen kan finde 

hen til kirken fra forskellige steder i 

byen (stationen, busholdepladsen, 

gågaden eller skolen). 

 

5. Løftet og Loven 

 

Lær Løftet og Loven. 

- I kan skrive det op på en plakat og 

hænge det på væggen. Når I så siger 

det ved spejdermødet, kan I  bruge 

plakaten til hjælp. Hver gang kan I så 

sætte noget over en del af teksten og 

lære det stykke udenad. 

 

6. I gamle dage 

 

Besøg et historisk sted på egnen. 

- Find ud af, hvor der i gammel tid er 

sket noget spændende på jeres egn. 

Tag hen på stedet og hør historien 

om, hvad der skete. I kan måske 

prøve at lege I var med til det. 

 

7. Frisk luft og sol. 
 

Find ud af, hvorfor I ikke kan undvære 

frisk luft og sollys. 

- Eksperimentér f.eks. med at lade 

planter vokse i et mørkt skab. 

- Tag en båndoptager og interview 

voksne, hvad de mener. Hvor mange 

forskellige forklaringer får I? 

4. Min kirke 

 

Set indefra. 

- Besøg den lokale Adventkirke og tegn 

et kort over dens indretning. Tal 

sammen om, hvorfor den er indrettet, 

som den er. 

- Besøg en Folkekirke og sammenlign 

den med Adventkirken. Invitér jeres 

lokale præst og lad hende/ham forklare 

forskellen. 

Kirkens embedsmænd m/k 

- Hvilke embedsmænd er der i 

menigheden og hvad laver de? 

- Hvad laver præsten i løbet af ugen? 

 

5. Min by 

 

- Find nogle billeder fra jeres by og lav 

en flot kollage. 

- Gå en terræntur igennem byen ved 

hjælp af billeder/fotos fra byen. 

- Prøv på skift at være "turistguide" på 

en tur gennem byen. Find vej til 

posthuset, jernbanestationen, 

biblioteket, kirken, falckstationen 

o.s.v. 

 

6. Kend dit land 

 

- Indtegn på et kort, hvor Adventist-

spejderne har troppe i Danmark. 

- Find vej på et kort til et sted I skal på 

tur. 

- Kend det danske flag og lær mindst 10 

andre flag. I kan lave et huskespil eller 

billedlotteri med flag, så er det sjovere. 

 

7. Vær ren 

 

Vid hvorfor det er vigtigt at holde sig ren 

og hvornår det er klogt at vaske hænder.

4. Mission 

 

- Invitér en, som har været udsendt som 

missionær i et andet land til at komme 

og fortælle. 

- Se en video med "mission spotlight" og 

undersøg, hvor de lande ligger, som det 

handler om. 

 

5.    Løftet og Loven. 
 

Lær Løftet og Loven udenad. 

- I kan skrive det op på en plakat og 

hænge det på væggen. Hver gang I siger 

det kan I så sætte noget over en del af 

teksten og lære det stykke udenad. 

 

6.    I gamle dage 

 

- Invitér en, der er gammel til at fortælle 

om livet dengang han eller hun var barn.  

- Tag hen og se et museum eller en 

udstilling, som viser fund fra stenalderen 

på jeres egn. 

- Prøv at lave noget på en gammeldags 

måde. Spind tråde, væv, smed eller lav 

pottemagerarbejde. 

 

7.    Livsglæde 

 

- Find på noget rigtigt sjovt, planlæg det 

og gør det sammen. Hvad med at flyve 

med drage alle sammen på en gang, gå i 

svømmehallen, sejle på tømmerflåde på 

en sø eller i en å eller andet? 

- Gør nogen glade. Besøg et plejehjem 

eller en forsorgsinstitution og syng, del 

kager ud, eller klæd jer ud og besøg 

børneafdelingen på sygehuset med 

fastelavnsboller - efter aftale! 

- Arranger et surprise-party for en i 

troppen, der har fødselsdag. 

- Indøv en større sketch, hvor alle deltager 

og fremfør den for et publikum. 

 

4. Min Kirke 

 

- Medvirk ved en spejdergudstjeneste. 

- Lav en videofilm, hvor I viser rundt og 

fortæller om jeres kirke. Vis den så til 

nogen. 

- Kom med ideer, som I synes kunne gøre 

Jeres kirke til et endnu bedre sted at gå i 

kirke. Få patruljeføreren til at skrive ideerne 

ned og invitér menighedens præst eller 

forstander og diskutér jeres ideer. 

 

5. Bageprøven 

 

- Vis du kan bage et snobrød, så det er 

gennembagt uden at det bliver forkullet. 

- "bag" en kage over bål 

- Byg en ovn af sten og ler og prøv at bage i 

den. 

 

6. Stjerner 

 

Lær at finde 3 stjernebilleder og 2 planeter på 

stjernehimmelen. 

 

7. Prøv noget nyt 

 

- Find på noget ingen af jer har prøvet før og 

gør det sammen. F.eks. arranger at I kommer 

op på taget af byens højeste hus, ned I 

underjordiske gange/tuneller, op i et 

vandtårn, op bag scenen i et teater eller 

lignende. 



Faneblad 11 Træningsprogram år 1 - 4 for Tumlinge 
 

8. Min adresse 

 

Lær din egen adresse. 

- Lav et stempel hver med jeres navn 

og adresse på. Det kan f.eks. laves i 

linoleum.  

- Lav jeres egne visitkort. F.eks. på 

computer. 

 

9. Alarmering 
 

Bliv specialister i alarmering. 

- Hvad skal man gøre? 

- Hvilket nummer vil I ringe og hvad 

skal I huske at sige? 

- Prøv at alarmere med en legetelefon 

efter en ulykke I selv leger.  

- Besøg byens brand- og/eller 

politistation og hør hvad de kan 

fortælle om alarmering. 

 

10. Brug øjnene 

 

Fortæl - efter en tur med dine 

spejderkammerater i naturen - om hvad 

du så. 

 

11. Bistudium 

 

Find ud af nogent om bier. 

- Besøg en biavler og se, hvad han gør 

når han henter honning. 

- Lav en kæmpebi af garn, ståltråd og 

andet og undersøg hvordan den er 

indrettet. 

- Hør en fortælle om, hvordan bierne 

lever, taler sammen og laver honning. 

 

8. Fødselsdage. 

 

- Lav en kalender, med alle patruljens 

fødselsdage og prøv om I hver især 

kan huske jeres egen fødselsdato. 

- Skriv et fødselsdagskort og send det til 

én du kender. 

 

9. Førstehjælp 

 

Bliv specialister i hverdagens førstehjælp. 

- Hvad skal man gøre ved: 

Skoldning, Besvimelse, Næseblod, små sår 

og skrammer ? 

- Lær at rense et sår og sætte plaster på 

rigtigt. 

 

10. Brug øjnene 

 

- Du skal kunne mindst 8 ud af 10 ting, 

eller 15 ud af 20, du ser/hører/lugter 

og genkender ved en kimsleg. 

- Medbring en bærepose på en tur i 

naturen. Saml affald og se hvor hurtigt 

I kan fylde posen. 

 

11. Vilde fugle 

 

Fortæl patruljen om trækfugle og 

standfugle. Lær dem at genkende mindst 5 

danske standfugle. 

- Prøv at lave et fuglefodringsbræt.  

- Lav fuglemad med 5 forskellige 

frøkorn I selv blander I. I kan evt. 

støbe det ind i fedt eller palmin. 

8. Pionering 

 

- Lær at bruge en kniv, en økse og en sav. 

Hvordan skal man holde på redskabet og 

emnet man bearbejder ? Hvordan bærer 

man det sikkert fra sted til sted? Hvorfor 

må man aldrig løbe med det?  

- Lær at tænde et bål uden brug af papir. 

 

9. Branbekæmpelse 
 

- Lær hvad man skal gøre, hvis man 

opdager brand. Skaf bogen "elementær 

brandbekæmpelse fra den lokale CF-

gård eller brandstation og undervis i de 

enkleste regler. 

- Prøv at slukke ild med forskellige 

midler, f.eks. brandtæppe, en rystet 

sodavand, en brandsprøjte, en 

pulverslukker, vand i en forstøver el.lign 

og tal om betydningen af at slukke ilden 

imens den er spæd. 

 

10. Brug øjnene 

 

- Undersøg hvilke smådyr der lever i en 

bæk eller sø i nærheden. Prøv at 

navngive dem ud fra en bog. 

- Lær at udpege stjernebilleder på 

himmelen. Se hvor mange I kan lære. 

 

11. Myrestudium 

 

- iagttag livet på og omkring en myretue. 

Hvor går  myrernes stier hen? Hvad 

bærer myerne på? Hvor meget kan en 

myre løfte i forhold til sin egen vægt? 

- Læs i Bibelen om myrerne og undersøg 

om I mener det er sandt.      ( Se Ord 6:6, 

30:25 ) 

8. Vær sand 

 

- Patruljen deltager i eet patruljemøde eller en 

terræntur, der handler om sandhed og løgn. 

Diskutér bagefter, hvorfor det er vigtigt at en 

spejder taler sandt. 

 

9. Pionering I 

 

Lær mindst 3 af disse knob: enkeltknob, 

råbåndsknob, slyngstik, løbeknude 

Ottetalsknob, sløjfe og slagterstik. 

 

10. Pionering II 

 

- Lær at flette treslået. 

- Vær med til at bygge og tænde et bål. 

- Lær hvordan man bruger en dolk rigtigt. 

 

11. Naturdetektiv. 

 

- Udspioner et dyr og kom så tæt på I kan. 

Fortæl derefter hvad I så. 

- Find en fuglerede, et hvepsebo, en rævegrav 

og undersøg om der bor nogen. 

- Løft en stor sten, barken på et væltet træ og 

et græstørv og find ud af hvilke dyr der bor 

her. 

- Lav en flitsbue og pile af forskellige 

træsorter. Hvilke slags er bedst? Arranger en 

skyd-længst turnering. 
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- 12. Sporlegskursus 

 

Vær med på mindst to sporlege, med 

forskellige slags spor. 

- Følg pile- og stenspor. 

- Følg Hans og Grethe spor (mel, korn, 

snor, kridttegn el. lign.) 

- Følg dyrespor og se om I kan 

"indhente" dyret (pas på Bjørne). 

 
13. Blindeprøven 

 

Orientering uden brug af øjnene. 

- Lav en bane, hvor det gælder om at 

gå en rute med bind for øjnene. 

- Kør en tur i bil med bind for øjnene 

et sted, hvor I er kendt og prøv om I 

kan gætte, hvor I kommer hen. 

 

14. Patruljetur 

 

Deltag i en patruljetur. 

- Patruljen tager på "vandretur" og 

overnatter et sted undervejs. 

- Patruljen tager på en heldagsudflugt 

med opgaver og lege undervejs. 

- Patruljen er selv med til at planlægge 

og vælge mad, program og sted. 

Bemærk! Der er tale om en tur, som er 

for lige netop denne patrulje. Tumlingene 

skal opleve at gennemføre noget sammen 

som patrulje. 

 

15. Duelighedstegn 

 

Patruljen tager to duelighedstegn  

sammen. Det ene skal være i et specielt 

spejderdisciplin. Patruljen beslutter 

sammen hvad det skal være.  

 

 

 

12. Solen 

 

- Tal sammen om solen, hvornår blev 

den skabt og hvad gavn gør den. Lav 

så hver sin plakat om vort solsystem 

og prøv at lade planeterne have 

forskellige størrelser så man kan se 

forskellen på dem. 

- Lav et solur og se på det efter nogle 

uger. Passer det stadig? 

 

13. Sporleg 

 

- Lav en sporleg, hvor I skiftes til at 

være den, som lægger sporet. I laver to 

hold. Det ene hold udlægger spor og 

det andet følger sporene og finde 

holdet der har gemt sig. 

- Lær at genkende mindst 5 forskellige 

dyrespor i naturen. Lav evt. 

gipsafstøbninger.  

 

14. Lejrmad 

 

Planlæg en middag på patruljens / troppens 

tur. I skal stå for indkøb, tilberedning og 

servering af en middag med mindst to 

retter.  (Varm mad med dessert f.eks.) 

 

15. Duelighedstegn 

 

Patruljen tager to duelighedstegn sammen. 

Det ene skal være i en spejderdisciplin. 

Patruljen beslutter sammen, hvad det skal 

være.  

12. Sporlegskursus 

 

Vær med på mindst to sporlege, med 

forskellige slags spor.  

- Følg pile- og stenspor. 

- Følg Hans og Grethe spor (mel, korn, 

snor, kridttegn el. lign.) 

- Følg dyrespor og se om I kan "indhente" 

dyret (pas på Bjørne). 

