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Velkommen til spejder!
Er dit barn begyndt som spejder hos
baptistspejderne? Eller er det blevet
inviteret med til spejder af en god ven?
Måske har I selv overvejet, om jeres
barn skal være spejder og nu overvejer I, hvad spejderlivet kan give jeres
barn?
I den forbindelse oplever I måske, at
der er mange ubesvarede spørgsmål:
Hvilke værdier bygger baptistspejdernes arbejde på? Hvad får mit barn ud
af det? Hvad forventes der af mig?
Hvor meget udstyr skal man have?
Hvad koster det? Og så videre…

I denne folder forsøger vi at svare på
de oftest stillede spørgsmål om alt fra
værdier til mærker på uniformen. Vi vil
forsøge at hjælpe dig som forælder til
at træffe den rigtige beslutning for dit
barn.
Det vil være en rigtig god idé at kontakte spejderførerne i den lokale spejderkreds (se information på bagsiden),
for de ved helt sikkert mest om, hvad
dit barn kommer til at opleve.
Velkommen til spejder!
Med spejderhilsen
Baptistspejderne

Baptistspejderne
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Hvorfor spejder?
Spejderarbejdet er en attraktiv fritidsinteresse for børn i alle aldre, og
det byder på mange andre aktiviteter
end snobrød og mystiske knuder. Som
spejder vil dit barn få mulighed for at
udvikle sig i trygge rammer. Barnet vil
både møde jævnaldrende børn i sjove
aktiviteter og engagerede voksne, som
har tid og overskud til at give dit barn
de bedste oplevelser.
Spejderarbejdets grundlæggende idé
er at bidrage til, at børn og unge udnytter deres fulde potentiale både som
enkelte individer og som ansvarlige
borgere i lokale, nationale og internationale samfund. Baptistspejdernes vision er, at alle spejdere skal udfordres
og udvikles gennem åbne, attraktive
og sunde fællesskaber.
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Lord Baden-Powell stiftede spejderbevægelsen i 1907. Han mente, at
spejder skulle være noget helt specielt
– man skulle ikke kun genkende os på
uniformen og aktiviteterne, men også
på vores væremåde. Mere end 100 år
senere er det stadig vores holdning.
Spejderlov, spejderløfte og motto
er fælles for spejdere i hele verden.
Selvom ordlyden ikke er helt ens i alle
lande, og selvom vores aktiviteter er
forskellige, bygger det på den samme
grundlæggende idé: Hele spejderbevægelsen er ét fællesskab på tværs af
kontinenter, tro og holdninger.

Baptistspejderne

Spejderloven:
•
•
•
•
•
•

Som spejder vil jeg lytte til Guds ord
Som spejder har jeg medansvar for det samfund, jeg lever i
Som spejder vil jeg være hensynsfuld og hjælpsom
Som spejder vil jeg være til at stole på
Som spejder vil jeg lytte til andres mening og
selv tage standpunkt
Som spejder vil jeg lære naturen at kende og værne om den

Spejderløftet:
Jeg lover at gøre mit bedste for at holde spejderloven

Motto:
Vær beredt!
Baptistspejderne
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Hvem er baptistspejderne?
Her er vi
Danske Baptisters Spejderkorps, i
daglig tale blot Baptistspejderne, er
et selvstændigt spejderkorps, der
blev stiftet i 1930. Korpsets formål er
at give børn og unge mulighed for at
udvikle selvstændighed, medansvar,
demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse
med den internationale spejderbevægelses idé.
Korpsets arbejde er baseret på et
kristent værdisæt, og en del af formålet er også, at børn og unge skal høre
om den kristne tro. De lokale kredse
arbejder ud fra menigheder tilknyttet
frikirken Baptistkirken i Danmark (læs
mere på side 9).
Sådan er vi
Hos Baptistspejderne er vi omkring
1000 spejdere fordelt på 23 lokale
kredse. Kredsene arbejder typisk med

6

en inddeling i ”enheder” opdelt efter
alder: 5-7 år (”Klyngen”), 7-10 år
(”Flokken”), 10-13 år (”Troppen”),
13-17 år (”Gruppen”) og over 17 år
(”Rover”).
Opdelingen er vejledende og tilpasses de lokale forhold. De senere år er
mange spejderkredse begyndt at lave
”Familiespejd”, som er spejderarbejde
sammen med forældre (eller bedsteforældre!) for de mindste børn. Også
her tilpasses aktiviteterne de lokale
forhold.
Det lokale arbejde
I den lokale kreds er det Kredsrådet,
der er ansvarligt for kredsens arbejde.
Kredsrådet er sammensat af repræsentanter for spejdere, førere, forældre
og den lokale baptistmenighed. I det
daglige ledes kredsen af en eller flere
kredsførere. Baptistspejdernes aktiviteter er baseret på frivilligt og ulønnet
arbejde.

