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Velkommen 

Kære spejder og spejderforældre. 

Først en stor velkomsthilsen til jer, dejligt at valget er faldet på KFUM-spejderne Gjøl. 

Formål 

Formålet med denne folder er at give spejdere og deres forældre en indsigt i hvordan, hvornår 

og hvorfor vi gør forskellige ting 

Baggrund 

Folderen er fremstillet på baggrund af, at der er mange uskrevne ”regler” forbundet med det 

at være spejder. 

Opbygning af spejderorganisation 

KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi er tilknyttet den internationale 

spejderorganisation - The World Organization of The Scout Movement (WOSM) 

Vi har ca. 24.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre 

del er voksne ledere. 

Distriktet: 
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Aalborg Distrikt er en del af KFUM-Spejderne i Danmark og består af følgende grupper:  

Mester Götti - Gjøl gruppe  

Jens Høegh – Nørresundby gruppe 

Knuden – Aalborg gruppe 

Langholt gruppe 

Lindholm gruppe 

Sct. Jørgen gruppe – Gistrup 

Sulsted-Tylstrup gruppe 

Svenstrup gruppe 

Øster Uttrup gruppe 

Aabybro gruppe 

Distriktet arrangerer blandt andet Bæver-Ulve-turnering, distriktsturnering, 

patruljelederkursus 

Tilmelding og udmeldelse 

Tilmelding: Du tilmeldes ved at møde op til et af spejdermøderne, her vil du få en 

tilmeldingsblanket udleveret, den skal afleveres til din leder, i udfyldt tilstand ved næste 

spejdermøde 

Kontingent: Betales for et halvt år ad gangen man betaler kun 100 kr. for det første halve år 

man er spejder, derefter betaler man fuld kontingent. Kontingentet fastsættes på 

Gruppemødet i februar og er for tiden 300 pr. halve år. Kontingentet dækker aktiviteter i 

spejderhytten (ikke sensommerlejr), materialer, internetforbindelse og meget andet. 

Derudover dækker kontingentet også det vi betaler pr. spejder pr. halvår til 

spejderorganisationen i Danmark. Her anvendes pengene bl.a. til forsikringer, 

lederuddannelser osv. 

Udmeldelse: På baggrund af ovenstående vedr. kontingent, er det derfor vigtigt, at man som 

forældre giver besked til spejderens leder eller til gruppelederen, når et barn ikke ønsker at 

være spejder mere. Hvis ikke vi får besked, så skal vi (Gjølspejderne) jo fortsætte med at 

betale kontingent til korpset. 
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Årets gang ved Gjølspejderne Mester Götti gruppe 

Her under er der beskrevet nogle af vores aktiviteter, med forbehold for 

ændringer 

 Opstart efter sommerferien aftales fra år til år, men er for det meste i ugen efter 

skolestart. 

 Sensommerlejr er for alle spejderne, og afholdes i / ved spejderhytten den første weekend 

i september. Det er muligt at deltage hele weekenden, eller kun dele af weekenden. Man 

skal ikke absolut overnatte, hvis man hellere vil hjem og sove. 

 JOTI / JOTA ligger i forbindelse med efterårsferien. Er et arrangement for spejdere og 

opefter. Vi kommer i dette døgn i kontakt med spejdere fra hele verden, via et simpelt 

kommunikationsprogram på pc. Det er dog ikke hvert år vi har været med. 

 Fuldmånemøde er for ulveungerne, mødet afholdes i kirkens klokketårn, det er her de nye 

ulveunger får deres ”Ulvenavn” – for det meste i oktober 

 Julemarked ligger den sidste søndag før den første søndag i advent. Her sælger spejderne 

bl.a. klejner og brunkager. Det er de voksne der har ansvaret for salget, men vi vil gerne 

have så mange spejdere i uniform / med tørklæde på, til at komme. 

 Juleweekend er afslutningen på første del af sæsonen. Juleweekenden ligger altid i den 

weekend hvor det er den første søndag i advent. Vi tager afsted fra spejderhytten fredag 

eftermiddag og juleweekenden afsluttes i Gjøl kirke om søndagen med gudstjeneste og 

efterfølgende frokost samt uddeling af prisen til årets ”Julespejder” i sognegården. 

 Juletræssalg er startet op i 2016 og kommer sikkert til at foregå til julemarkedet, samt 

weekenderne op til jul. Aftalen er kommet i stand med Jørgen Westergaard, han leverer 

træerne til os og vi sælger dem med et pænt overskud. Det er de voksne spejdere, ledere 

og forældre, der har ansvaret for salget, men vi vil meget gerne have så mange spejdere 

og ulveunger til at holde os med selskab i skoven som muligt 

 Opstart efter nytår er som regel ugen efter skolestart. 

 Gruppemøde (det samme som en generalforsamling) foregår i februar måned 

 Fjeldtur ligger som regel i forbindelse med helligdagene i foråret og er kun for 

seniorspejdere og rovere 

 MUS-lejr, ligger i 2. weekend i juni (samme weekend som sommerfesten ved boldklubben). 