 

13. Tov 

 

- Lær at opkvejle et tov.  

- Prøv at lave tov selv, eller flet eller sno 

et bælte eller bånd.  

 

14. Patruljetur 

 

Deltag i en patruljetur. 

- Patruljen tager på "vandretur" og 

overnatter et sted undervejs. 

- Patruljen tager på en heldagsudflugt med 

opgaver og lege undervejs. 

- Patruljen er selv med til at planlægge og 

vælge mad, program og sted. 

Bemærk! Der er tale om en tur, som er for 

lige netop denne patrulje. Tumlingene skal 

opleve at gennemføre noget sammen som 

patrulje. 

 

15. Duelighedstegn 

 

Patruljen tager to tumlingeduelighedstegn 

sammen. Det ene skal være i et naturstudium.  

Patruljen beslutter sammen hvad det skal 

være.  

12. Vand 

 

- Tag ud at sejle med en færge og arrangér at I 

kommer op på kommandobroen og bliver 

vist rundt. 

- Byg en tømmerflåde eller et lille skib og lad 

det drive ned ad en å eller en bæk imens I 

følger det. 

- Konstruer en "vandkanon" hver, f.eks. af 

shampoflasker,  og afhold en 

skydekonkurrence.  

- Få livredderen i en svømmehal til at fortælle 

om sit job og hvad man skal passe på når 

man går i vandet. 

 

13. Orientering 

 

Lær de fire hovedretninger og brug dem. 

- Lav en "skattejagt" på papir, hvor 

tumlingene bruger hovedretningerne. 

- Lav en kompasrose og gennemfør en 

terræntur, hvor tumlingene hele tiden ved, 

hvor Nord er og bruger kompasrosen. 

- Fremstil et kompas v.h.a. en skål vand, en 

korkprop og en stoppenål. I magnetiserer 

ved at stryge nålen med en magnet. Læg 

nålen på korken i vandet og se den pege 

imod nord. 

 

14. Patruljetur 

 

- Patruljen tager ud på en heldagstur med 

madpakker eller mad over bål. 

- Patruljen cykler, skøjter eller vandrer hen til 

et aftalt sted og hjem igen. 

- Patruljen tager på en  tur og overnatter i telt 

eller hytte. 

 

15. Duelighedstegn. 

Alle i patruljen tager to dueligehedstegn. Det 

ene, et naturstudie, skal tages sammen. Patruljen 

bliver enige om hvilket. 
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1. Bibelen under luppen 

 

- Arbejd igennem året med beretninger fra Bibelen (f.eks. i jeres andagter) og sæt 

den ind i en “Bibelkalender” der giver spejderne en fornemmelse af tidspunkterne 

for de Bibelske begivenheder. 

 

- Arbejd med de ti bud, et ad gangen. Find frem til, hvordan Gud har sat de ti bud, 

som et beskyttende hegn om vort liv. Brug resultatet ved en spejdergudstjeneste, 

andagt eller en anden lignende anledning. 

 

- Lav en skitse af Pauli missionsrejser på et stort kort, som patruljen selv har 

fremstillet. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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2. Mød en leder fra kirken 
 

- Invitér menighedens forstander, præst eller ungdomsforenings-formand til et 

patruljemøde til at fortælle om menigheden og den mission. Find sammen et 

projekt spejderne kan hjælpe kirken med.  

 

- Forbered i patruljen et interview, som I derefter laver med en af unionens ledere 

(Formand, sekretær, kasserer, spejderchef eller ungdomsleder). Lad spejderne 

tænke over, hvad de kunne tænke sig at vide mere om på forhånd. 
 

  

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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3. Lær Jesus at kende 
 

- Læs sammen om et eller flere af Jesu mirakler og diskutér Jesu løfter om mirakler, 

vi kan opleve.  

 

- Tal sammen om betydningen af at bede. Lav en bedeliste over nogen eller noget I 

vil bede for. Hold regnskab over de svar Gud giver. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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4. Fingernemhed 
 

- Knyt en ting du kan bruge. F.eks. en hængekøje, en gynge, et bælte eller lignende.  

- Flet en ting du kan bruge. F.eks. en snor eller et bælte af flere forskellige farver 

garn.  

- Slå reb (treslået) ved hjælp af høstbindegarn eller garnrester.  

  

Arbejdsbeskrivelse 

  
Formål: At spejderne bliver fortrolige med at arbejde med snor og tov og oplever 

glæden ved at lave en ting de skal bruge. 

 

Materialer: Garnrester eller høstbindegarn. 
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5. Hjælpende hænder 
 

- Sæt jer et mål i høstindsamlingen eller en anden u-landsindsamling og nå det.  

 

- Kontakt en dansk missionær i et U-land og lad patruljen søge oplysninger til en 

udstilling / en avis eller andet pr. materiale, som I bruger  i kirken til en 

forældreaften eller et andet arrangement. Indsaml evt. til støtte for arbejdet det 

pågældende sted. 

 

- Deltag i et projekt der hjælper fattige i jeres by / egn. Spejderne tager kontakt til 

socialforvaltningen / frelsens hær / kirkens korshær og finder ud af hvordan I kan 

hjælpe. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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6. Tur-planlægning 
 

- Planlæg sammen i patruljen en patruljetur (cykeltur, weekendtur, hyttetur). Både 

program, mad, transport, rute og hvilket udstyr, som skal med. Mindst en del af 

programmet skal foregå på en måde ingen af jer har prøvet før. 

-  

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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7. På opdagelse på jeres egn 
 

- Find på et kort et stykke natur på jeres egn ingen af jer har udforsket før. Besøg 

det og kortlæg det. Lav en samling af pressede blade, planter m.m. som beskriver 

stedets natur. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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8. Vær i form 
 

- Vælg en leg eller sport I vil træne Jer i. Træn i løbet af sæsonen. 

- Gå en terræntur eller et O-løb mindst en gang om måneden i sæsonen. 

 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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9. Sport med fornuft 
 

- Få en lokal fysioterapeut eller gymnastiklærer til at lære spejderne betydningen af 

opvarmning og udstrækning i forbindelse med sport. 

Lav et patruljehold og deltag i en turnering i en leg eller sportsgren. 
 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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10. Førstehjælp 
  

Lær hvad I vil gøre ved en person I finder liggende livløs. 

Alle skal kunne lægge en person i aflåst sideleje og vide, hvornår man gør det. 

 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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11. Redning 
 

- Lær at bjærge en væltet kano. Dels hvor I selv er i en kano, som kommer til 

undsætning og dels hvor I selv er i den og tømmer den for vand. 

Prøv at bjærge personer op fra et hul og ned fra et højt sted. Hvilke farer skal man 

passe på? 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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12. Snig og iagttag 
 

- Del jer i hold på højst to. Hver gruppe sniger sig ind på et dyr og lægger mærke til 

dyrets adfærd i mindst 5 minutter. Beskriv hvad I har set. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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13. Kend naturen 
  

Øv jer i at genkende mindst 20 forskellige danske vildtvoksende planter. 

- Udvælg spiselige planter og indsaml og tilbered dem. 

- Lav en patruljesamling af tørrede eksemplarer og monter dem på plancher. 

 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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14. Find vej 
 

- Lav en terræntur hvor spejderne finder vej ved hjælp af forskellige typer kort: 

Søkort, bykort, sattelitfoto, landkort o.s.v.   

 

- Øv kompasgang. Lær spejderne værdien af sigtepunkter ved kompasgang over 

længere strækninger. Lær dem parrallelforskydning ved kompasgang der går 

igennem vanskeligt terræn. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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15. Prøv at lede 
 

- Forbered (evt. sammen med en anden spejder) en opgave på mindst 5 minutters 

varighed til resten af patruljen.  

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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16. Pionering 
 

- Planlæg et bestemt pionerarbejde I vil gøre noget særligt ud af på den kommende 

spejderlejr. Alle skal kunne mindst to typer besnøringer. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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17. Lejrliv a 
 

Planlæg og forbered mindst to detailler, som vil gøre jeres patruljelejrplads 

anderledes og spændende på næste sommerlejr. 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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18. Lejrliv b 
 

Planlæg to retter mad og tilbered det over bål. 

 

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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19. Duelighedstegn a 
 

Gennemfør sammen med patruljen et duelighedstegn indenfor emnerne håndværk 

eller håndarbejde.   

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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20. Duelighedstegn b 
 

- Gennemfør et duelighedstegn efter eget valg. 

-  

 

Arbejdsbeskrivelse 

 
Formål: 

 

Materialer: 

 

 

Forberedelse: 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 
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År 3   Træningssystemspejder 1.-4- grad,  

 
1. Bibelen under luppen. 

 
- Brug det nye dåbsmateriale for teenagere, som grundlag for vintersæsonens andagter.  

 
- Studér emnet bøn. Læs Glen Coons bog “Bønnens ABC” (Dansk Bogforlag) og brug ideer derfra til 

andagter. Lav en “bønnebog”, hvor I aftaler personer, problemer eller andet at bede for. Gør status og 
læg mærke til hvordan Gud besvarer jeres bønner. 

  
- Lad patruljen skrive og indstudere et drama bygget over en bibelsk person. Lad spejderne selv finde frem 

til detaljerne i personens liv. Hjælp med oplysninger om den historiske tid. Eks. Daniel, Joseph eller 
Ruth. 

 
2. Gør kirken kendt. 

 
- Vær med i planlægningen af et offentligt program i jeres kirke. Det kan være et foredrag, en 

filmfremvisning, en udstilling, en børne- eller spejdergudstjeneste. Tag i god tid kontakt med den lokale 
præst 

 
3. Lær Jesus at kende. 

 
- Se en film bygget over Jesu liv. Helst et stykke ad gangen. Sammenlign filmen med Bibelen og tal om 

hvordan det må have været at være sammen med Jesus.  
- Lav og opfør et mimestykke der handler om dåb. Tal om hvad dåben betyder og lad spejderne lave et 

stykke, som beskriver en teenager, der lærer Jesus at kende og bliver døbt. 
- Lav en plakat med skriftsteder på. Lad billedet / kollagen på plakaten illustrere Jesu ord. F.eks. Matt 

4,19; 5,44; 6,33; 7,13; 19,14; 24,27; Luk 6,38;11,9;12,6; 14,11. Joh 1,12; 3,16; 5,24; 6,35; 8,12; 10,9.14; 
11,25; 12,26.46.; 13,34; 14,6; 15,5.7.12. 

 
4. Andagt. 

 

- Forbered og hold en andagt i troppen sammen med din patrulje. 

 
5. Good turn. 

 
- Kontakt en dansk missionær i et U-land og lad patruljen søge oplysninger til en udstilling / en avis eller 

andet pr. materiale, som I bruger  i kirken, til en forældreaften eller et andet arrangement. Indsaml evt. til 
støtte for arbejdet det pågældende sted. 

 

 

 
6. Tur-planlægning. 

 
- Planlæg sammen i patruljen en patruljetur (cykeltur, weekendtur, hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som skal med.  



 

Håndbog for tropsførere - Faneblad 11 

Adventistspejderne, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 
Tlf.: 45587788 Mobil: 60607788 E-mail: spejderchef@adventist.dk 

 

7. På opdagelse på jeres egn. 
 

- Gennemfør en terræntur på jeres egn, hvor spejderne får en billet til alle trafikzoner i områdets 
trafikselskab. Undervejs skal der findes oplysninger om egnens historie, berømte bygninger og 

mindesmærker. 
 

8. Kondiprøven. 
 

- Gennemfør mindst 3 dage om ugen, de kommende 2 måneder et motionsprogram på ca. 20 minutter pr. 
dag, f.eks. cykling, løb , gang eller anden idræt.  

 
9. Sundhedsteori. 

 
- Prøv at undersøge hvilke fødevarer, der indeholder hvilke vitaminer og diskuter, hvordan vi kan sikre at 

vi får det vi har brug for. I kan evt. lave en terræntur, hvor deltagerne skal ud og skaffe en dagsration 
vitaminer. Der er så angivet hvilke fødevarer der findes på hvilke poster. Hvem får først samlet en 

dagsration ? 
- Se én af korpsets film om misbrug af tobak, drugs eller alkohol og diskutér den i patruljen. 

 
10. Førstehjælp. 

  
- Bed en lokal Falck redder eller Røde Kors instruktør fortælle om 1.hjælp. 

- Lån korpsets førstehjælps undervisningssæt og gennemgå spejdernes førstehjælp. 
 

11. Klar dig selv. 
  

- Lær spejderne, hvad man kan gøre hvis en bil ikke vil starte. Lær dem at skifte hjul. 

- Gennemgå hvordan man lapper en punkteret cykel, hvordan man justerer bremer og gear og hvordan 

man sætter en kæde på, der er hoppet af. 
- Få en kyndig person til at fortælle, hvordan man løser de almindeligste computerproblemer. 