Baptistspejderne

Arbejdet på landsplan
På landsplan ledes korpset af et Korpsråd med to spejderchefer. Korpsets
øverste myndighed er Førerstævnet,
den årlige generalforsamling, der afholdes over en weekend i foråret. Her
kan alle spejdere over 15 år deltage
med stemmeret. Det direkte demokrati sikrer de unges indflydelse på alle
afgørende beslutninger i korpset.
Samarbejde med andre spejderkorps
Baptistspejderne samarbejder med de
andre spejderkorps i f.eks. Pigespejdernes Fællesråd og The Danish Scout
Council. Baptistspejderne er også en
del af foreningen Spejderne, der bl.a.
har til formål ”at sikre, at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de værdier, der ligger
bag det at være spejder i fremtidens
Danmark”.
Internationale forbindelser
Baptistspejderne deltager i det verdensomspændende spejderarbejde
igennem de to verdensorganisationer
WAGGGS for pigerne (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
og WOSM for drengene (World Organization of the Scout Movement). Det
internationale samarbejde giver unge
og voksne spejdere mulighed for at
rejse ud i verden og opleve spejderarbejde på tværs af kulturelle, religiøse
og politiske grænser.

Baptistspejderne
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Hvad er baptistspejdere?
Vores spejderarbejde tager udgangspunkt i nøgleordene
TILLID - ANSVAR - UDFORDRINGER UDVIKLING
og lærer spejderne at tage ansvar for
sig selv, hinanden og naturen.
Det gør vi for eksempel ved:
Friluftsliv
Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme
for at udleve spejderideen: vi oplever
Guds natur, fællesskab på ture, og at
vi kan klare os selv under primitive
forhold. Gennem gode friluftsoplevelser
udvikler spejderne både forståelse og
ansvar for naturen.
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Forkyndelsen
- er et redskab til at præsentere spejderne for baptistspejdernes kristne
værdigrundlag. Forkyndelsen sker gennem det almindelige samvær mellem
spejdere og førere og gennem andagter og gudstjenester, som udfordrer
spejderen til selv at tage stilling til det
kristne evangelium.
Patruljeliv
- betyder arbejdsfællesskab i en lille
sammentømret enhed, hvor alle har
en plads og en funktion. Vi har alle
forskellige forudsætninger, evner og
holdninger. Derfor er det i patruljen, at
spejderne lærer, at det kræver gensidig
tillid og respekt, hvis alle skal udvikle
sig. Patruljelivet er basen i spejderarbejdet.
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”Learning by doing”
- betyder, at vi i spejderarbejdet lærer
ved at afprøve tingene i praksis.
Bagefter evaluerer vi handlingerne og
bygger videre på erfaringerne. Gennem
hele livet skal der være udfordringer og
oplevelser i vente, så spejderen hele
tiden udvikler sig.
Symbolske eventyrrammer
Ud fra eventyrrammer skaber vi ceremonier og traditioner, hvor fantasien
får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller,
udvikle sig og tilegne sig viden gennem
leg indenfor trygge og sjove rammer.

Vejledning
Som spejder lærer man at lede andre
og lade sig lede af spejderkammerater. Vi vejleder spejderne i at blive og
være forbillede for andre og i at kunne
lære af dem, som har større viden og
erfaring. Gennem vejledning motiverer
spejdere hinanden til gradvist at have
større indflydelse og større ansvar.
Internationalt spejderarbejde
Ved at være internationalt engageret
forsøger vi at tage medansvar for det
internationale samfund og øge den
mellemfolkelige forståelse.

