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Friluftsliv - Kammeratskab 
Eventyr - Samarbejde 

Natur - Oplevelser 
Fælleskab 

KOM OG VÆR MED!

Hvad er Gul Spejder? 

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-
religiøst Spejderkorps, som har til formål 
at udvikle børn og unge til vågne, 
selvstændige mennesker, der er villige til 
at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i 
det danske samfund og ude i verden.


De Gule Spejdere dyrker det traditionelle 
spejderarbejde og lægger stor vægt på de 
grundlæggende idealer for 
spejderbevægelsen: Friluftliv, 
kammeratskab, samarbejde og 
hjælpsomhed. Udover at bibringe børn en 
lang række praktiske færdigheder udvikler 
spejderlivet hos De Gule Spejdere børns 
forståelse og ansvar for medmennesker, 
miljø og samfund.

Der tændes et bål

Stifinderne 

Mellemste gren er Stifinderne, og denne 
gren tager udgangspunkt i de 
nordamerikanske indianere, hvorfra der 
også hentes inspiration til stifindernavne, 
leg, turneringer etc. På møderne udvikles 
færdighederne fra ulvegrenen yderligere, 
og der arbejdes og konkurreres bl.a. 
indenfor lejropbygning, madlavning og 
bueskydning.

Ulveflokken 

Yngste gren hos De Gule Spejdere er 
Ulveflokken. Den tager udgangspunkt i 
Rudyard Kiplings eventyrlige fortælling 
Junglebogen, hvorfra også flokkens 
traditioner, lege og børnenes ulvenavne 
udspringer. Som ulv lærer børn det mest 
basale spejderarbejde tilpasset deres 
niveau, og aktiviteterne rummer samtidig 
et stort element af leg.



Spejdergrenen 

Spejdergrenen er for de 12-18 årige. Der 
udvikles yderligere på færdigheder som er 
tilegnet fra tidligere grene. Lejropbygning 
og konkurrence bliver en stadig større del 
af spejderarbejdet, tillige med fordybelse i 
div. temaer i forbindelse med 
duelighedstegnene. I denne gren får børn 
mere ansvar og mulighed for 
medbestemmelse, hvad angår 
planlægning og indhold af møder og 
tropsture.

….og kylling over 
bål er godt.


Stifinderne hygger sig med Bål og Bål tænding.

Der spises mad 
på sommelejr…. Ses vi på Højager 114, 3400 Hillerød

Ulve mødes tirsdage mellem 18:30 og 20:00

Ulve er 7-9 år eller 1-3 klasse.


Stifinder mødes torsdage mellem 18:30 og 20:30 
Stifindere er 10-11 år eller 4-5 klasse.


Spejdere mødes torsdage mellem 18:30 og 20:30 
Spejdere er 12-17 år eller 6 klasse og op


Få mere information se på:

www.chr4trop.dk


www.facebook.com/C4TROP/

http://www.chr4trop.dk