Harddiskfejl, genopretning af slettede filer o.s.v. 
 

12. Snig og iagttag. 
 

- Lav en spionøvelse hvor spejderne, efter aftale, følger en for dem ukendt person. Personen er underrettet 

om spejderne og har set billede af personerne. Genkender eller opdager personen en af dem mister de 
points. Målet er at observere hvad personen foretager sig, hvor og hvornår. 

- Lav en terræntur hvor spejderne skal skaffe svar på spørgsmål om deres by.  
- Lav en terræntur hvor spejderne får en bunke fotos af steder de skal finde. 

 

13. Kend naturen. 

 
- Undersøg livet i et lokalt vandløb. Hvad hedder de forskellige smådyr I finder? Få evt. en lokalkendt til 

at fortælle om fiskeforekomster og forurening. 
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- Tag ud i en grusgrav (efter aftale med ejeren) og undersøg hvordan jordlagene er. Læg mærke til 

forskellene i lagene. Få en til at fortælle om de råstoffer der udvindes, deres kvalitet og hvad de bruges 
til.  

 
14. Find vej. 

 
Patruljen får bind for øjnene og bliver kørt et for dem ukendt sted hen. Sammen skal de finde ud af hvor de 

er og finde hen til et aftalt sted til en aftalt tid. 
 

15. Prøv at lede. 
 

- Forbered i samråd med patruljeføreren en opgave for tumlingene i troppen.  
 

- Gennemfør et orienteringsløb, hvor I på skift har kortet og leder patruljen til den næste post.   
 

16. Pionering. 
 

- Øv jer i båltænding så hver spejder kan tænde bål uden brug af papir. Afprøv forskellige båltyper og lær 
hvilke der er bedst til hvad. 

- Byg en bro over en å. 
 

17. Lejrliv. 
 

- Rens, slib, indsmør og efterse jeres udstyr efter sommerlejren.  
 

- Udarbejd en personlig huskeliste over udstyr man skal huske når man skal på lejr. Lav en tilsvarende for 
patruljeudstyr. 

 

- Prøv at overnatte i hængekøjer. Hvordan skal køjerne konstrueres, opstrammes og ophænges for at give 

den bedste komfort?18.  Orientering. 
 

- Gennemfør et orienteringsløb uden hjælp fra førere med mindst 8 poster i et ukendt terræn.  
 

- Vær i stand til at lave en vinkel- og en krydspejling. 
 

19.  Duelighedstegn a.  
 
- Gennemfør sammen med patruljen et duelighedstegn i en spejderdisciplin eller brændværn/1.hjælp.  

 
20. Duelighedstegn b. 

 
- Gennemfør et duelighedstegn efter eget valg. 
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Spejder ÅR 4 (2007/2008) 

 

År 4 

 
1. Bibelen under luppen. 

 
- Opbyg en Bibelsk "førstehjælpskasse", hvor I igennem året hver især bidrager med skriftsteder i 

finder. Inddel de livsvigtige Bibelord i kategorier: Trøst, mod, glæde, løfter … o.s.v. 
 

- Del jer op i grupper på to personer. Hver gruppe undersøger indholdet af to bøger i Bibelen og 
præsenterer kort for de andre, hvad bogen handlede om og giv evt. en smagsprøve på bogens 

bedste vers eller historie. 
 

2. Gør kirken kendt. 
 

- Diskuter, hvordan I kan gøre jeres Kirke til et sted folk fra omegnen har lyst til at gå hen. Vær 
med i planlægningen af et offentligt program i jeres kirke. Det kan være et foredrag, en 

filmfremvisning, en udstilling, en børne- eller spejdergudstjeneste. Tag i god tid kontakt med 
den lokale præst 

 
3. Lær Jesus at kende. 

 
- Lav et mimestykke over en dag i Jesu liv.  

- Omskriv Jesus bjergprædiken (Mattæus 5 - 7)  så den passer til Jeres situation. Skriv det på 
plakater eller brug det som et indlæg ved Jeres næste spejdergudstjeneste. 

- Lav et rigtigt maleri over den beretning du holder mest af  fra Jesu liv. Det kunne være et 
banner, som I kunne bruge som baggrund ved Jeres spejdergudstjeneste. 

 
4. Andagt. 

 

- Forbered og hold en andagt i troppen sammen med din patrulje. 

 
5. Good turn. 

 
- Lav et surprise-party for nogen I gerne vil glæde. (Sikker Jer at de er hjemme) 

 
6. Tur-planlægning. 

 
- Planlæg sammen i patruljen en patruljetur (cykeltur, weekendtur, hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som skal med.  
 

 
 

7. På opdagelse på jeres egn. 
 

- Find ud af hvordan jeres egn så ud på et tidspunkt i fortiden I selv vælger. Find gamle by / 
landkort, kirkebøger o.s.v. Bed egnsarkivet om hjælp og få evt. en til at fortælle jer om det. 
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- Vores by år 2500. Lav ud fra et kort en beskrivelse af hvordan du forestiller dig din egn om 500 

år. Byg evt. model i papmaché. 
 

8. Vær i form. 
 

- Vælg en leg eller sport I vil træne Jer i. Træn i løbet af sæsonen. 
- Gå en terræntur eller et O-løb mindst en gang om måneden i sæsonen. 

 
 

 
9. Sport med fornuft. 

 
- Besøg et lokalt fitness center og få en instruktør til at fortælle om hvordan man træner sin krop 

på en fornuftig måde. 
- Lav et patruljehold og deltag i en turnering i en leg eller sportsgren. 

 
10. Førstehjælp.  

 
- Bed en lokal Falck redder eller Røde Kors instruktør fortælle om 1.hjælp. 

Lån korpsets førstehjælps undervisningssæt og gennemgå spejdernes førstehjælp 
 

11. Klar dig selv. 
 

- Lær at betjene en walkie-talkie og vide de almindelige regler for brugen. 
- Bjærgning af forulykkede. Prøv at "redde" en der er: Faldet igennem isen, ved at synke ned i 

mudder, hænger fast på en skrænt, ikke tør kravle ned fra et træ 
- Find mindst 20 spejder - websites og chat med spejdere fra andre lande. 

- Find ud af hvad I kan gøre ved elektricitetsulykker/utætheder i vand og varmeanlæg i hjemmet. 
 

12. Gennemfør opgaver i iagttagelse og snigning. 
 

- Lav forskellige huske- og kimslege som en fast del af jeres patruljemøde. Hvem er patruljens 
klæbehjerne? 

- Lav en eftersøgningsleg. En eller to spejdere "flygter" i et afgrænset skov eller byområde. De 
andre laver en eftersøgning. 

 
13. Kend naturen. 

 
- Kontakt en af kommunens naturvejledere og arranger en naturtur på jeres egn. 

- Iagttag stjernehimlen og find mindst 6 stjernebilleder og 2 planeter. Brug en kikkert og se på 
planeterne - kan I se deres måner?   

- Find spiselige planter og frugter og tilbered dem. Prøv at undersøge om man kan finde 
tilstrækkeligt med næring fra de vildtvoksende planter til at kunne overleve. 

14. Orientering teori. 
 

- Du skal kunne finde ud af hvor du er på et kort og hvordan det skal vende på et ukendt sted. 
Alle spejdere køres ind i et ukendt område med bind for øjnene. Når et udvalgt sted er nået 
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udleveres et kort med angivelse af hvilket punkt de skal hen til. Spejderne finder selv ud af hvor 

de er. 
 

- Du skal kunne indtegne en angivet retning og afstand ind på et kort ud fra det punkt hvor du er. 
- Lær de almindeligste kortsignaturer. Lav et dominospil og spil det i patruljen.  

 
15. Orientering praktik. 

 
- Find alle poster i et orienteringsløb uden hjælp fra førere med mindst 8 poster i et ukendt terræn. 

 
16. Prøv at lede. 

 
- Forbered i samråd med patruljeføreren en opgave for tumlingene i troppen.  

- Forbered sammen med en anden en sporleg og stå for at afvikle den. 
- Patruljen skal bage en kage, men kun du har opskriften. Sæt hver enkelt i gang med sin del 

indtil kagen er klar.   
 

17. Pionering. 
 

- Øv jer i Besnøring. Alle skal kunne de to vigtigste besnøringsknob: Tømmerstik og dobbelt 
halvstik. Byg et tårn, en luftgynge eller en karrusel og brug både vinkelbesnøring og japansk 

krydsbesnøring. 
18. Lejrliv. 

 
- Arranger en bålaften for troppen. Tilbered delikatesser til alle over bålet. 

 
- Rens, slib, indsmør og efterse jeres udstyr efter sommerlejren.  

 
- Udarbejd en personlig huskeliste over udstyr man skal huske når man skal på lejr. Lav en 

tilsvarende for patruljeudstyr. 

 

19. Duelighedstegn a. 
 

- Gennemfør sammen med patruljen et duelighedstegn indenfor emnerne natur, dyrehold eller 
jordbrug.   

 
20. Duelighedstegn b. 

 
- Gennemfør et duelighedstegn efter eget valg. 
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Tumlinge ÅR 4 (2007/2008) 

 

År 4 

 

1. Jesus  
 

- Lav et krybbespil. Patruljen planlægger selv, hvordan sceneriet og rollerne skal være. 
- Læs om Jesu genkomst og lav plakater / kollager / og arranger fotos/video af, hvordan I 

forestiller jer det kommer til at se ud. 

 
2. Bibelen 

 
- Bibelquiz. Lad andagten handle om bibelske beretninger nogle gange. Lav derefter en quiz, hvor 

spørgsmålene er hentet fra andagterne.  
- Find ud af hvad ordene: Bibel, testamente og Evangelium betyder. 

- Lav en ting fra Bibelen, som projekt: Noas Ark, Jesus i krybben, de 2 stentavler, Golgata, 
Templet eller noget andet.  

- Lav et opgaveløb over de 10 bud. Posterne beskriver et barn i en valgsituation - Hvad er det 
rigtige - hvilket bud gælder her? 

 
3. Livsglæde 

 
- Indøv en glad sang, hvor alle i patruljen medvirker med sang eller akkompagnement. Lav evt. 

selv nogle musikinstrumenter. Fremfør stykket til en forældreaften, et tropsmøde eller en 
spejdergudstjeneste.  

- Besøg nogle ældre eller syge og gør dem glædeligt overraskede. 
 

4. Min Kirke 
 

- Medvirk ved en spejdergudstjeneste. 
- Lav en videofilm, hvor I viser rundt og fortæller om jeres kirke. Vis den så til nogen. 

- Kom med ideer, som I synes kunne gøre Jeres kirke til et endnu bedre sted at gå i kirke. Få 
patruljeføreren til at skrive ideerne ned og invitér menighedens præst eller forstander og 

diskutér jeres ideer. 
 

5. Bageprøven 

 

- Vis du kan bage et snobrød, så det er gennembagt uden at det bliver forkullet. 
- "bag" en kage over bål 

- Byg en ovn af sten og ler og prøv at bage i den. 
 

6. Stjerner 
 

Lær at finde 3 stjernebilleder og 2 planeter på stjernehimmelen. 
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7. Prøv noget nyt 

 
 Find på noget ingen af jer har prøvet før og gør det sammen. F.eks. arranger at I kommer op på 

taget af byens højeste hus, ned I underjordiske gange/tuneller, op i et vandtårn, op bag scenen i 
et teater eller lignende. 

 
8. Vær sand 

 
- Patruljen deltager i eet patruljemøde eller en terræntur, der handler om sandhed og løgn. 

Diskutér bagefter, hvorfor det er vigtigt at en spejder taler sandt. 
 

 
 

9. Pionering I 
 

Lær mindst 3 af disse knob: enkeltknob, råbåndsknob, slyngstik, løbeknude 
Ottetalsknob, sløjfe og slagterstik. 

 
10. Pionering II 

 
- Lær at flette treslået. 

- Vær med til at bygge og tænde et bål. 
- Lær hvordan man bruger en dolk rigtigt. 

 
11. Naturdetektiv. 

 
- Udspioner et dyr og kom så tæt på I kan. Fortæl derefter hvad I så. 

- Find en fuglerede, et hvepsebo, en rævegrav og undersøg om der bor nogen. 
- Løft en stor sten, barken på et væltet træ og et græstørv og find ud af hvilke dyr der bor her. 

- Lav en flitsbue og pile af forskellige træsorter. Hvilke slags er bedst? Arranger en skyd-længst 

turnering. 

 
12. Vand 

 
- Tag ud at sejle med en færge og arrangér at I kommer op på kommandobroen og bliver vist 

rundt. 
- Byg en tømmerflåde eller et lille skib og lad det drive ned ad en å eller en bæk imens I følger 

det. 

