
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL 1.AVEDØRE 

 
 

 

Vi er en spejdergruppe bestående af minier, juniorer, tropspejdere og seniorer. 

 

Vi vil gerne uddanne børn og unge mennesker ved at give dem værktøj til at gebærde sig i 

samfundet, lære dem om sammenhold og samarbejde, gør dem til selvstændige individer 

med respekt for hinanden og plads til forskelligheder. 

Vil vi gerne give dem gode naturoplevelser, venskaber, lejroplevelser og minder for livet. 

 

Alt dette krydret med sjov og ballade. 

 

  



 

 

TRADITIONER 
 

Vi har nogle traditioner, som følger årets gang: 

 

Vinterhike for juniorer, trop og seniorer. Vi går 20, 

30 eller 50 km på en weekend – alt efter alder. 

Medio januar 

Generalforsamling = Grupperådsmøde. Her mødes 

forældrene og de ældste af de unge til møde om 

året som er gået, tanker for det kommende år, valg 

af bestyrelse, fastsættelse af budget og kontigent. 

mm. 

Inden 1. marts 

Forårstur Marts 

Hyttedag. Det er en lørdag, hvor forældre hjælpes 

ad med at få slået græsset, malet, gjort hovedrent, 

ryddet op, bygget et eller andet osv. 

Ultimo april/primo maj 

Sove-ude-dag Maj 

Grill for hele familien. Tag maden med så har vi 

den store grill klar og vi hygger et par timer. 

Næstsidste onsdag før sommerferien 

Ikke møde. Lederne bruger tiden på at få pakket til 

sommerlejren. 

Sidste onsdag før sommerferien 

Sommerlejr 1. uge i sommerferien . Medmindre 

større lejre, hvor vi ikke kan beslutte, 

hvornår  den finder sted f.eks. 

Spejdernes Lejr. 

 

Banko – for alle samt familie og venner Primo november 

Juletur 2. eller 3. weekend i november 

 

Invitation til ture udleveres mindst 

tre uger før tilmeldingsfristen. 

Hvis der er færre end otte tilmeldte 

til en tur forbeholder vi os retten til 

at aflyse. 

 

 
 

  



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

• Nye spejdere kan komme tre gange og prøve spejderlivet hos os. 

• Har den kommende spejder et særligt behov (en diagnose, sengevæder, intolerant 

for specielle fødevarer osv) vil vi gerne vi det med det samme. Så kan vi tage stilling 

til om det er en udfordring, som vi kan håndtere. Samtidig bliver det nemmere at 

håndtere evt. udfordringer, når de kendes på forhånd. 

• Ved indmeldelse betales et gebyr (opkræves af kassereren sammen med 

kontingentet). For dette gebyr får du et tørklæde. 

• Når du kommer i uniform får du mærker, som hører til på uniformen. Hvor mærkerne 

skal sidde kan ses på vores hjemmeside. 

• Uniform købes i Spejdersport (f.eks. i Rødovre Centrum). Vi forventer ikke, at 

uniformen købes med det samme. Det kan fint være en jule- eller fødselsdagsgave. 

 

 

 
 

 

• Hen over året får spejderen flere mærker. Det kan være fordi der er taget et mærke 

eller spejderen har været med på en tur. Vi ser gerne, at disse syes på uniformen 

hurtigst muligt. Gerne til næste spejdermøde. 

• Vi bruger spejdernavne. Disse gives ved en ceremoni på en spejdertur. 

• Oprykning til næste enhed (junior, trop, senior) sker før sommerferien og før 

juleferien. Det er lederne, som vurderer, hvem der skal rykke op. Dette afhænger 

ikke af alder, men egnethed. Samtidig sikrer, vi at der rykkes flere på en gang under 

hensyntagen til de forskellige enheders dynamik. 

 

 

 



 

FORVENTNINGER 

 
Som gruppe (ledere og bestyrelse) har vi nogle forventninger til både spejderne og deres 

forældre: 

 

• Spejderne skal være spejdere hos os, fordi de har lyst. Ikke af tvang, fordi mor/far 

synes at barnet skal være spejder. 

• Spejderarbejdet er en fritidsbeskæftigelse, ikke en pasningsordning. 