Baptistspejderne
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Når børn og voksne er sammen
Baptistspejdernes samværsværdier
Baggrund
På Førerstævnet i 2016 vedtog vi retningslinjer for samvær og fællesskab
hos Baptistspejderne. Retningslinjerne
tager udgangspunkt i vores værdigrundlag. Her gengives retningslinjerne
i forkortet form:
Samvær med børn
Vi indhenter børneattest på alle spejderførere og medhjælpere i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Børneattesten viser udelukkende, om
personen er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler
krænkelse af børn og unge under 18 år.
I tilfælde af mistanke om krænkelse
har vi udarbejdet specifikke retningslinjer. De er beskrevet i en folder om
emnet, som kan rekvireres på Korpskontoret. Folderen giver også retningslinjer for forebyggelse af overgreb på
børn.

men vores holdning er, at der ikke
indtages alkohol, når man har ansvar
for børn og unge.
Rygning
Vi mener, at rygning ikke hører sammen med arbejdet med børn og unge.
Vi skal være forbilleder for hinanden:
hvis det er nødvendigt at ryge, skal
rygeren opføre sig hensynsfuldt over
for ikkerygere og kun ryge ved anviste
rygeområder.
Mobning
Mobning er uacceptabelt. Baptistspejdernes sociale fællesskab handler om
hjælpsomhed, forståelse og venskab
både blandt spejdere og førere. Spejderlivet er et åbent fællesskab uden
mobning, hvor der er plads til alle.

Sociale medier m.m.
Hos Baptistspejderne mener vi, at
spejderens adfærd på de sociale medier altid skal afspejle vores værdier som
spejdere og dermed også vores adfærd
Alkohol
i ”den virkelige verden”. Det handler
Baptistspejderne mener, at alkohol og
om respekt for andre mennesker, når
ansvar for børn og unge ikke hører
tekst og billeder deles.
sammen. Det betyder ikke, at Bap(Du kan finde den fulde tekst på baptistspejderne er en afholdsbevægelse,
tistspejder.dk)
Baptistspejderne
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Det der med Gud
Hvordan hænger det sammen?
Baptistspejderne er en arbejdsgren
i Baptistkirken i Danmark, som er et
statsanerkendt trossamfund. Baptistkirken er også en frikirke, dvs. en
kristen kirke udenfor folkekirken. De
første baptister i Danmark blev døbt i
1839.
Kan man være baptistspejder uden
at være baptist?
Selvfølgelig kan man det!
Spejderarbejdet er for alle børn og
unge og langt de fleste børn, der i
tidens løb har været baptistspejdere,
er kommet fra hjem udenfor Baptistkirken.
Hvad tror baptister på?
Baptister anser hele Bibelen med beretningerne om Jesus i centrum som
den afgørende kilde, når det gælder
den kristne tro. Baptister forsøger på
den måde at undgå fastlåsning og
begrænsning af Bibelens budskab. I
stedet er vi åbne for den indsigt og forståelse, som hver eneste kristen kan få,
ved at læse Bibelen med et åbent sind.

Er der ikke noget særligt med
dåben?
Kun mennesker, der selv ønsker det,
bliver døbt hos baptisterne. Dåben
er både et udtryk for, at man vil vise
andre mennesker, hvad man tror på,
og at man ønsker Guds velsignelse i sit
liv. Ifølge det Det nye Testamente blev
man på Jesu tid døbt ved neddykkelse.
Sådan bliver man også i dag døbt som
baptist i et bassin, i en sø eller i havet.
Man kan sige, at dåben er som en begravelse af ”det gamle jeg” med efterfølgende opstandelse af ”det nye jeg”.
Hermed understreges det, at dåben
er begyndelsen på et nyt liv i Guds
kærlighed og med Jesus som frelser og
forbillede.
Hvis du vil vide mere om baptister i
Danmark, så findes der information på
websiderne
www.baptistkirken.dk
www.anabaptist.dk
www.baptist.dk

Baptistspejderne
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Spejderuniformen
Uniform og tørklæde
Spejdere bærer uniform og tørklæde
for at vise, at vi er en del af et verdensomspændende fællesskab på tværs af
religiøse, kulturelle og politiske skel.
Uniformen er også en praktisk arbejdsskjorte, der er god at have på til spejderaktiviteter.
Baptistspejdernes uniform er en blå
(”French Blue”) skjorte med to brystlommer og en ærmelomme på venstre
ærme. Til uniformen bæres et turkist
tørklæde, der er unikt for Baptistspejderne. Klynge- og flokspejdere kan
binde tørklædet med et råbåndsknob,
mens trop- og gruppespejdere skal
binde et firhåndsknob (se hvordan på
side 18-19). Man kan også samle tørklædet med en tørklædering.
Uniform og tørklæde kan købes i kredsen eller i Baptistspejdernes korpsbutik
(se side 15). I nogle kredse får man
tørklædet gratis efter deltagelse i et
antal spejdermøder. Spørg eventuelt
dit barns spejderfører, om der er brugte
uniformer til salg i spejderkredsen.
Særlige tørklæder
Du vil opleve, at nogle spejderførere
og voksne spejdere går med et andet
tørklæde end det turkise: Voksne spejdere kan gennemgå en særlig uddannelse (”Gilwell-træningen”), der giver
ret til at bære det flotte internationale
Gilwell-tørklæde med påsyede skotske
klantern. Der findes også et særligt
tørklæde, som alle danske spejdere
kan bære, når de er på rejse i udlandet.
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Patruljesærpræg
Divisionsmærke
Kredsnavn