- Konstruer en "vandkanon" hver, f.eks. af shampoflasker,  og afhold en skydekonkurrence.  

- Få livredderen i en svømmehal til at fortælle om sit job og hvad man skal passe på når man går i 
vandet. 

 
 

 
13. Orientering 

 
Lær de fire hovedretninger og brug dem. 
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- Lav en "skattejagt" på papir, hvor tumlingene bruger hovedretningerne. 

- Lav en kompasrose og gennemfør en terræntur, hvor tumlingene hele tiden ved, hvor Nord er og 
bruger kompasrosen. 

- Fremstil et kompas v.h.a. en skål vand, en korkprop og en stoppenål. I magnetiserer ved at 
stryge nålen med en magnet. Læg nålen på korken i vandet og se den pege imod nord. 

 
14. Patruljetur 

 
- Patruljen tager ud på en heldagstur med madpakker eller mad over bål. 

- Patruljen cykler, skøjter eller vandrer hen til et aftalt sted og hjem igen. 
- Patruljen tager på en  tur og overnatter i telt eller hytte. 

 
15. Duelighedstegn. 

Alle i patruljen tager to dueligehedstegn. Det ene, et naturstudie, skal tages sammen. Patruljen 
bliver enige om hvilket. 
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År 1 

 
1. Bibelen under luppen. 

 

- Patruljen undersøger hvad Bibelen 

siger om Jesus genkomst. Brug bl.a. 

Matt. 24, Mark 13 og Luk 21.  

- Konstruér sammen en plakatserie om 

tegnende på Jesus genkomst eller lav 

et drama- eller mimestykke som 

beskriver et menneskes oplevelser 

frem til Jesus genkomst. Brug 

resultatet ved en spejdergudstjeneste, 

andagt eller en anden lignende 

anledning. 

 

2. Mød en kristen. 

 

- Forbered i patruljen et interview, som 

I derefter laver med en eller flere 

kristne. Lav interviewet over et 

emne. 

 F.eks.: Hvad vil det sige “at blive 

frelst”. Hvordan er det at være kristen 

til hverdag? Hvorfor tror du på Gud? 

 

 

 

 

År 2 

 
1. Bibelen under luppen. 

 

- Arbejd igennem året med beretninger 

fra Bibelen (f.eks. i jeres andagter) og 

sæt den ind i en “Bibelkalender” der 

giver spejderne en fornemmelse af 

tidspunkterne for de Bibelske 

begivenheder. 

 

- Arbejd med de ti bud, et ad gangen. 

Find frem til, hvordan Gud har sat de 

ti bud, som et beskyttende hegn om 

vort liv. Brug resultatet ved en 

spejdergudstjeneste, andagt eller en 

anden lignende anledning. 

 

- Lav en skitse af Pauli missionsrejser 

på et stort kort, som patruljen selv har 

fremstillet. 

 

 

2. Mød en leder fra kirken. 

 

- Invitér menighedens forstander, præst 

eller ungdomsforenings-formand til 

et patruljemøde til at fortælle om 

menigheden og den mission. Find 

sammen et projekt spejderne kan 

hjælpe kirken med.  

 

- Forbered i patruljen et interview, som 

I derefter laver med en af unionens 

ledere (Formand, sekretær, kasserer, 

spejderchef eller ungdomsleder). Lad 

spejderne tænke over, hvad de kunne 

tænke sig at vide mere om på 

forhånd.  

 

 

 

År 3 

 
1. Bibelen under luppen. 

 

- Brug det nye dåbsmateriale for 

teenagere, som grundlag for 

vintersæsonens andagter.  

 

- Studér emnet bøn. Læs Glen Coons 

bog “Bønnens ABC” (Dansk 

Bogforlag) og brug ideer derfra til 

andagter. Lav en “bønnebog”, hvor I 

aftaler personer, problemer eller 

andet at bede for. Gør status og læg 

mærke til hvordan Gud besvarer jeres 

bønner. 

  

- Lad patruljen skrive og indstudere et 

drama bygget over en bibelsk person. 

Lad spejderne selv finde frem til 

detaljerne i personens liv. Hjælp med 

oplysninger om den historiske tid. 

Eks. Daniel, Joseph eller Ruth. 

 

2. Gør kirken kendt. 

 

- Vær med i planlægningen af et 

offentligt program i jeres kirke. Det 

kan være et foredrag, en 

filmfremvisning, en udstilling, en 

børne- eller spejdergudstjeneste. Tag 

i god tid kontakt med den lokale 

præst 

 

År 4 

 
1. Bibelen under luppen. 

 

- Opbyg en Bibelsk 

"førstehjælpskasse", hvor I igennem 

året hver især bidrager med 

skriftsteder i finder. Inddel de 

livsvigtige Bibelord i kategorier: 

Trøst, mod, glæde, løfter … o.s.v. 

 

- Del jer op i grupper på to personer. 

Hver gruppe undersøger indholdet af 

to bøger i Bibelen og præsenterer 

kort for de andre, hvad bogen 

handlede om og giv evt. en 

smagsprøve på bogens bedste vers 

eller historie. 

 

2. Gør kirken kendt. 

 

- Diskuter, hvordan I kan gøre jeres 

Kirke til et sted folk fra omegnen har 

lyst til at gå hen. Vær med i 

planlægningen af et offentligt 

program i jeres kirke. Det kan være et 

foredrag, en filmfremvisning, en 

udstilling, en børne- eller 

spejdergudstjeneste. Tag i god tid 

kontakt med den lokale præst 
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3. Lær Jesus at kende. 

 

- Læs sammen Jesu lidelseshistorie og 

kortlæg Jesu rute igennem Jerusalem 

fra Nadveren til Korsfæstelsen. 

 

4. Andagt. 

 

- Forbered og hold en andagt i troppen 

sammen med din patrulje. 

 

5. U-landshjælp. 

 

- Sæt jer et mål i høstindsamlingen 

eller en anden u-landsindsamling og 

nå det.  

 

6. Tur-planlægning. 

 

- Vær med i planlægningen af en 

spejdertur (cykeltur, weekendtur, 

hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som 

skal med.  

 

 

3. Lær Jesus at kende. 

 

- Læs sammen om et eller flere af Jesu 

mirakler og diskutér Jesu løfter om 

mirakler, vi kan opleve.  

 

- Tal sammen om betydningen af at 

bede. Lav en bedeliste over nogen 

eller noget I vil bede for. Hold 

regnskab over de svar Gud giver. 

 

 

5. Hjælpende hænder. 

 

- Sæt jer et mål i høstindsamlingen 

eller en anden u-landsindsamling og 

nå det.  

 

- Kontakt en dansk missionær i et U-

land og lad patruljen søge 

oplysninger til en udstilling / en avis 

eller andet pr. materiale, som I bruger  

i kirken til en forældreaften eller et 

andet arrangement. Indsaml evt. til 

støtte for arbejdet det pågældende 

sted. 

 

- Deltag i et projekt der hjælper fattige 

i jeres by / egn. Spejderne tager 

kontakt til socialforvaltningen / 

frelsens hær / kirkens korshær og 

finder ud af hvordan I kan hjælpe. 

 

6. Tur-planlægning. 

 

- Planlæg sammen i patruljen en 

patruljetur (cykeltur, weekendtur, 

hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som 

skal med. Mindst en del af 

programmet skal foregå på en måde 

ingen af jer har prøvet før. 

3. Lær Jesus at kende. 

 

- Se en film bygget over Jesu liv. Helst 

et stykke ad gangen. Sammenlign 

filmen med Bibelen og tal om 

hvordan det må have været at være 

sammen med Jesus.  

- Lav og opfør et mimestykke der 

handler om dåb. Tal om hvad dåben 

betyder og lad spejderne lave et 

stykke, som beskriver en teenager, 

der lærer Jesus at kende og bliver 

døbt. 

- Lav en plakat med skriftsteder på. 

Lad billedet / kollagen på plakaten 

illustrere Jesu ord. F.eks. Matt 4,19; 5,44; 6,33; 

7,13; 19,14; 24,27; Luk 6,38;11,9;12,6; 14,11. Joh 1,12; 3,16; 

5,24; 6,35; 8,12; 10,9.14; 11,25; 12,26.46.; 13,34; 14,6; 
15,5.7.12. 

 

4. Andagt. 

 

- Forbered og hold en andagt i troppen 

sammen med din patrulje. 

 

5. Good turn. 
 

- Kontakt en dansk missionær i et U-

land og lad patruljen søge 

oplysninger til en udstilling / en avis 

eller andet pr. materiale, som I bruger  

i kirken, til en forældreaften eller et 

andet arrangement. Indsaml evt. til 

støtte for arbejdet det pågældende 

sted. 

 

6. Tur-planlægning. 

 
- Planlæg sammen i patruljen en 

patruljetur (cykeltur, weekendtur, 

hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som 

skal med.  

 

3. Lær Jesus at kende. 

 

- Lav et mimestykke over en dag i Jesu 

liv.  

- Omskriv Jesus bjergprædiken 

(Mattæus 5 - 7)  så den passer til 

Jeres situation. Skriv det på plakater 

eller brug det som et indlæg ved Jeres 

næste spejdergudstjeneste. 

- Lav et rigtigt maleri over den 

beretning du holder mest af  fra Jesu 

liv. Det kunne være et banner, som I 

kunne bruge som baggrund ved Jeres 

spejdergudstjeneste. 

 

4. Andagt. 

 

- Forbered og hold en andagt i troppen 

sammen med din patrulje. 

 

5. Good turn. 
 

- Lav et surprise-party for nogen I 

gerne vil glæde. (Sikker Jer at de er 

hjemme 

 

6. Tur-planlægning. 

 

- Planlæg sammen i patruljen en 

patruljetur (cykeltur, weekendtur, 

hyttetur). Både program, mad, 

transport, rute og hvilket udstyr, som 

skal med.  
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7. Almen viden.  

 

- Lav en forenklet version af den 

danske grundlov. 

 

8. Kondiprøven. 

 

- Gennemfør mindst 3 dage om ugen, 

de kommende 2 måneder et 

motionsprogram på ca. 20 minutter 

pr. dag, f.eks. cykling, løb , gang 

eller anden idræt.  

 

9. Sundhedsteori. 

 

- Læs sammen kapitlet om mådehold 

og spisevaner i bogen “uddannelse” 

og find 5 ting I synes er vigtige.  

- Se én af korpsets film om misbrug af 

tobak, drugs eller alkohol og diskutér 

den i patruljen. 

 

10. Førstehjælp. 

  

Lær hvad I vil gøre ved en person I finder 

liggende livløs. 

- Alle skal kunne lægge en person i 

aflåst sideleje og vide, hvornår man 

gør det.  

7. På opdagelse på jeres egn. 

 

- Find på et kort et stykke natur på 

jeres egn ingen af jer har udforsket 

før. Besøg det og kortlæg det. Lav en 

samling af pressede blade, planter 

m.m. som beskriver stedets natur. 

 

8. Vær i form. 
 

- Vælg en leg eller sport I vil træne Jer 

i. Træn i løbet af sæsonen. 

- Gå en terræntur eller et O-løb mindst 

en gang om måneden i sæsonen. 

 

9. Sport med fornuft. 

 

- Få en lokal fysioterapeut eller 

gymnastiklærer til at lære spejderne 

betydningen af opvarmning og 

udstrækning i forbindelse med sport. 

- Lav et patruljehold og deltag i en 

turnering i en leg eller sportsgren. 

 

10. Førstehjælp. 

  

Lær hvad I vil gøre ved en person I finder 

liggende livløs. 

- Alle skal kunne lægge en person i 

aflåst sideleje og vide, hvornår man 

gør det.  

 

7. På opdagelse på jeres egn. 

 

- Gennemfør en terræntur på jeres egn, 

hvor spejderne får en billet til alle 

trafikzoner i områdets trafikselskab. 

Undervejs skal der findes oplysninger 

om egnens historie, berømte 

bygninger og mindesmærker. 

 

8. Kondiprøven. 

 

- Gennemfør mindst 3 dage om ugen, 

de kommende 2 måneder et 

motionsprogram på ca. 20 minutter 

pr. dag, f.eks. cykling, løb , gang 

eller anden idræt.  

 

9. Sundhedsteori. 

 

- Prøv at undersøge hvilke fødevarer, 

der indeholder hvilke vitaminer og 

diskuter, hvordan vi kan sikre at vi 

får det vi har brug for. I kan evt. lave 

en terræntur, hvor deltagerne skal ud 

og skaffe en dagsration vitaminer. 

Der er så angivet hvilke fødevarer der 

findes på hvilke poster. Hvem får 

først samlet en dagsration ? 