• Vi forventer, at spejderne kommer til tiden 

• Det er vigtigt, at spejderne er påklædt efter vejret. Vi forventer, at spejderne kan 

være ude til et helt spejdermøde  og 18 timer i døgnet på en spejdertur/lejr uanset 

vejret. Det er vigtigt, at spejderne har ordentligt regntøj og gummistøvler. Det 

behøver ikke være dyrt. Regntøj og gummistøvler fra Føtex eller Bilka klarer fint en 

spejderlejr. Regnslag duer ikke. 

• Skal spejderen gå langt er det vigtigt med godt og støttende fodtøj. Vandrestøvler 

behøver ikke at koste en formue – de kan fås i sport-outlets for 3-500 kr. 

• Vi forventer, at spejderne møder i uniform med lommeorden, tørklæde til både møde 

og ture. Kniven bærer du, når du har taget knivbeviset. 

• Lever spejderen ikke op til reglerne for brug af dolk, sav, økse osv. er vi desværre 

nødt til tage mærket af spejderens uniform og spejderen må så generhverve 

mærket. 

• Spejdermøderne vil vi gerne holde som forældrefrizoner. Forældre er meget 

velkomne før spejdermødet kl. 1745 -18. Men når klokken bliver 18 vil vi gerne 

koncentrere os om, at  give spejderne en god oplevelse.  Er spejderen til sit første 

spejdermøde er der mulighed for at en forældre kan sidde i et lokale i hytten, hvis 

det giver tryghed for barnet. 

 

 
 

Når vi skal på tur er der et par ting, som er vigtige: 

• Tilmelding foregår via vores hjemmeside 1avedore.dk 

• Vi beder ofte forældrene om at tilmelde kørsel enten den ene eller anden vej. På 

denne måde kan vi holde prisen for en weekend/lejr nede, samtidig får vi også nogle 

flere timer til spejderarbejdet på turen. Det er vigtigt, at alle byder sig til, så det ikke 

er de samme som skal køre. Ligeledes er det vigtigt, at tilmeldingen til kørsel er 



 

bindende. Lederne laver en køreplan og sørge for at fordele sol og vind ligeligt over 

året. 

• Enkelte gange kan det være nødvendigt at bede forældre om at hente deres barn på 

en tur eller lejr. Dette kan skyldes f.eks. hjemve, sygdom eller uacceptabel adfærd. 

Når vi beder om dette har vi været i gennem mange overvejelser og vi forventer, at 

forældrene hurtigst muligt henter barnet uden yderligere diskussioner. 

• Vi er ikke uvant med hjemve, men det kan 

være svært at håndtere, hvis forældrene 

tager kontakt til spejderen. Er det nødvendigt 

at komme i kontakt med spejderen skal det 

gå igennem en leder. Kontaktoplysninger 

kan ses på hjemmesiden. 

• På sommerlejre er der mulighed for at sende 

breve til spejderne. Vi vil gerne frabede os 

slik. Spejderne har rigeligt med lommepenge 

til at få sukkerbehovet dækket. Send gerne 

kort, blade, breve mm. 

 

 

 

MOBILTELEFONREGLER 
Mobiltelefoner er efterhånden alle mands eje. Hos os har vi derfor måtte lave nogle 

mobilregler: 

• Mobiltelefoner skal blive hjemme på ture og lejre. 

• Til møder skal den være i lommen på lydløs. 

• Hvis mobiltelefonen er nødvendig ift. transport frem og tilbage til ture – skal den 

være slukket under turen.   

• Ønsker spejderne at have minder i form af billeder fra en tur eller lejr anbefaler vi et 

engangskamera. 

 

 

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at alle ledere er frivillige med forskellige 

fuldtidsjob ved siden af og ikke professionelt uddannet til at tage sig af børn. Lederne er 

ledere fordi, de kan lide spejderarbejdet og arbejdet med at udvikle børn. 

Dog har lederne ledelseskurser via DDS, herunder også kurser i pædagogik. 

 

Følg os på vores hjemmeside   http://1avedore.dk/ 

og via 

facebook   1.avedøre 

 

 

Ledere og bestyrelse 

1. Avedøre 

August 2020 

http://1avedore.dk/

