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Velkommen hos 
Augustenborg 
spejderne 

Hvad skal du bruge til spejder (fortsat) 
 Til ture og lejre får du brug for sovepose, underlag og spisegrej, men prøv at 

låne dig frem til en start. Gruppen har også enkelte soveposer, underlag og 
rygsække til udlån, hvis du lige skal prøve det af, eller finde den rigtige 
størrelse. Spørg meget gerne en leder før du køber udstyr – det er ærgerligt 
at fejlinvestere og det kan tage lidt af fornøjelsen fra en tur, hvis rygsækken 
hænger helt ned til knæene eller hvis man fryser om natten.  

Vi har sangbøger, gruppe T-shirts og forskellige småting liggende i hytten til salg 
(betaling med Mobilepay) og vi har brugte uniformer i assorterede størrelser til 
udlån, indtil du får din egen uniform.  
Uniformer forhandles i Spejdersport, hvor dine forældre også kan finde lækkert 
grej til fødselsdags- eller julegaven. Den nærmeste fysiske butik er Kolding. Du 
kan også handle på www.spejdersport.dk. Du får 10% spejderrabat på alle køb i 
Spejdersport. Det kræver at du melder dig ind i kundeklubben som spejder.   
 
Til uniformen hører divisionsmærke og et bånd med gruppens navn  som du får 
hos din leder. Øvrige mærker får du, når du har opnået forskellige færdigheder, 
har gennemført aktivitetsforløb eller deltaget på ture og lejre, hvor der 
udleveres mærker.  
Mærkerne sys på uniformen iht. uniformsvejledningen som du finder på 
www.dds.dk 
 
Særligt til forældre 
Den første lørdag i hver måned er der spejder for alle (undtaget 
familiespejdere) kl. 10-13. Mødet afløser et hverdagsmøde, men der kan flyttes 
lidt rundt i forbindelse med helligdage. Brug kalenderen på hjemmesiden.  

Spejderlederne er frivillige, som ulønnet investerer deres fritid i jeres børn, fordi 
de kan lide at se dem udvikle sig. I kan bidrage til at styrke vores fællesskab og 
jeres barns udbytte af at være spejder ved at interessere jer for, hvad vi laver. 
Kom derfor gerne 10 min før vi slutter og kom ind på grunden, når I skal hente, 
så kan vi lige nå at fortælle, hvad vi har lavet.  

Spejderhytten rengøres hver 14. dag af forældre. Der sendes en plan ud og hver 
familie gør rent max én gang om året.  

Herudover beder vi som regel om hjælp til kørsel til ture og lejre,  vedligehold af 
spejderhytten og særlige aktiviteter – og så er det altid rart at få tilbud om en 
hånd, når der skal ryddes op efter en tur – eller bare til at spritte af... 

Har du lyst til at blive en mere fast del af lederfællesskabet på deltid – f.eks ved 
vores lørdagsmøder - så kontakt gruppeleder Jane på 3058 0843. 
 



 

Velkommen hos Augustenborgspejderne! 
Vi udvikler børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer 
Som spejder udfordrer man sig selv sammen med andre. Vi overnatter i skoven i 
hængekøjer og leger indianere i skoven. Vi laver bivuakker og sover med månen som 
natlampe. Vi tager på lejre og rister skumfiduser. Der er plads til alle og vi bidrager med 
det vi kan hver især.  

Vi er udenfor 
Friluftslivet er rammen om vores aktiviteter og vi mødes udendørs året rundt. Naturen er 
vores madplads, soveplads og legeplads. Der er højt til loftet og udfordringer til alle.  

Vi lærer ved at gøre 
Som spejdere bruger vi læringsmetoden learning- by-doing. Vi lærer at bruge GPS og kort 
mens vi finder vej – eller farer vild... - og vi deltager i at sætte telt op, lave mad og vaske 
op på tur. Vi prøver os frem og lærer af det.  

Vi samarbejder 
Som spejder lærer man at tage ansvar for sig selv og hinanden og der opstår ofte unikke 
venskaber, som varer ved i mange år. Hos os handler det ikke om hvad du kan, men hvad 
vi kan. 

Vi udfordres 
Børn og unge kan meget mere, end de – og ofte også deres forældre - tror. Som spejder 
får vi ansvar og bliver udfordret, så vi vokser og lærer om os selv og andre. Spejderne 
støtter og hjælper hinanden men bliver også vejledt af voksne til at tage ansvar for sig 
selv og fællesskabet.  

 

Indmeldelse 
Du kan prøve 3 spejdermøder, før du skal meldes ind. Det gør du sådan her:  
 
1: Gå til www.augustenborgspejderne.dk, tryk på den røde ”bliv spejder” knap øverst til 

højre og lav din indmeldelse. Vær omhyggelig med kontaktoplysninger da vi sender 
information ud via medlemssystemet.  

2:  Indbetal 75 kr for tørklæde via Mobilepay 85782, skriv spejderens navn + tørklæde. 
Fremvis kvittering til lederen for udlevering. 

3.  Du modtager en kontingentopkrævning, som skal indbetales for at afslutte 
indmeldelsen. Der er ordinær kontingentopkrævning i april og oktober. Ved 
indmeldelse i december, januar og februar samt juni, juli og august opkræves halvt 
kontingent, som dækker perioden til næste ordinære opkrævning.  

Hvad skal du bruge til spejder? 
 Til hvert møde skal du have tøj og fodtøj på, så du kan være ude hele spejdermødet – 

uanset vejr og årstid. Dvs. langt undertøj, varme sokker og varmt fodtøj til efterår og 
vinter og godt regntøj udenpå uniformen, når det regner. 

 Om vinteren er det godt at have en lommelygte eller en pandelampe med, og 
selvfølgelig hue og vanter. 

 Godt humør og masser af gå-på-mod 😊 

Se mere på bagsiden! 

 