- Se én af korpsets film om misbrug af 

tobak, drugs eller alkohol og diskutér 

den i patruljen. 

 
10. Førstehjælp. 

  

- Bed en lokal Falck redder eller Røde 

Kors instruktør fortælle om 1.hjælp. 

- Lån korpsets førstehjælps 

undervisningssæt og gennemgå 

spejdernes førstehjælp. 

 

7. På opdagelse på jeres egn. 

 

- Find ud af hvordan jeres egn så ud på 

et tidspunkt i fortiden I selv vælger. 

Find gamle by / landkort, kirkebøger 

o.s.v. Bed egnsarkivet om hjælp og få 

evt. en til at fortælle jer om det. 

- Vores by år 2500. Lav ud fra et kort 

en beskrivelse af hvordan du 

forestiller dig din egn om 500 år. Byg 

evt. model i papmaché. 

 

8. Vær i form. 

 

- Vælg en leg eller sport I vil træne Jer 

i. Træn i løbet af sæsonen. 

- Gå en terræntur eller et O-løb mindst 

en gang om måneden i sæsonen. 

 

9. Sport med fornuft. 

 
- Besøg et lokalt fitness center og få en 

instruktør til at fortælle om hvordan 

man træner sin krop på en fornuftig 

måde. 

- Lav et patruljehold og deltag i en 

turnering i en leg eller sportsgren. 

 

10. Førstehjælp.  

 

- Bed en lokal Falck redder eller Røde 

Kors instruktør fortælle om 1.hjælp. 

- Lån korpsets førstehjælps 

undervisningssæt og gennemgå 

spejdernes førstehjælp. 
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11. Redning. 

 

- Øv jer i kast med redningsreb. 

- Find frem til hvad I vil gøre hvis én 

falder igennem isen, kæntrer med en 

båd eller synker ned i kviksand. 

 

12. Snig og iagttag. 

 
- Brug en søndag på at lege "capture 

the flag" og diskuter bagefter hvilke 

strategier, der virkede bedst. 

- Følg et dyrespor i sneen så langt I 

kan. Prøv at kortlægge dyrets rute og 

noter hvad I mener dyret har 

foretaget sig undervejs. 

 

13. Kend naturen. 

 

Øv jer i at genkende mindst 10 forskellige 

danske træsorter. 

- Lav kimsspil med træerne i profil, 

bladene, barken, veddet. 

- Lav en patruljesamling af 

grenstykker, blade eller andet fra 

træerne. 

 

11. Redning. 

 

- Lær at bjærge en væltet kano. Dels 

hvor I selv er i en kano, som kommer 

til undsætning og dels hvor I selv er i 

den og tømmer den for vand. 

- Prøv at bjærge personer op fra et hul 

og ned fra et højt sted. Hvilke farer 

skal man passe på? 

 

12. Snig og iagttag. 

 

- Del jer i hold på højst to. Hver 

gruppe sniger sig ind på et dyr og 

lægger mærke til dyrets adfærd i 

mindst 5 minutter. Beskriv hvad I har 

set. 

 

13. Kend naturen. 

  

Øv jer i at genkende mindst 20 forskellige 

danske vildtvoksende planter. 

- Udvælg spiselige planter og indsaml og 

tilbered dem. 

- Lav en patruljesamling af tørrede 

eksemplarer og monter dem på plancher. 

 

 

 

11. Klar dig selv. 

  

- Lær spejderne, hvad man kan gøre 

hvis en bil ikke vil starte. Lær dem at 

skifte hjul. 

- Gennemgå hvordan man lapper en 

punkteret cykel, hvordan man 

justerer bremer og gear og hvordan 

man sætter en kæde på, der er hoppet 

af. 

- Få en kyndig person til at fortælle, 

hvordan man løser de almindeligste 

computerproblemer. Harddiskfejl, 

genopretning af slettede filer o.s.v. 

 

12. Snig og iagttag. 

 

- Lav en spionøvelse hvor spejderne, 

efter aftale, følger en for dem ukendt 

person. Personen er underrettet om 

spejderne og har set billede af 

personerne. Genkender eller opdager 

personen en af dem mister de points. 

Målet er at observere hvad personen 

foretager sig, hvor og hvornår. 

- Lav en terræntur hvor spejderne skal 

skaffe svar på spørgsmål om deres 

by.  

- Lav en terræntur hvor spejderne får 

en bunke fotos af steder de skal finde. 

 

13. Kend naturen. 
 

- Undersøg livet i et lokalt vandløb. 

Hvad hedder de forskellige smådyr I 

finder? Få evt. en lokalkendt til at 

fortælle om fiskeforekomster og 

forurening. 

- Tag ud i en grusgrav (efter aftale med 

ejeren) og undersøg hvordan 

jordlagene er. Læg mærke til 

forskellene i lagene. Få en til at 

fortælle om de råstoffer der udvindes, 

deres kvalitet og hvad de bruges til.  

11. Klar dig selv. 

 

- Lær at betjene en walkie-talkie og 

vide de almindelige regler for brugen. 

- Bjærgning af forulykkede. Prøv at 

"redde" en der er: Faldet igennem 

isen, ved at synke ned i mudder, 

hænger fast på en skrænt, ikke tør 

kravle ned fra et træ 

- Find mindst 20 spejder - websites og 

chat med spejdere fra andre lande. 

- Find ud af hvad I kan gøre ved 

elektricitetsulykker/utætheder i vand 

og varmeanlæg i hjemmet. 

 

12. Gennemfør opgaver i iagttagelse og 

snigning. 

 

- Lav forskellige huske- og kimslege 

som en fast del af jeres patruljemøde. 

Hvem er patruljens klæbehjerne? 

- Lav en eftersøgningsleg. En eller to 

spejdere "flygter" i et afgrænset skov 

eller byområde. De andre laver en 

eftersøgning. 

 

13. Kend naturen. 

 

- Kontakt en af kommunens 

naturvejledere og arranger en naturtur 

på jeres egn. 

- Iagttag stjernehimlen og find mindst 

6 stjernebilleder og 2 planeter. Brug 

en kikkert og se på planeterne - kan I 

se deres måner?   

- Find spiselige planter og frugter og 

tilbered dem. Prøv at undersøge om 

man kan finde tilstrækkeligt med 

næring fra de vildtvoksende planter 

til at kunne overleve. 
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14. Find vej. 

 

- Gennemfør et orienteringsløb med 

kompas på mindst 2 km. Hver 

spejder skal være den, som bruger 

kompasset imellem mindst 2 poster.  

 

15. Prøv at lede. 

 

- Forbered (evt. sammen med en anden 

spejder) en opgave på mindst 5 

minutters varighed til resten af 

patruljen.  

 

16. Pionering. 

 

- Deltag i bygning af pionerarbejde 

sammen med patruljen og lær at 

anvende de rigtige knob og 

besnøringer. 

 

17. Lejrliv a. 

 

Byg en patruljekiste eller et 

lejrkøkkenskab, som indrettes til at passe 

til Jeres behov.  

14. Find vej. 

 

- Lav en terræntur hvor spejderne 

finder vej ved hjælp af forskellige 

typer kort: Søkort, bykort, 

sattelitfoto, landkort o.s.v.   

 

- Øv kompasgang. Lær spejderne 

værdien af sigtepunkter ved 

kompasgang over længere 

strækninger. Lær dem 

parrallelforskydning ved kompasgang 

der går igennem vanskeligt terræn. 

 

15. Prøv at lede. 

 

- Forbered (evt. sammen med en anden 

spejder) en opgave på mindst 5 

minutters varighed til resten af 

patruljen.  

 

16. Pionering. 

 

- Planlæg et bestemt pionerarbejde I 

vil gøre noget særligt ud af på den 

kommende spejderlejr. Alle skal 

kunne mindst to typer besnøringer. 

 

17. Lejrliv a. 

 

- Planlæg og forbered mindst to 

detailler, som vil gøre jeres 

patruljelejrplads anderledes og 

spændende på næste sommerlejr.  

 

14. Find vej. 

 

Patruljen får bind for øjnene og bliver 

kørt et for dem ukendt sted hen. Sammen 

skal de finde ud af hvor de er og finde hen 

til et aftalt sted til en aftalt tid. 

 

15. Prøv at lede. 

 

- Forbered i samråd med 

patruljeføreren en opgave for 

tumlingene i troppen.  

 

- Gennemfør et orienteringsløb, hvor I 

på skift har kortet og leder patruljen 

til den næste post.   

 

16. Pionering. 

 

- Øv jer i båltænding så hver spejder 

kan tænde bål uden brug af papir. 

Afprøv forskellige båltyper og lær 

hvilke der er bedst til hvad. 

- Byg en bro over en å. 

 

17. Lejrliv. 

 

- Rens, slib, indsmør og efterse jeres 

udstyr efter sommerlejren.  

 

- Udarbejd en personlig huskeliste over 

udstyr man skal huske når man skal 

på lejr. Lav en tilsvarende for 

patruljeudstyr. 

 

- Prøv at overnatte i hængekøjer. 

Hvordan skal køjerne konstrueres, 

opstrammes og ophænges for at give 

den bedste komfort? 

 

-  

14. Orientering teori. 

 

- Du skal kunne finde ud af hvor du er 

på et kort og hvordan det skal vende 

på et ukendt sted. Alle spejdere køres 

ind i et ukendt område med bind for 

øjnene. Når et udvalgt sted er nået 

udleveres et kort med angivelse af 

hvilket punkt de skal hen til. 

Spejderne finder selv ud af hvor de 

er. 

 

- Du skal kunne indtegne en angivet 

retning og afstand ind på et kort ud 

fra det punkt hvor du er. 

- Lær de almindeligste kortsignaturer. 

Lav et dominospil og spil det i 

patruljen.  

 

15. Orientering praktik. 

 
- Find alle poster i et orienteringsløb 

uden hjælp fra førere med mindst 8 

poster i et ukendt terræn. 

 

16. Prøv at lede. 

 

- Forbered i samråd med 

patruljeføreren en opgave for 

tumlingene i troppen.  

- Forbered sammen med en anden en 

sporleg og stå for at afvikle den. 

- Patruljen skal bage en kage, men kun 

du har opskriften. Sæt hver enkelt i 

gang med sin del indtil kagen er klar.   

 

17. Pionering. 

 

- Øv jer i Besnøring. Alle skal kunne 

de to vigtigste besnøringsknob: 

Tømmerstik og dobbelt halvstik. Byg 

et tårn, en luftgynge eller en karrusel 

og brug både vinkelbesnøring og 

japansk krydsbesnøring. 



Faneblad 11  Træningsprogram 1. - 4. grad 

18. Lejrliv b.  

 

- Planlæg to retter mad og tilbered det 

over bål. 

 

19. Duelighedstegn a. 

 

- Gennemfør sammen med patruljen et 

duelighedstegn i en spejderdisciplin 

eller brændværn/1.hjælp.  

 

20.  Duelighedstegn b. 

 

- Gennemfør et duelighedstegn efter 

eget valg. 

18. Lejrliv b.  

 

- Planlæg to retter mad og tilbered det 

over bål. 

 

19. Duelighedstegn a. 

 

- Gennemfør sammen med patruljen et 

duelighedstegn indenfor emnerne 

håndværk eller håndarbejde.   

 

20.  Duelighedstegn b. 

 

- Gennemfør et duelighedstegn efter 

eget valg. 

18.  Orientering. 

 

- Gennemfør et orienteringsløb uden 

hjælp fra førere med mindst 8 poster i 

et ukendt terræn.  

 

- Vær i stand til at lave en vinkel- og 

en krydspejling. 

 

19.  Duelighedstegn a.  

 

- Gennemfør sammen med patruljen et 

duelighedstegn i en spejderdisciplin 

eller brændværn/1.hjælp.  

 

20. Duelighedstegn b. 

 

- Gennemfør et duelighedstegn efter 

eget valg. 

18. Lejrliv. 

 

- Arranger en bålaften for troppen. 

Tilbered delikatesser til alle over 

bålet. 

 

- Rens, slib, indsmør og efterse jeres 

udstyr efter sommerlejren.  

 

 

- Udarbejd en personlig huskeliste over 

udstyr man skal huske når man skal 

på lejr. Lav en tilsvarende for 

patruljeudstyr. 

 

19. Duelighedstegn a. 

 

- Gennemfør sammen med patruljen et 

duelighedstegn indenfor emnerne 

natur, dyrehold eller jordbrug.   

