
i Højen 

Hvad laver vi? 

Alle enheder arbejder ud fra de samme grundlæg-

gende principper. Aktiviteterne stiger dog i svær-

hedsgrad efterhånden som spejderne bliver ældre, 

og samtidig falder graden af ”voksen-styring”.  

”Learning by doing” er, et bærende princip. Man læ-

rer kun at bygge et raftetårn eller lave mad over bål 

ved at prøve — Og ikke ved at se det på et billede, 

eller læse om det i en bog.  

I Højen gruppe, har vi valgt at gøre noget ekstra ud 

af friluftsliv, og oplevelser i naturen hele året 

 

Bæverfamilien (0.-2. kl.)   

Onsdag kl. 17.00 - 18.00   
 

 

Bæverleder:  Michael Markussen:  xxxx xxxx  
Assistent:  Marie S. Bernt:    xxxx xxxx  
  Lærke Ditlevsen: xxxx xxxx 

  Sanne Gytz Olesen 

 

Ulveflokken (3.-4. kl.)  

Onsdag kl. 18.00 - 19.30   
 

Flokleder:   Eva Kyed:    xxxx xxxx 
  Carsten S. Bernt  xxxx xxxx  
Floklassistent:  Lars O. Lønskov  xxxx xxxx 

  Esben S. Bernt  

 

Spejdertroppen (fra 5. kl.)  

Onsdag kl. 19.00 - 21.00    
 

Spejderleder:  Troels Winter    xxxx xxxx  
  Jens Poulsen   xxxx xxxx  
 
 

Roverklan (fra 17 år)  

Onsdag kl. 19.00 - 21.00    
 

Klanleder:  Michael Markussen:  xxxx xxxx                
  

Spejderhuset 

Koldingvej 444            

7100 Vejle 

Hvad vil vi?                                                                 

Spejderarbejdet er mere end bare rafter, snobrød, 

bål og telte. Spejderarbejdet byder på et væld af 

varierede aktiviteter, som er tilpasset spejdernes 

alder, og bag hver eneste af disse umiddelbart synli-

ge aktiviteter ligger et overordnet mål, nemlig at…  

”Lade børn og unge møde det kristne evangelium og 

oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk 

livsholdning og mellemfolkelig forståelse”  

Vi vil ikke underholde børnene eller passe dem. Vi vil 

bidrage til deres personlige udvikling både fysisk, 

socialt, intellektuelt, åndeligt og følelsesmæssigt.  

 

Forventninger til alle                                                  

Spejderarbejdet er frivilligt både for spejderne og for 

lederne. Det skulle gerne være rart for alle at kom-

me til spejdermøde. Derfor har vi følgende forvent-

ninger til alle i gruppen.  

1. Vi forventer en ordentlig omgangstone, både 

spejderne indbyrdes og imellem ledere og spejdere.  

2. Vi forventer at spejderne går positivt ind i det 

program, de bliver stillet overfor.  

3. Vi forventer at spejderarbejdet foregår i gensidig 

respekt mellem ledere og spejdere.  

Velkommen til KFUM-Spejderne i Højen                    
Det er sjovt at være spejder ! - Og du kan være det, 

lige fra du starter i 0. klasse og resten af livet.  

 

Vi håber dit barn bliver rigtig glad for at være spejder 

i Højen Gruppe, og at det vil blive startskuddet til et 

langt spejderliv med udfordringer, fællesskab, frilufts-

liv, læring og leg.  

Højen gruppe har ca. 36 medlemmer, men vi har et 

stort netværk.  

Tilsvarende holder bæver og ulve også  fælleslejre 

med andre grupper, hvor vi oplever, at være del i det 

større fællesskab. 

Højen gruppe har sin egen hjemmeside hvor du kan 

finde programmer, billeder og meget andet på                          

www.hojenspejder.dk hvor du også finder et link til 

vores facebook-gruppe 

I Danmark er der ca. 27.000 KFUM-spejdere, og på verdens-

plan tæller vi mere end 41 mill. mennesker.  



Indmelding/udmelding. 
Som ny i Højen gruppe må du være med tre gange, 

før du bestemmer dig for om du vil være spejder.  

Hvis du vælger at være medlem, skal du aflevere   

en indmeldelsesblanket med dit navn og andre    

oplysninger.  

Herefter er du medlem af KFUM-Spejderne i Højen.  

Tilmeldingsblanket fås hos lederne. 
Udmelding skal ligeledes ske skriftlig til lederne. 
 