MUS-lejr er for ulveungerne og foregår altid i Thorup Hede spejdercenter, vi tager fra 
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spejderhytten fredag eftermiddag (husk madpakke til om aftenen) og er hjemme igen 

søndag eftermiddag. 

 Skt. Hans: Spejdernes sommerafslutningsfest, her uddeles årsstjerner, tændes bål, sælges 

pølser, brød, kage og kaffe. Derudover afholder spejderne tombola og der vil også være en 

aktuel båltaler. 

 Sommerlejr aftales fra år til år, men ligger altid i skolernes sommerferie. Lejren har en 

varighed af en uge, men det er som regel muligt at deltage nogle af dagene, hvis det ikke 

kan passe med en hel uge. Sommerlejren er for juniorspejdere og opefter. 

Mærker på uniformen og tørklæde 

Den nye uniform har to forskellige tørklæder – det traditionelle trekantede og et større 

firkantet.  

Sådan kan det trekantede tørklæde bindes med venskabsknob: 

 

På den nye uniform skal mærkerne sidde således: 

https://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/uniformsvejledning.pdf 

Der findes desværre ikke, på nuværende tidspunkt, et egentlig billede der kan sættes ind her, 

derfor blot et link. 

På den ”Gamle” uniform skal mærkerne sidde således: Se næste side 

 

 

 

 

https://spejdernet.dk/fileadmin/user_upload/Vedhaeftede_filer/uniformsvejledning.pdf
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”Ordbog og andre fakta” 

Ulveunger: Børn der går i 1. til og med 3. klasse 

Juniorspejdere: børn der går i 4. og 5. klasse 

Spejdere (tropsspejdere): børn der går i 6. og 7. klasse 

Seniorspejdere: børn der går i 8. klasse til 17 år 

Rover: Unge og gamle fra 17 år og opefter 

Bander: Små grupper af ulveunger, normalt 4 til 6 i hver bande 

Facebook: Gjølspejderne har flere lukkede grupper på Facebook:  

 Ulveunger Gjøl 

 Gjøl Spejdernes Seje Forældre 

 Gjølspejdernes Seje Seniorspejdere 

 De sejeste Spejdere på Gjøl 

 De Sorte Får - Gjøl spejderne (rover-side) 

Udover de lukkede grupper er der også en ”Officiel” side, den hedder: Gjølspejderne KFUM 

55°N: Hjemmeside der sælger uniformer og andet spejdergear (det eneste sted hvor der kan 

købes nye uniformer) generelt er priserne lidt høje 
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Hjemmeside: www.gjoelspejderne.dk her findes oplysninger samt nogle billeder 

Grupperåd: Det samme som en bestyrelse, her er forældrerepræsentanter, disse vælges for 2 

år ad gangen på gruppemødet, halvdelen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i 

lige år. Derudover vælges et antal suppleanter. Udover forældrerepræsentanter er der også 

repræsentanter for lederne og for roverne 

De sorte får: I daglig tale bare kaldet ”Fårene” er vores roverflok 

Gammelnokkerne: 3 ældre herrer, som udfører en del reparationsarbejde og vedligehold for 

spejderne – især hytten har fået en god omgang. 

”Laden”: Vores ekstra ”hytte” her er der bl.a. opbevaring, værksted og meget andet 

”Containeren”: Container beklædt med rødmalede brædder, heri opbevarer vi alt det grej, 

der kan holde til kulde og let fugt. 

Julespejder: En af spejderne som har gjort sig positivt bemærket i løbet af det forgangne 

spejderår – kan sammenlignes med ”årets spiller” 

Bålhytte: Vores nyeste ”hytte”, her kan der overnattes i shelter og hængekøjer, laves bål i 

bålfad og meget andet 

Gruppeleder: Talerør mellem lederne og grupperådet 

Ledere og grupperåd 

Aktuelle ledere og assistenter kan ses på gjølspejdernes hjemmeside. Hvis der ønskes kontakt 

til en / alle ledere kan man skrive til følgende mail: ledere@gjoelspejderne.dk 

Grupperådet kan kontaktes på: grupperaad@gjoelspejderne.dk 

Indkøb af udstyr til din spejder 

Hvis du mangler en uniform kan den købes på www.55nord.dk eller bedre endnu, brugt på 

DBA eller andre genbrugssider, evt. er der uniformer til salg i spejderhytten. 

Ved indkøb i Spejdersport og Eventyrsport gives der 10 % rabat, når man kan bevise at man 

er spejder (medbring evt. et tørklæde, billeder på telefonen eller andet). Ved indkøb i 

Friluftland gives der ekstra rabat ved fremvisning af rabatkort, disse kort kan lånes i 

spejderhytten 

http://www.gjoelspejderne.dk/
mailto:ledere@gjoelspejderne.dk
mailto:grupperaad@gjoelspejderne.dk
http://www.55nord.dk/
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Forslag 

Hvis du som spejder eller forældre til en spejder har ændringsforslag til denne ”folder” er du 

meget velkommen til at kontakte undertegnede på mail: rikke@gjoelspejderne.dk 

Med venlig hilsen 

Rikke Kjær Christensen 

mailto:rikke@gjoelspejderne.dk