 

20. Duelighedstegn b. 

 

- Gennemfør et duelighedstegn efter 

eget valg. 
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    Krav til spejderledere 

                        (fuldt uddannede spejdere)* 
 
 
Tanken med disse krav er, at give en oversigt over den basisviden en spejderleder ideelt set bør være i 
besiddelse af. Det er ikke tænkt som krav, der skal forlanges af alle potentielle ledere for at kunne tage del i 
spejderarbejdet, da det er de færreste, der vil kunne leve op til alle kravene. Derfor er udtrykket ”kendskab” 
også blevet benyttet i beskrivelsen af mange af punkterne. Vi kan ikke alle være eksperter, men det er godt 
at have viden om mange forskellige områder. 
 
 
* Forskellen på definitionen af en spejderleder og en fuldt uddannet spejder (= fuldført 5. grad) er meget lille. Oplægget lægger op til, at 
grænsen mellem disse to udviskes, da 5. graden er den højest opnåelige grad i træningssystemet. (Førergraden er en speciel grad som 
både har nogle krav men derudover skal troppen og menighedsbestyrelsen indstille den enkelte til.) 
Enhver 5. grads spejder bør være godt udrustet til at varetage et bredt udvalg af lederopgaver i spejderarbejdet. Her er det kun 
erfaringen, der mangler, og den skal nok komme. 

 
 
 
 
BIBEL:  Kendskab til bibel (oversigt, holde andagt, forberede et emne og underbygge med 

10 skriftsteder) 
 
KIRKE & MISSION: Planlægge spejdergudstjeneste og åndelige programmer 
 
SAMFUND:  Sætte loven & løftet i relation til dagliglivet og til rollen som leder 
   Samarbejde med andre patruljer/troppe/korps/grupper 
   Skriv en artikel til spejderbladet 
   Kendskab til brug af Dannebrog (flagregler, brug af fane) 
 
SUNDHED:  Kendskab til sund levevis (kost, motion, hvile) 
 
KLAR DIG SELV:  Kendskab til førstehjælp 

Planlægning af ture/aktiviteter/spejderaftener (program, booking af hytte/lejrplads, 
madplan, transport, ansøgning om terræntur, indbydelse) 

 
IAGTTAGELSE:  Lægge mærke til spejdernes trivsel og omgang med hinanden 
 
NATUREN:  Kendskab til færdsel i naturen (skov, mark, vand) 

Kendskab til fugle- og dyreliv (fugle i haven/i skoven/ved vandet, rovfugle, pattedyr i 
byen/på landet/i skoven) 
Kendskab til træer og planter (10 træer, 10 vildtvoksende planter) 
Kendskab til stjernehimlen (10 stjernebilleder) 

 
ORIENTERING:  Kendskab til kort og kompas (korttyper, signaturer, vinkel- og krydsspejlinger) 

Kendskab til orientering i naturen (stjerner, sol, måne, træer, terræn) 
 
PIONERING:  Kendskab til knob (10 knob) 

Kendskab til splejsning (ende-, øje, kort/lang splejsning) 
Kendskab til besnøringer (vinkel- og krydsbesnøring) 
Kendskab til sikkerhed ved større lejrarbejder 

 
LEJRLIV:  Kendskab til opbygning af lejrplads (teltslagning, bålplads, affald, hygiejne, 

sikkerhed) 
Kendskab til bål (båltyper, båltænding, træsorter) 
Kendskab til mad på tur (opbevaring, primitiv madlavning) 
Kendskab til nødvendig udrustning og pakning (kortere/længere ture, med 
rygsæk/på lejr) 



 

Krav til Førergraden 

 

Førergraden er en grad man udnævnes til, på anbefaling af den 

lokale menighedsbestyrelse, troppens ledelse samt opfyldelse 

af visse krav. At sige ja til at være fører, betyder at man 

ønsker at leve efter Adventistkirkens standarder, og er villig til 

at bære ansvaret for de børn og unge man leder. 

 

Førergradens krav er som følger: 

At have- 

1. gennemført 5. grad. 

2. undervist en gruppe tumlinge eller spejdere igennem en 

hel sæson. efter træningssystemet på tilfredsstillindende 

vis. 

3. læst førerhåndbogens afsnit C. 

4. være døbt syvende dags adventist. 

5. godkendt og anbefalet af trop og menighed. 

6. deltage på mindst 2 førertræningsstævner. 

7. have et 12 timers førstehjælpskursus. 
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Norske førergrads krav 
• Spiritual leadership  

o Knowing how to prepare a worship, and knowing the history of Adventist church 
and Pathfinders  

o Going on a course about Christian leadership  
o Being baptised  

• Organisation  
o Planning  
o Following up  
o Economy in Pathfinders  
o Knowing how to look after equipment  
o Knowing how the worldwide Pathfinder movement works at all levels  

• Communication  
o Conflict resolution  
o Counselling and what one does if a child has a problem  
o Honours in ethnicity, story telling, and family and society  
o Participate in a seminar about child psychology and education.  

• Safety  
o First Aid course  
o Rules and regulations for trips and knowing what to do when one is lost or the 

whole group is lost  
o Know how to build a shelter or branches and grass and of snow.  
o Knowing how to build different types of fire and when to use them.  

• Practical leadership  
o Have participated in a national camp  
o To have been co-responsible on two trips.  
o Participate in a leader trip where you sleep under the sky and listen to nature.  
o Learn to set up an equipment list and packing list for overnight trips  
o Understand why physical activity is important.  
o Do Honours in Camping craft, “Villmarksliv”, and Orienteering.  
o Do 2 hobby honours  
o Do one of the following honours: Kanosport, Winter camp craft, and lifesaving.  
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Duelighedstegn 
 

 
I 1997 blev der udgivet en ny samling af tumlingeduelighedstegn. Den er vedlagt her i mappen. 

Tumlingenes duelighedstegn er trekantede og bæres ligesom spejdernes på et ”bandoler”.  Korpset 
har ikke bandoler på lager, men arbejder på at få nogen til at sy dem. Vi er forhåbentligt snart 

leveringsdygtige. 
 

Spejderne har stadig tre kilder til duelighedstegn: Den gamle grønne ”Spejderhåndbog”, den norske 
”HF merker” og den amerikanske ”pathfinder honours”. De fleste findes i alle tre bøger (se vedlagte 

samlede liste). Vi arbejder løbende på at opdatere dem, så de ligger ikke i en mappe eller bog, men 
kun på Internettet. 

På www.adventistspejder.dk/dulighed kan du se alle de dulighedstegn der findes i øjeblikket. 
 Har du ikke adgang til internettet, så ring til kontoret på 45587788 eller send en mail;-) 

 
 

Spejdernes duelighedstegn er ovale og bæres ligeledes på bandoleret. 
 

På uniformen bæres sølv- og guldbjælker, som markerer hvor mange duelighedstegn den enkelte 
spejder har taget. Se i øvrigt uniformsreglementet under faneblad 10. 
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Dulighedstegn 
 

I øjeblikket er alle vore dulighedstegn ved at blive oversat og opdateret, så de følger 

lidt med tiden. Det er et stort arbejde, som tager lang tid. 

Alle dulighedstegnene ligger inde på vores hjemmeside www.adventistspejder.dk 

Derfra kan du printe dem ud og bruge i troppen. 

 

Hvis du ikke har adgang til Internettet eller til en printer, så kontakt spejderkontoret 

på tlf. 45587786, så kan vi printe de dulighedstegn ud du ønsker. 

 

Her er en liste over de dulighedstegn der er oversat i øjeblikket. 

        

 

 
. 

Kunst og Hobby 
Lyseblå duelighedstegn 

01 
Modelflyvning 

02 
Peddigrør 

03 
Bloktryk 

04 
Bogholderi 

05 
Bånd- og snorfletning I 

06 
Bånd- og snorfletning II 

07 
Trylledej 

08 
Kagedekoration 

09 
Lysstøber 

10 
Keramik 

11 
Kobber-emaljering I 
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12 
Kobber-emaljering II 

13 
Korssting 

14 
Broderi I 

15 
Broderi II 

16 
Decoupage 

17 
Tegne- og malekunst 

18 
Filtarbejde 

19 
Blomsterdekoration 

20 
Glasarbejde, slibning 

21 
Porcelænsmaling 

22 
Indianere I 

23 
Indianere II 

24 
Journalistik 

25 
Strikning I 

26 
Strikning II 

27 
Stenslibning 

28 
Læderarbejde I 

29 
Læderarbejde II 

30 
Bogstavs- og skiltemaling 

31 
Makramé 

32 
Metalsløjd 

33 
Modelbåde 

34 
Modeljernbane 

35 
Raketter I 
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36 
Raketter II 

37 
Musik/sang 

38 
Syning 

39 
Fotografering  

40 
Gipsstøbning 

41 
Plastikarbejde 

42 
Pottemagerarbejde 

43 
Skulptur 

44 
Silketryk I 

45 
Silketryk II 

46 
Sæbekunst I 

47 
Sæbekunst II 

48 
Trådbilleder 

49 
Stoftryk 

50 
Maskinskrivning 

51 
Vævning 

52 
Træsnit 

53 
Træsløjd 

54 Lokalradio 

 

 

N 

r. 

Husholdning 
Gule duelighedstegn 
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01 
Bagning 

02 
Syning 

03 
Madlavning I 

04 
Madlavning II 

05 
Skrædder I 

06 
Skrædder II 

07 
Tørrede frugter 

08 
Dybfrysning 

09 
Husholdning 

10 
Vask og strygning 

11 
Ernæring I 

12 
Ernæring II 

13 
Henkogning 

14 
Quilting 

15 
Skræddersyning 

16 Slægtsforskning 

17 Barnepleje 
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Nr. Natur 

Hvide duelighedstegn 

01 
Amfibier 

02 
Dyrespor 

03 
Stuefugle 

04 
Fugle I 

05 
Fugle II 

06 
Kaktus 

07 
Katte 

08 
Kemi 

09 
Hundedressur 

10 
Hunde 

11 
Økologi I 

12 
Økologi II 

13 
Spiselige planter 

14 
Naturbevarelse 

15 
Bregner 

16 
Fisk 

17 
Vilde blomster I 

18 
Vilde blomster II 

19 
Fossiler 

20 
Svampe 
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21 
Geologi I 

22 
Geologi II 

23 
Græs 

24 
Stueplanter 

25 
Insekter I 

26 
Insekter II 

27 
Mos og lav 

28 
Husdyr 

29 
Pattedyr I 

30 
Pattedyr II 

31 
Alger 

32 
Hvirvelløse havdyr 

33 
Sommerfugle 

34 
Optik 

35 
Orkidéer 

36 
Fjerkræ 

37 
Padder og krybdyr 

38 
Sten og mineraler I 

39 
Sten og mineraler II 

40 
Sand 

41 
Frø I 

42 
Frø II 

43 
Snegle og muslinger I 

44 
Snegle og muslinger II 
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45 
Buske 

46 
Edderkopper 

47 
Stjerner I 

48 
Stjerner II 

49 
Træer I 

50 
Træer II 

51 
Vejret I 

52 
Vejret II 

53 
Fysik 

54 Ahorn-sirup I 

55 Ahorn-sirup II 

56 Havalger 

57 Mikroskopisk liv 

58 Havpattedyr 
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Nr. Landbrug og dyr 
Brune duelighedstegn 

01 
Landbrug 

02 
Biavl 

03 
Kvæghold 

04 
Mælkeproduktion 

05 
Blomsterkultur 

06 
Frugtavl 

07 
Havearbejde 

08 
Gedehold 

09 
Hestemærket 

10 
Duehold 

11 
Hønsehold 

12 
Fårehold 

13 Bærfrugtavl 
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Nr. Tjeneste 

Mørkeblå duelighedstegn 

01 
Spejdernes førstehjælp 

02 
Redningspioner 

03 
Evangelisme 

04 
Hjertemassage 

05 
Samfundslære 

06 
Den kristnes vækst og adfærd 

07 
Kristen sælger 

08 
Fortællekunst 

09 
Familieliv 

10 
Førstehjælp I 

11 
Førstehjælp II 

12 
Helse 

13 
Hjemmesygepleje 

14 
Ungdomsarbejder 

15 
Ungdomsleder 

16 
Sprog 

17 
Litteratur-evangelist 

18 
Etnolog 

19 
Personlig evangelisme 

20 
Tegnsprog 
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21 
Forvalter 

22 
Lærer 

23 
Mådehold 

24 
Stenografi 

25 
Punktskrift 

26 
Vejviser 

27 
Missionsmærket 
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Nr. Fritid og sport 
Grønne duelighedstegn 

01 
Bueskydning I 

02 
Bueskydning II 

03 
Rygsæk 

04 
Svømmer I 

05 
Svømmer II 

06 
Lejrliv I 

07 
Kanomærket 

08 
Huler I 

09 
Huler II 

10 
Møntsamler 

11 
Skisport 

12 
Cykling I 

13 
Cykling II 

14 
Eksercits I 

15 
Eksercits II 

16 
Lejrliv II 

17 
Vandrermærket 

18 
Ridning 

19 
Svømmer III 

20 
Drageflyvning 
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21 
Reb og knob 

22 
Livredning I 

23 
Livredning II 

24 
Navigation 

25 
Orientering 

26 
Fører I 

27 
Fører II 

28 
Styrketræning 

29 
Pionerarbejde 

30 
Bådførermærket 

31 
Bjergbestigning I 

32 
Bjergbestigning II 

33 
Roning 

34 
Sejlsport 

35 
Dykker I 

36 
Dykker II 

37 
Styrtløb 

38 
Sportsdykker 

39 
Hovedspring 

40 
Frimærkesamler 

41 
Frisvømmer I 

42 
Frisvømmer II 

43 
Atletik 

44 
Akrobatik I 
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45 
Akrobatik II 

46 
Vandskisport I 

47 
Vandskisport II 

48 
Vildmarksleder I 

49 
Vildmarksleder II 

50 
Vildmarksliv 

51 
Vindsurfer 

52 
Lejrliv om vinteren 

53 
Atletik – piger 

54 
Atletik – drenge 

55 
Gymnastik – piger 

56 
Gymnastik – drenge 



Side 14                                                                     

 