Hvad koster det?                                                       
Kontingentet er 325 kr. pr. halvår. Vi prøver at holde 
en pris så alle kan være med. 
 
Forsikring                                                                      

Vi opfordrer alle forældre til at tegne en fritidsulyk-

kesforsikring, idet korpsets forsikring ikke dækker 

skader som spejdere forvolder på hinanden eller sig 

selv. Korpsets forsikring dækker hvad vi som spej-

dere forvolder af skader på tredjemands ejendom, 

eller hvis en leder har handlet uansvarligt.  

Hvordan kan du som forælder engagere dig?          

Højen Gruppe har et grupperåd (forældrebestyrelse), 

og en gang årligt er der valg til dette grupperåd.  

Som medlem af grupperådet har du mulighed for at 

komme tæt på, præge spejderarbejdet, og få indblik 

i hvad det hele handler om. Måske får du lyst til selv 

at ”hoppe i uniformen” og blive leder.  

Grupperådet står bl.a. for at arrangere Julemarked.  

For at vores engagerede ledere har tid til at tage sig 

mest muligt af de børn og unge de arbejder med, vil 

vi gerne have forældre til at hjælpe med de mere 

praktiske opgaver. 

Vi har gjort meget for at luge ud i opgaverne, og     

fokuserer på opgaver som er rentable i forhold       

til arbejdsindsatsen. 

Din indsats vil ud over hjælpen til gruppen, give dig 

mulighed for at indgå i et aktivt netværk, hvor der 

også er plads til social samvær. 

Affaldsposer.               (ca. 2-4 timer)         
Vi uddeler de grønne og sorte affaldsposer for Vejle 
kommune. Spejderne får en overskuelig rute med 
hjem til uddeling i oplandet 4 ruter, to gange om året 
Kontakt: Hanne  
 
Landbrugets dag        (3-6 timer) 
Hjælp til i Cafe, i forbindelse med åben landbrug/
minkfarm.  
Kontakt: Birthe  
 
Julemarked, tredje søndag i November    (2-3 timer) 
Hjælp til Cafeen på spejdernes årlige Julemarked i 
Højen forsamlingshus.  
Kontakt: Birthe  
 
Juletræssalg, anden weekend i December  (3 timer) 
Juletræssalg ved brugsens parkeringsplads. 
Kontakt: Lene 
 
Danmarks Hurtigste Bil     (8-10 timer) 
Oprydning på Vandel flyvestation i forbindelse med 
DHB. Som bonus, giver det en fribillet til DHB.  
 

Samt evt. opbygning eller efterfølgende sortering af 
pantflasker. Byd ind på, det du har mulighed for. 
Kontakt: Lars Ole   
 
Hyttedag, August/september          (5 timer) 
Vedligehold af spejderhytte/areal  
Kontakt: Michael  
 
Legat ansøger. 
Er du god til at skrive ansøgninger? Så er du perso-
nen vi kan bruge. Der findes mange legater man kan 
søge, men for at få del i pengene skal vi have skrevet 
en ansøgning. Det drejer sig også om at se hvilke 
muligheder vi har for at få støtte til vores projekter. 
Kontakt: Michael 
 
Hvis du er interesseret i at hjælpe kan du henvende 

dig til kontaktpersonen. 

 

Herudover er spejderne selv med til at tjene penge til 

spejderarbejdet på mødeaftener og andet, ved at ud-

dele affaldsposer, hjælpe til julemarkedet m.v.  

Så vi kan lave de gode aktiviteter til børn og unge. 

Hvis I har spørgsmål til det at være spejder, er i vel-

komne til at kontakte lederne i de enkelte enheder. 

I er også velkommen til at kontakte Gruppeleder 

Michael Markussen på 2085 2925 eller via mail på 

Skruen@gmail.com 

Hvordan ser vi ud?                                                     

Grøn uniform og rødt tørklæde.  

Har du brug for spejder-udstyr kan det findes på 

hjemmesiden www.55nord.dk eller via butikken i 

Taulov. Kontakt din leder, da vi kan bestille hjem. 

I gruppen genbruger vi uniformer. Det er ofte muligt 

at få en brugt uniform for 100 kr. hvis vi har størrel-

sen på lager. 

Hvor skal mærkerne sidde på uniformen?                     

En gang imellem får dit barn et mærke, som skal sys 

på uniformen. Hver type mærke har sin plads.  

Her kan du se hvor.  

Spejderliv er aktivt, og ofte udeliv. Så 

husk praktisk tøj og fodtøj til møderne.  