Årsstjerner
Andre mærker

Farvebånd
Rolandmærke

Lejrsmærker
Aktivitetsmærker
Korpsmærke
Internationalt
spejdermærke
Baptistspejderne
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Grej
En del af spejderarbejdet er ture og
weekender i naturen, og det kræver
forskelligt udstyr.
Det kan være en god idé at snakke
med dit barns fører om hvilket udstyr,
der er behov for. Det er også tit muligt
at låne udstyr af mere erfarne spejdere
i kredsen, hvis I for eksempel mangler
en sovepose til den første weekendtur.
Baptistspejderne har forskellige rabataftaler, og vi har vores egen korpsbutik
(se www.korpsbutikken.dk).

I troppen og gruppen (fra ca. 10 år)
er hike (vandreture med overnatning i
naturen) en del af spejderoplevelserne
– især på sommerlejre. Her er det vigtigt med godt fodtøj og en rygsæk til
spejderens grej. Det kan også være en
god idé at søge råd og vejledning hos
dit barns spejderfører eller hos mere
erfarne spejderforældre.

Det kan betale sig at holde øje med
tilbud på friluftsgrej i jeres lokale
byggemarked og supermarked. Selvom kvaliteten ikke altid er den bedste,
kan det sagtens opfylde behovet til de
første år som spejder.
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Der findes mange butikker, som sælger udstyr og grej til spejdere og andre friluftsmennesker. Vi har en aftale med Spejdersport, hvor Baptistspejderne kan få
rabat. Derudover har vi også Korpsbutikken, hvor Baptistspejderne sælger vores
eget udstyr.

Korpsbutikken
Vores egen Korpsbutik findes både som en fysisk butik i Aalborg og som netbutik.
Her kan du købe vores uniform, tørklæde og andre ting, som er specielle for vores
korps – for eksempel vores mærkebog, sangbog og merchandise med Baptistspejdernes logo på.
Se hele udvalget på korpsbutikken.dk, hvor du også kan finde adresse og åbningstider til den fysiske butik.

Spejdersport
Spejdersport er en kæde af butikker, hvor du kan købe mere generelt spejderudstyr som for eksempel soveposer, vandresko og liggeunderlag.
Ved at fremvise et ”medlemskort” kan du få 10% rabat på alle varer i butikkerne.
Du kan få medlemskortet ved at henvende dig til kredsføreren i din lokale kreds,
eller ved at besøge Korpskontoret.
Spejdersport holder indimellem medlemsdage eller spejderdage, hvor man kan
få yderligere rabat. De reklamerer selv for tiltagene på deres hjemmeside eller i
deres nyhedsmails.
Baptistspejderne
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Pakkelisten
Hvad skal mit barn have med på
spejdertur?
Når dit barn skal på spejdertur for første gang, står du måske lidt famlende
overfor hvor meget udstyr (vi kalder
det ”grej”), I skal pakke. Vi prøver at
give et par gode råd her:
Uniform og tørklæde
Det skal altid med!
Sovepose, liggeunderlag, lagen,
sengelinned
Tal med dit barns spejderfører om
overnatningen. Der er forskel på at
overnatte under åben himmel i november eller i en hytte med alle moderne
bekvemmeligheder!
Fodtøj
Solide sko eller støvler til lange ture,
gummistøvler til regnfulde dage i
lejren, sandaler eller gummisko, når
der skal slappes af. Husk ”futterne” til
indendørs spejderliv på hytteturen.
Overtøj
Regntæt jakke yderst, varm trøje
eller fleece inderst. Til lejrbålet gør en
lejrbålskappe underværker, og numsen
holdes varm med et stykke af et gammelt liggeunderlag. Husk også altid
regnbukserne!
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Skiftetøj
Lange bukser, korte bukser, badetøj,
T-shirts, undertøj, strømper og nattøj
(det varme om vinteren) skal man selvfølgelig have med, men sjældent så
meget, som forældrene regner med!
Hygiejne
Tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, kam, børste, håndklæde – det
giver næsten sig selv. Men husk også
solcreme, ”aftersun”, myggebalsam og
måske et plaster i toilettasken.
Medicin
Hvis dit barn skal have receptpligtig
medicin i løbet af turen, er det en god
idé at aftale det med dit barns spejderfører. I nogle tilfælde er det måske
mest hensigtsmæssigt, at spejderføreren har medicinen og hjælper dit barn
med at tage den.
Personligt grej
Sangbog, spejderdolk, lommelygte,
papir og blyant - og måske lidt lommepenge. For de mindste kan sovebamsen også være vigtig.
Spisegrej
Bestik, krus, tallerkner og viskestykke
skal man have med på de fleste ture.