Adventistsamfundets Spejderkorps, Concordiavej 16, 2850 Nærum, DK 
Tel.: 45805600 Fax.: 45807075 Mobil: 22124464 

 

Nr. 
Håndværk 
Røde duelighedstegn 

01 
Bilmekanik I 

02 
Bilmekanik II 

03 
Tømrer 

04 
Signalør I 

05 
Signalør II 

06 
Computernørd I 

07 
Computernørd II 

08 
Elektricitet 

09 
Trykker 

10 
Radio I 

11 
Radio II 

12 
Radioelektronik 

13 
Små motorer 

14 
Svejsning 

15 
Snedker 

16 
Altmuligmand 

17 
Færdsel 

18 
Bogindbinding 

19 
Børstenbinder 

20 
Brandværnsmærket 
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Nr Mester Mærker 

01 Kunstens mester 

02 Vandsportens mester 

03 Mester i naturbevarelse 

04 Landbrugets mester 

05 Mester i husholdning 

06 Mester i naturstudier 

07 Mester i friluftsliv 

08 Mester i sport 

09 Teknisk mester 

10 Mester i vildmarksliv 

11 Mester i missionsaktiviteter 
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Idematerialer: 
 

Du kan frit kopiere dem og dele dem med andre.  Der er 

andagter, som er klar til brug og poster til terrænture.  Hvis du 

har materialer, programoplæg eller gamle terrænture vi andre 

kan have glæde af, så kontakt Spejderchefen på tlf. 45587788 / 

60607788 eller E-mail spejderchef@adventist.dk. 
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Links til spejdersider: 
 

 

http://www.wergeland.org/speider/  

Clipart til spejder 

 

www.speiderbasen.no   

Lidt lege og andagter 

 

http://www.18gtn-scout.org/scouts/online_library.html  

Lidt sjovt spejderdownloads 

 

http://www.fdf.dk/Kerneudvalg.nsf/(Forside)/$first?open  

Kanon  ideside med masser af lege og ideer. 

 

www.rolandposten.dk   

Masser af ideer til spejderture og aftener. 

 

http://spejderbyen.dk/ide/? 

Forskellige lege og ideer 
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Korpset har forskelligt grej til udlån 
 

Ring i god tid da det kan være i brug 
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Udlån til aktiviteter: 

 

Bueskydning: 

Kasse med 8 compundbuer 20-28 punds buer. Inkl. pile, skydeskiver, sikkerhedsudstyr, net på 2,4 x 
4 m. Størrelser: Kassen: 40x40x80cm Skydeskive: 10x60x60cm Net: 50x50cm (sammenrullet) 

 

Snittekasse: 

Snittekasse 30 x 30 x 50 cm. Med grej til alt til grøn sløjd. Knive, skeknive, brænder, save, økser, 

instruktion, og meget andet. Vægt: 25 kg. 
Telte: 

12 personers telt, rundt, med kamin. Vægt: 35 kg. Bomuld. Genialt til kanotur mm. hvor vægten 
ikke er så vigtig. 

 

Klatrevæg: 

10 m høj klatrevæg. Af 8 plader. Vægt: ca. 30 kg pr. plade. Incl. seler, greb, reb, grigri, hjelme mv. 
Uden stillads. (ca. pris v/ lokal leje 200 kr pr dag) Klatrekursus påkrævet. Det tager ca. 3 timer at 

stille væggen op. God til PR, v/ kirke/spejder arrangementer. 
 

Projektør 

Stor projektør til petroleum, med tre ben. Fungerer som en petromax med parabol. I kasse. Ø=60cm 
H=100cm 

Hoppeborg: 

6x7m hoppeborg. Et hit i alle aldre. Den fylder ca. 1x2m i sammenrullet stand, og vejer ca 250kg. 

Kan sagtens være på en alm. trailer. Tager ca 5 min at puste op. Blæseren skal køre hele tiden og er 

på 1600w, så en alm. stikkontakt er nok. 750kr første dag. 250kr efterfølgende dage 

 

Sminkekasse:   

Til at lave sår og ulykker med, et hit til enhver terræntur.  

 
 

Tjek også:  http://adventistspejder.dk/materials.php hvor du kan booke de forskellige aktivteter. 
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ID Titel Emne Forlag ISBN str

87  Camp Leaders Handbook Håndbog JMV 1932 1

195 175  ideer til patruljemøder Idemateriale Spejderforlaget 87 7041 008 9 2

88 175 ideer til patruljemøder Idemateriale Spejderforlaget 1979 87-7041-109-3 1

218 22 Duelighedstegn Duelighedstegn Spejderforlaget 1

256 50 Natur aktiviteter Natur Forlaget Atelier ApS 87 7857 018 2 1

70 Afkrydsningsopgave i Førstehj. Førstehjælp Røde Kors 1995 1

67 Anatomisk Atlas Førstehjælp Røde Kors 1997 87-85026-08-5 1

66 Arbejdshæfte Førstehjælp Røde Kors 1997 87-85025-10-7 1

1 Arbejdsstof 10-12 år Idemateriale Det Danske Spejderkorps ukendt 1

2 Arbejdsstof 8-10 år Idemateriale Det Danske Spejderkorps ukendt 1

93 Arbejdsstof 8-10 år Opgavehæfte DDS 1

199 Bibeln och vetenskapen Natur Pro Veritate, Uppsala 1

95 Bibeltimer Andagt Søndagsskole 1

207 Bibelvers på noder Sang Børnegudstjeneste-forlaget 87 87828 10 3 1

102 Bladudgiver Idemateriale DDS 1

89 Brandværn Brandværn Dansk Brandværnskomite 1965 1

155 Camping Danmark 1990 Lejrpladsfortegnelse Campingrådet 87 7299 002 3 1

125 Dannebrog Idemateriale DDS 1

7 Den Grønne Fond '96 Tilskud Miljøministeriet Ukendt 1

80 Den Grønne Spejdersangbog,93. Sang Spejderforlaget 1993 87-7041-322-3 1

90 Diamantknobet træning 3 Opgavehæfte Spejderforlaget 1975 2

5 Din bog om Astronomi Stjerner Politikens 87-567-5487-6 1

37 Divine guidance or Worldly Pressure Historisk Malcolm J. Allen ukendt 1

250 Drager Drageflyvning Teknisk Forlag 87 571 0952 4 1

179 Elvepadling Kano Norges speiderforbund 4

54 En Vikingemarkedsplads Idemateriale Skoletjenesten 1

135 Endnu en sten i muren Forkyndelse FDF/FPF 87 7447 084 1 1

147 Exploring the environment Natur 1

119 Flora i farver Natur Politikens forlag 1

19 Foreningshåndbogen Tilskud Kommuneinformation 87-7316-807-6 1

212 Forkynd Kristus i dit nabolag Forkyndelse 1

126 Forkyndelse på sommerlejren Forkyndelse FDF/FPF 1

209 Freka, kursuskataloget Mødestedet Lejrpladsfortegnelse Freka 1

255 Fridykning Dykning Forlaget Komma A/S 87 7512 171 9 1

116 Fører Fører KFUK 1

29 Fører, Forkyndelse Andagt KFUK-spejderne ukendt 1
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216 Fører, hvordan arbejder vi? Forkyndelse KFUK -spejderne 1

27 Førerhåndbogen Fører Det Danske Spejderkorps ukendt 1

159 Første hjælp Førstehjælp Dansk Røde Kors 87 85026 05 0 2

33 Førstehjælp Førstehjælp Røde Kors 1983 ukendt 1

139 Games and game leadership Fører Dodd, Mead and company 1

42 Græsser i Farver Natur Politiken 87-567-2827-1 1

117 Grønsmutte Fører KFUK 1

253 Guide til de danske skove Træer DR forlag og Dafolo forlag 87 7047 211 4 1

50 Gyldendals Store Stjernehåndbog Stjerner Gyldendal 87-0023102-9 1

211 Gør det selv Idemateriale DDS 1

157 Haandbog for flokførere Fører DDS 1

14 Haven i naturlig balance Havebrug Borgen 87-418-1675-7 1

63 Hej Micro Lommehåndbog Det Danske Spejderkorps 1

61 Hej Spejder Lommehåndbog Det Danske Spejderkorps 2

108 Hejk Tur DDS 2

43 Hejk og Grej Udstyr Det Danske Spejderkorps 1

101 Hike Tur DDS 1

11 Himmelvejviser Stjerner Teknisk 87-571-1953-8 1

144 Hobbyer og ferdigheder Hobby 1

137 Hovedkatalog, Formning,Hobby osv. Hobby Postordrekatalog 1

200 How to start  Pathfinder Club Fører 1

45 Hus og Hytte Idemateriale Det Danske Spejderkorps 1

24 Hvad skal vi lege? Idemateriale Spejderforlaget ukendt 1

241 Hvad skal vi lege? Leg KFUM spejdernes depot A/S 1

123 Hvor kommer livet fra? Natur Origo 87 89158 10 5 1

233 Hytte-og lejrpladsfortegnelse Lejrpladsfortegnelse DDS 87 87077 13 2 2

231 Hyttefortegnelse Hyttefortegnelse Århus Ungdommens Fællesråd 1

232 Hyttefortegnelsen 1994 Hyttefortegnelse Århus Ungdommens Fællesråd 1

30 Hytter & lejrpladser i Danmark 95/96 Hyttefortegnelse KFUM-spejderne 87-7041-343-6 1

65 Håndbog Førstehjælp Røde Kors 1997 87-85026-05-0 2

121 Hånddukker Forkyndelse Børnegudstjeneste forlaget 87 87828 15 4 1

81 Idebog Idemateriale DDS 1952 1

240 Idebog Idematerialer DDS 1

242 Igen en mulepose Idemateriale Spejderforlaget 1

252 Indianerliv Indianer Høst & Søn 87 14 29287 4 1

9 Isenkram Tilskud Dansk Ungdoms Fællesråd ukendt 1

215 Isenkram Tilskud Dansk ungdoms fællesråd 87 87486 81 4 1
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86 JMV Håndbog Håndbog SDA 1951 1

28 Jorden Rundt på 45 minutter Idemateriale U-landsorganisationerne 87-7028-855-0 1

136 Juniorbibelbogen Forkyndelse Lohses Forlag 87 564 0662 2 1

141 Kanadisk Kano Kano Norges speiderforbund 4

140 Kanoinform 80 Kano Norges speiderforbund 4

13 Klatrevægsklatring Klatring Dansk Sportsklatre Forbund 87-985058-3-1 1

130 Klatrevægsklatring Klatring Dansk Sportsklatre Forbund 87 985058 6 6 2

36 Knob & stik Knob Høst & Søn 87-14-27796-4 1

156 Kulsø-serien, Hedebybogen Idemateriale DDS 1

146 Kulsø-serien, Træværk Træværk DDS 1

97 Kunstner Idemateriale Impuls 6,3 1

154 Lademanns naturfører Natur Lademann 1

111 Landet Rundt Tur DDS 1

206 Leder kommentarer Fører 1

49 Lejretablering Lejrliv Impuls 1

106 Lejretablering Lejrliv DDS 1

105 Lejrliv Lejrliv DDS 2

219 Lejrskole-og Skolerejsekataloget Lejrpladsfortegnelse Freka 1

161 Lejrskole-og Skolerejsekataloget 96 Lejrpladsfortegnelse Freka 1

162 Lejrskole-og Skolerejsekataloget 97 Lejrpladsfortegnelse Freka 1

64 Lommehjælp Førstehjælp Røde Kors 1997 1

251 Lysmageri Lysstøbning Hernov 87 590 2277 9 1

83 March og Lejr Sang FDF 1996 1

249 March og lejr 95 Sang FDF 87 7447 225 9 1

182 Med kano på land og i vann Kano Norges speiderforbund 5

134 Med troppen i kano Kano Norges Speiderforbund 3

25 Mikroarbejdsstof 6-7 år Idemateriale Det Danske Spejderkorps 87-87077-31-0 1

26 Min første Sangbog Sang Sesam 87-7801-602-9 1

56 Mod det gode land Idemateriale SDA korpset 1

113 Musik og Sang Sang DDS 1

21 MV Fieldguide Idemateriale Review & Herald ukendt 1

205 Myrerne, Tumlingebogen, trin 2. Idemateriale 1

57 Møder over træningssystemet Idemateriale Spejderforlaget 87-7041-126-3 1

103 Navigatøren Sejlsport DDS 1

59 Nodebog Sang SDA 1

35 Nye modeller tøjklemmer Hobby John Vestergaard 87-87836-02-5 1

165 O-løb Orientering DDS 1
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32 Opdager Sporing Det Danske Spejderkorps ukendt 1

191 Oppad og fremad Andagt Norsk speidergutt-forbund 1

8 Orientering Orientering Det Danske Spejderkorps ukendt 2

78 Orientering,lommebog Orientering Spejderforlaget 1996,KFUM 87-7041-301-0 1

254 Orienteringsløb Orientering Clausen bøger 87 11 04065 3 1

203 Origo, Evolution/Skabelse Natur 1

202 Origo,et naturvidenskabeligt magasin Natur 1

68 Overheads Førstehjælp Røde Kors 1997 1

6 Overnatning i det fri Lejrpladsfortegnelse Friluftsrådet 87-89835-26-3 1

192 Patrulje handicraft Idemateriale Spejderforlaget 2

20 Patruljearbejdet Idemateriale Det Danske Spejderkorps ukendt 1

246 Patruljearbejdet Fører DDS 1

38 Patruljefører Flokmedhjælper Fører KFUK-spejderne ukendt 2

239 Patruljeførerens bog Fører DDS 2

44 Patruljegrunden Idemateriale Det Danske Spejderkorps 1

96 Patruljegrunden Idemateriale Kulsø Serien 1

243 Patruljehandicraft Idematerialer Spejderforlaget 1

148 Patruljelederbogen Fører DDS 1

69 Pattedyr i farver Dyr Politiken Natur 87-567-5113-3 1

244 Pioner Idematerialer DDS 1

16 Politikens Store Fuglebog Fugle Politikens 87-567-5358-6 1

150 Praktisk stof , På skattejagt Forkyndelse 1

235 Praktisk stof, Bibelske spørgsmål Bibelske spørgsmål 1

238 Praktisk stof, Bibeltimer Bibeltimer 1

172 Praktisk stof, Israel Forkyndelse 1

196 Praktisk stof, Leg og underholdning Leg 2

153 Praktisk stof, Sang /deres baggrund Sang 3

169 Praktisk stof, Tavletegning Forkyndelse 1

234 Praktisk stof, Tavletegning 1 Forkyndelse Luthersk Missionsfore.Ungd.afd 1

236 Praktisk stof, Til alle folk Missionærer ? 1

152 Praktisk stof, Til alle folk 1 Forkyndelse 1

173 Praktisk stof, Til alle folk 2. Forkyndelse 1

168 Praktisk stof,Bibelen gennem tiderne Forkyndelse 3

4 På opdagelse i Rummet Stjerner Politikens 87-567-5256-3 1

92 Pælestikket Træning2 Opgavehæfte Spejderforlaget 1975 1

41 Pælestikket,træning 1 Idemateriale KFUM-spejderne ukendt 1

40 Pælestikket,træning2 Idemateriale KFUM-spejderne ukendt 1
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201 Regnbuen Idemateriale Bibliotekscentralen as. 87 552 1704 4 1

145 Rover ideer Idemateriale Clan Phoenix Svendborg 1

198 Roverspeiding Fører Adv.speiderkorps, Oslo 1

166 Roverting Fører DDS 1

163 Rovervejen Idemateriale DDS 1

190 Råbåndsknobet, træning 1. Træningshæfte Spejderforlaget 87 7041 068 2 1

58 S-Dans-K Idemateriale Det Danske Spejderkorps 1

120 S-Vildmark Tur DDS 1

3 Seniorarbejdsstof Idemateriale Det Danske Spejderkorps 1

48 Signalering Signalering Det Danske Spejderkorps 1

114 Signalering Idemateriale DDS 1

71 Situationsopgave 1-A Førstehjælp Røde Kors 1986 1

72 Situationsopgave 1-B Førstehjælp Røde Kors 1986 1

73 Situationsopgave 1-C Førstehjælp Røde Kors 1986 1

74 Situationsopgave 1-D Førstehjælp Røde Kors 1986 1

75 Situationsopgave 1-E Førstehjælp Røde Kors 1986 1

76 Situationsopgave,Bilag1 Førstehjælp Røde Kors 1

167 Sjaktivitet Idemateriale DDS 1

60 Skind og Læderarbejde Idemateriale Panduro 1

82 Skovmandsbogen Vildmarksliv DDS 1959 1

214 Skuespil, Drama, Fagbøger Skuespil Drama 87 7419 555 7 1

12 Sommerlejr Lejrliv Spejderforlaget 87-7041-075-5 1

197 Sommerlejr i Norges fjelde Lejrliv KFUM spejderne 1

17 Speiderboka Idemateriale Norsk Speidergutt-forbund ukendt 2

193 Spejder kogebog Mad Spejderforlaget 87 7041 014 3 1

85 Spejderkogebog Mad Spejderforlaget 1951 1

15 Spejderlejre Lejrliv Det Danske Spejderkorps ukendt 1

84 Spejdersangbog Sang SDA 1968 1

194 Sporing Natur DDS 1

245 Sporing Spor DDS 1

104 Stikordsimpuls Idemateriale DDS 1

164 Stil og smil Idemateriale DDS 1

99 Stjernebog for Jer på 8-10 år Idemateriale DDS 1

10 Stjernehimlen + kort Stjerner Høst & Søn 87-14-28993-8 1

133 Stjernevejen Lejrliv Spejderforlaget 87 7041 076 3 1

34 Sådan kan piltemærkerne også forstås Idemateriale FDF ukendt 1

149 Tavleskitser Forkyndelse 2
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128 Tavleskitser til søndagssk. Tekster Forkyndelse ? 1

18 Terrænlege Idemateriale Det Danske Spejderkorps ukendt 1

53 The G.A.T.E. Program Dåbsforberedelse General Conference 1

52 The Pathfinder Honors Duelighedstegn Pacific Press 0-8163-0883-7 3

138 The Pathfinder Leadership Handbook 1

98 Tips til Piltearbejde Idemateriale 1

47 Tovværk Knob Det Danske Spejderkorps 1

210 Tovværk Tov DDS 1

124 Tovværksarbejde Knob Frivilligt Drenge-Forbund 1

176 Trygg i kano Kano Norges speiderforbund 4

79 Træer Natur Gyldendal 87-01-79560-0 1

51 Træer i Nordeuropa Træer Gad 87-12-03053-8 1

22 Træningshåndbogen Idemateriale Spejderforlaget 87-7041-099-2 2

142 Træningshåndbogen Idemateriale Spejderforlaget 87 7041 071 2 1

217 Tømmerflåder Vandaktiviteter FDF/FPF 1

31 Ulvelege Idemateriale Spejderforlaget ukendt 1

94 Ungdommens Førstehjælp Førstehjælp Danske Forlag 1962 1

143 Universet Stjerner Gyldendal 87 0123601 6 1

115 Vandaktiviteter Idemateriale DDS 1

100 Vandrer og Idræt Tur DDS 1

112 Varme, Vind og Væde Idemateriale DDS 1

46 Ven med naturen Natur Spejderforlaget 1

129 Verdens naturværnsmærket Natur DDS 87 87077 02 7 1

174 Vi bygger kano Kano Norges speiderforbund 4

39 Woodcraft Natur FDF ukendt 1

55 Årets gang i Naturen Natur Det Danske Spejderkorps 1

118 Ørken vandringen Forkyndelse Juniorforlaget 1

127 Øvelser / lejrslagning i Statsskovene Lovstof Skovstyrelsen 1
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Den Blå Kasse fra FDF 

 
Korpset har købt Den Blå Kasse fra FDF. Det er en trækasse fuld af ideer stillet op så de er lige til at 

bruge. Kassen koster ca. 1800 kr. Derfor er ideen at du kikker i vedlagte indholdsfortegnelse og så 

ringer eller skriver ind til korpset hvilke sider du behøver, så klarer vi resten.  

(Regn med at vi behøver 4-5 dage, så ring eller skriv venligst i god tid). 

 

 







 
Spejdernes hjemmeside  
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Adventistspejderne i Danmark har sin egen hjemmeside. Her kan du en oversigt over nogle af de 
ting du kan finde på den: 

 
Kalender 

På hjemmesiden kan du hente oplysninger om kommende arrangementer, læse om programmer 

tilmeldte, tilmelde arrangementer osv. Der er en national korpskalender og en lokal for hver trop, 

som du kan redigere på dit TF-login. Du kan også printe din trops kalender ud. Den er klar til at 
hænge op på køleskabet, men TF telefonnummer osv. 

 
 

Billedgalleri 
Spejdernes hjemmeside indeholder også et billedgalleri med billeder fra de sidste 3 års 

arrangementer. Siden er kodet, da vi ikke har tilladelse fra hver enkelt spejder til at vise billeder 

offentligt. Koden kan du se i hver Grønskolling samt på spejder og ungdomskalender for det 

pågældende år.  
 

Gode spejderlinks 

 



 
Spejdernes hjemmeside  
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På hjemmesiden finder du også links til andre spejder hjemmesider.  

 
Giv din mening 

Forummet er ikke så meget brugt. Men det er der. Et godt adventistforum kan du finde på 
www.uaonline.dk 

 
Materialer 

Her kan du se og booke materialer som ejes af korpset 
 

Kontakt 
Her kan den enkelte tropsfører eller korpskontoret kontaktes. 

 
Downloads 

Her kan du finde forskelige dokumenter. Bla. Camporeetilmelding, Uniformsreglement.  
 

 
www.adventistspejder.dk/finderup 

Hjemmeside om spejderhytten i Finderup 
 

www.spejderlejr.nu 
Hjemmeside som kun omhandler spejderlejren 

 
www.camporee.dk 

Hjemmeside på engelsk omhandlende camporee i 2006 i Sønderjylland 
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Adventistspejdernes  mailinglister:  

 
Spejder.list@adventistspejder.dk  

Vi arbejder på at få denne liste op at køre så man automatisk kan tilmelde sig 
på siden. 
trop@adventistspejder.dk  

Denne liste sender til alle tropsførere. 
TFB@adventistspejder.dk 
Denne liste kan du skrive til hvis du mener der skal ændres/tilføjes noget til 
tropsførerhåndbogen.  
 

Lokal email adressse og liste 

svanevej@adventistspejder.dk sender til tropsføreren i den enkelte trop. 
 
vendelbo.list@adventistspejder.dk Mailingsliste som kan bruges internt i den 
enkelte trop.  
På www.adventistspejder.dk  i TF-login kan TF selv redigerer hvem der er på 
denne liste. 
 
 

Spejderbestyrelsen@adventist.dk  

På denne liste er kun tilkoblet personer der sidder i Spejderbestyrelsen. Den 
bruges af dem internt, men kan også bruges af dig/jer. I sender en mail til 
adressen som står her ovenfor, hvori i stiller spørgsmål eller ønsker til 
bestyrelsen ang. det I er i tvivl om eller gerne vil foreslå. Bestyrelsen vil 
derefter modtage din/jeres mail og kan behandle den i et bestyrelsesmøde.  
Alle på denne liste er automatisk tilkoblet de to andre lister.  
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Hjemmesiden  

 

 

TF-login 
På forsiden af hjemmesiden kan du logge 
ind enten som tropsfører eller trops 

assistent. 
Herinde kan du:  

 redigere din trops kalender 
 tilmelde spejdere til ture 

 redigere din trops information på 
hjemmesiden 

 redigere medlemmer (Kun TF) 

 down/up-loade dokumenter 
  oprette din trops email-liste 

 
Din trops medlemmer kan du bruge sim en 

database, så du f.eks. kan skrive emails 
KUN til 5.gradsspejdere eller tumlinge osv. 

Brug lidt til på at sætte dig ind i siden.Hvis 
du har en gosd ide til have vi ellers kan 

lægge ind på hjemmesiden, så skriv 
endelig.  
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