Baptistspejderne
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Sådan binder du dit tørklæde
1.

2.

3.

4.

I klyngen og flokken kan man binde råbåndsknob
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1.

2.

3.

4.

I troppen og gruppen skal man binde firhåndsknob

Baptistspejderne
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Er mit barn forsikret til spejder?
Når dit barn deltager i spejderaktiviteter hos Baptistspejderne, er barnet
udelukkende forsikret gennem familiens
egen ulykkesforsikring (heltids- eller
fritids-).
Baptistspejderne anbefaler derfor, at
du som forælder tegner en sådan forsikring for dit barn.
Baptistspejderne har ikke tegnet ulykkesforsikring for korpsets medlemmer.
Vær desuden opmærksom på forsikringsvilkårene, når dit barn fylder 18
år.
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Hvad er min rolle som spejderforælder?
For spejderførerne er det vigtigt at
have et godt forhold til alle spejderforældre. Derfor er du meget velkommen
til at stikke hovedet ind og hilse, når
du afleverer og henter dit barn til spejdermøderne.
En af dine vigtigste opgaver som
spejderforælder er at klæde dit barn
ordentligt på til de enkelte aktiviteter.
Det gør du ved at følge med i de informationer, jeres lokale kreds sender ud,
og ved at fortælle os, om der er særlige
forhold vi skal være opmærksomme på.
Til gengæld lover vi at udfordre dit
barn inden for trygge rammer.
Du kan også bidrage aktivt til at gøre
aktiviteterne endnu bedre. Alle Baptistspejdernes førere er frivillige, og derfor
kan vi ind i mellem få brug for en
ekstra hånd. Det kan være til kagebagning til et arrangement, til kørsel til og
fra ture eller til aktiviteter og projekter,
som tjener penge til kredsen. Du kan
også deltage i forældremøder og spejdergudstjenester.
Skulle du få lyst til selv at være en del
af spejderfællesskabet, kan du selvfølgelig også selv blive førerassistent eller
fører.
Du kan også stille op til at blive valgt
ind i kredsrådet, som er den lokale
spejderkreds’ bestyrelse.
Du er altid velkommen til at kontakte
førerne i kredsen, hvis du har spørgsmål, idéer eller vil give en hjælpende
hånd.

Baptistspejderne
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Kontaktinformationer
På baptistspejder.dk kan du læse mere
om Baptistspejdernes arbejde.
Følge med på de sociale medier:
facebook.com/DanskeBaptistersSpejderkorps/
Instagram: @baptistspejder
Hvis du har generelle spørgsmål om
korpset, er du meget velkommen til at
kontakte vores Korpskontor:
Danske Baptisters Spejderkorps
Gl. Gugvej 21
9000 Aalborg
Telefon: 9816 6250
e-mail: dbs@dbs.dk
På bagsiden kan du se kontaktinformationer til din lokale kreds. Det er her,
du kan få svar på spørgsmål om det
daglige arbejde i dit lokalområde.
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Indmeldelsesblanket
I Danske Baptisters Spejderkorps lægger vi vægt på et godt samarbejde med den enkelte
spejders forældre. Derfor beder vi jer udfylde denne blanket med omhyggelighed. Det er
specielt vigtigt for os at vide, hvis der skal tages særlige hensyn til en spejder - det kan fx
være i forbindelse med en sygdom (allergi, astma, hjertefejl, osv.), eller hvis barnet har
problemer med fx søvngængeri eller hjemve.

Spejderens navn:
Fødselsdag:
Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.nr. hjemtil:
Sygdomme, handicaps eller andre særlige hensyn:
E-mail:

Mors navn:
Mobil:

Arbejdstelefon:

Fars navn:
Mobil:

Arbejdstelefon:

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

Dato

Spejderens underskrift

Dato

Forældreunderskrift
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Din lokale kreds:

