Velkommen
som spejder
i Skjoldmøerne

KÆRE NYE SPEJDER!
Velkommen til Skjoldmøerne Gruppe
og velkommen til ___________________
Vi er glade for, at du har valgt at være spejder sammen med os.
At du nu er blevet spejder, betyder at du har fået dig ca. 120 nye
spejderkammerater i vores gruppe, men også at du er blevet en
del af Danmarks stærkeste fællesskab sammen med 35.000
andre.
Denne velkomstfolder er tiltænkt både dig og dine forældre, og
den indeholder meget information, som vi håber, du og dine
forældre vil læse.

INDMELDELSE
Indmelding sker på vores hjemmeside: www.skjoldmoerne.dk.
Meld dig ind allerede inden første møde (eller hurtigst muligt),
så vi allerede fra starten har kontaktoplysninger på dig.
Endelig indmeldelse er først, når din plads er bekræftet og
indmeldelsesgebyr på 125 kr. er betalt. Kontingentet er på 325
kr. pr. halvår. Du er selvfølgelig velkommen til at være med et
par gange, inden du betaler indmeldelsesgebyret.
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SKJOLDMØERNE GRUPPE
Skjoldmøerne gruppe blev etableret ved det første
grupperådsmøde (generalforsamling) i 1978. Spejderne var
startet lidt tidligere som afdelinger i Stavnsholt Vikinger Gruppe.
Ulveflokken Thyra Danebod startede i 1976 og Skjoldmøerne
trop startede i 1977. Begge grupper holdt til på Ellegården, hvor
vi delte stuehusets stueetage.
I de første mange år var Skjoldmøerne gruppe en ren
pigegruppe. I Farum by var der nemlig en drenge- og en
pigegruppe i vest-, midt- og østbyen. Sidenhen er grupperne i
vest- og midtbyen slået sammen til blandede grupper. Det er
aldrig sket for Skjoldmøerne og Stavnsholt Vikinger. I stedet
besluttede Skjoldmøerne gruppe at blive en blandet gruppe.
I midten af 80’erne fik Skjoldmøerne og Stavnsholt Vikinger hver
deres hytte ved Stavnsholtskolen og flyttede fra Ellegården til
vores dejlige hytte Breidablik på Stavnsholtvej 49E, hvor vi også
holder til den dag i dag.
Vi er i dag omkring 120 spejdere og 25 ledere i gruppen.
I Skjoldmøerne bygger mange af vores navne på den nordiske
mytologi og de gamle vikingesagaer. En skjoldmø var en
kvindelig viking, som drog i kamp sammen med mændene og
navnene til de enkelte afdelinger og patruljer tager også i høj
grad afsæt i de gamle historier.
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SPEJDER BYGGER PÅ VÆRDIER
Vi spejdere vil gerne gøre vores til, at verden bliver et bedre sted
for os alle sammen at være. Og vi er overbeviste om at den
hurtigste vej til det er gennem udvikling af vores allesamens
fremtid: Børnene og de unge. Ved at stille positive forventninger
til børn og unge og ved at give dem ansvar, tror vi på, at de kan
vokse i mere end centimeter og blive beredte på livet.
Men spejderlivet skal først og fremmest være sjovt – og rigtig
sjovt bliver det, når det består af:
Store oplevelser
Spejder handler om at få oplevelser, som ligger ud over det
normale. For der er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for
alvor udvikler sig.
Learning by doing
Vi reflekterer og taler sammen – men først og fremmest gør vi
sammen. Som spejder er der kort fra tanke til handling. Vi tror
på, at man lærer bedst ved selv at have hænderne nede i dejen,
selv at stå for at planlægge aktiviteter og selv stå med ansvaret.
Og pyt med, at noget ikke går som planlagt undervejs – det giver
bare mulighed for at blive endnu klogere, fordi man lærer af sine
fejl.
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Patruljeliv
Patrulje er spejdernes ord for fællesskab. Det er små grupper,
hvor spejderne arbejder sammen ud fra tanken om, at børn og
unge er de bedste forbilleder for andre børn og unge. Her
udfordrer de hinanden og lærer at være og lede i fællesskab.
Friluftsliv
Spejderliv er lig med friluftsliv. Udelivet byder på masser af
udfordringer året rundt. Og så er der ingen vægge, der står i
vejen, når fantasien får frit løb. Med andre ord er friluftslivet de
bedste rammer for, at børn og unge kan rykke sig selv og
hinanden.
Vi følger korpsets retningslinjer for sikkerhed i forhold til
eksempelvis badning, sejlads og klatring.
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SPEJDERLIVET
Som
medlem
af
Skjoldmøerne bliver du en
del
af
Det
Danske
Spejderkorps
sammen
med godt 35.000 andre
spejdere i hele Danmark.
Der findes også andre
spejderkorps (fx de grønne
spejdere (KFUM) og de
grønne
pigespejdere).
Korpset er inddelt i mindre enheder, som hedder divisioner. Vi er
en del af Ravnsholt division, som består af spejdere fra Farum,
Birkerød, Allerød og Brødeskov. I løbet af året er der forskellige
aktiviteter for alle spejdere i en bestemt aldersgruppe i Ravnsholt
division. Divisionen er igen inddelt i forskellige spejdergrupper.
Skjoldmøerne er en af de 11 spejdergrupper i Ravnsholt division.
Skjoldmøerne gruppe består af fem afdelinger. Nemlig mikroer,
minier, juniorer, tropsspejdere og seniorer (se desuden billedet).
Hver afdeling har foruden ugentlige møder, en række
weekendture og sommerlejr.
Mikroer, Sleipner (6-8 år)
Minier, Kraka (8-10 år)
Junior, Thyra Danebod (10-12 år)
Skjoldmøerne Trop (12-16 år)
Senior, Klan Frigg (16-ca. 23 år)
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LEDERE OG BESTYRELSE
Lederne
Det Danske Spejderkorps og Skjoldmøerne er en frivilligbaseret
organisation. Lederne i gruppen består af en blanding af gamle
skjoldmøer og forældre, og fælles for os alle er, at vi er frivillige
ildsjæle, der brænder for at udvikle børn og unge, for spejderlivet
og som elsker at være i naturen.
Tal med os, hvis dit barn har udfordringer, bekymringer eller
andet. Vi plejer at finde en løsning.
Skjoldmøerne har efter krav fra DDS indhentet børneattester på
alle gruppens ledere. Attesterne fornyes jævnlig.
Bestyrelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at gruppen
overholder korpsets love og arbejder ud fra korpsets værdier.
Bestyrelsen består af:
•
•
•
•

Bestyrelsesformand
Kasserer
Gruppeleder
Mindst fem andre medlemmer

Vi tilstræber, at der er både forældre, unge og ledere i
bestyrelsen.
Hvert år afholdes grupperåd, som er vores generalforsamling,
hvor der er valg til bestyrelsen og godkendelse af regnskaber og
planer for det kommende år. Grupperådsmødet er et godt sted
som forældre at få indblik i, hvad der sker i spejdergruppen.
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UDSTYR
Uniform og tørklæde
Som spejder har man uniform og tørklæde på.
Tørklædet får du af lederne på dit første spejdermøde. Vores
tørklæde er rødt og har trykt Skjoldmømærket på. Dvs. vi er de
eneste, som har lige præcis denne type tørklæde. Vi bærer altid
tørklæde, når vi er til spejder.
Uniformen gør spejderne synlige, den viser udadtil, at spejdere
udgør en helhed, og den styrker fællesskabsfølelsen. Den er
tilmed praktisk.
Vi forventer derfor, at du i løbet af dit første spejderår får en
uniform. Den kan købes i Spejder Sport, men kan med fordel ofte
også købes på Spejdernes Genbrug i Farum. Skriv det gerne på
ønskesedlen til jul eller fødselsdag.
Lejrudstyr
Af lejrudstyr er det mest nødvendige en god sovepose,
liggeunderlag, en rygsæk og et par solide sko/vandrestøvler.
Liggeunderlag i skum er bedst for de yngre spejdere, da det kan
være svært at finde ud af de oppustelige.
Når du kommer i Troppen (12-16 år) er turene ind i mellem lidt
mere krævende end i de yngre grene og kravene til kvaliteten af
udstyr kan godt stige lidt. Eksempelvis har man oftest brug for
gode vandrestøvler, en vintersovepose mv.
Generel pakkeliste til ture findes på vores hjemmeside under
mikroer og minier, adressen er www.skjoldmoerne.dk.

8

UNIFORMEN
På vores uniform syer vi vores mærker på. Se beskrivelsen og
billedet for at vide, hvor mærkerne skal sidde.

Venstre front

Højre front

Over venstre lomme sidder
korpsmærket.

Over højre lomme skal du
placere dit
Danmarksmærke, som du
får, hvis din spejdergruppe
skal udenlands. På selve
lommen skal Ravnsholt
Divisionsmærket sidde.

På lommen sidder dit
gruppe- og afdelingsbånd
Skjoldmøerne og
nedenunder Sleipner, Kraka
eller Thyra Danebod.
Troppen har kun
Skjoldmøerne siddende.
Venstre arm
På venstre arm sidder alle
mærker fra ture, løb, lejre og
spejdercentre.

Højre arm
På højre arm sidder alle
dine færdighedsmærker,
forløbsmærker og
kilometermærker.
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LIDT TIL DIG SOM FORÆLDER
Vi er rigtig glade for, at dit barn nu er blevet spejder i Skjoldmøerne
Gruppe. Det betyder dermed også, at du er blevet spejderforælder.
Som spejderforælder har du også et ansvar såvel overfor dit barn,
som overfor gruppen.
Spejderarbejdet er et stærkt fællesskab. Som forælder kan du bakke
op om fællesskabet ved at hjælpe dit barn med at komme til
spejdermøderne til tiden, samt deltage på ture, lejre og
arrangementer. Det er kedeligt at være med i en patrulje, hvor kun
halvdelen møder op. I vores blad Ratatosk kan du læse program for
møderne. Det er vigtigt at læse bladet sammen med dit barn (indtil
han/hun selv kan læse og tage ansvar for programmet), da der her
kan stå ændret mødested, at man skal møde op på cykel, have
hjemmesko med eller andet vigtigt for gennemførelsen af mødet.
Man kan jo af gode grunde blive forhindret og så forventer vi, at du
melder afbud. Afbud til møderne gøres helst på sms til en af lederne.
Ledernes telefonnumre står på bagsiden af Ratatosk. Afbud til ture,
lejre og arrangementer gøres på hjemmesiden, samme sted som
tilmelding.
Spejderbevægelsen er - ligesom fodbold, ridning, svømning mv. - en
fritidsaktivitet, hvor en forældreindsats også er nødvendig. Det kan
være kørsel til og fra weekendture, en hjælpende hånd til en
hytterengøringsdag, juletræssalg eller noget helt fjerde. Vi sælger
juletræer på Stengården Økologiske Landbrug. Salget foregår
primært i weekender i december måned med vagter a’ 2,5 times
varighed, hvor man melder sig til en vagt sammen med sit barn. Det
plejer at være rigtig hyggeligt både for spejdere, forældre og ledere.
Det er samtidig en vigtig indtægtskilde for os.
Dertil kommer Spejderne Genbrug.
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Spejdernes Genbrug
I Skjoldmøerne samarbejder vi med Spejdernes Genbrug for at tjene
penge til lavt kontingent, møder, ture, lejre osv. Den indsats vi yder i
Spejdernes Genbrug bidrager med en meget betydelig del af vores
årlige budget. Dette er en opgave, som vi forventer forældrehjælp
til. Vi har fordelt opgaverne på gruppens forældre, så alle over året
vil få maksimalt to tømmetjanser.
Tømmetjansen består i, at vi mødes på containerpladsen,
Gammelgårdsvej 79 og tømmer genbrugshuset. Alle varerne køres
over til Spejdernes Genbrug, som ligger på Havremarken 10. Tag
gerne havehandsker med, når du skal tømme.
Spejdergrupperne i Furesø Kommune skiftes til at have ”tømmeuge”.
Vi er syv spejdergrupper og Sct. Georgs Gilderne, der skiftes til at
tømme, dvs. Skjoldmøerne står for tømning hver 8. uge.
I den uge vi har tømmetjansen, tømmes genbrugshuset:
Mandag kl.16.00-18.30
Onsdag kl.16.00-18.30
Lørdag
kl.14.30-17.00
Søndag kl.15.00-18.00
(søndag skiftes tropsspejderne til at tømme sammen med en leder).
I vil modtage en mail fra bestyrelsen, med info om, hvornår I har
vagten. Som udgangspunkt er der to faste chauffører og to forældre
pr. vagt. Tag endelig jeres børn med.

Hvad er Spejdernes Genbrug
Spejdernes Genbrug er en fantastisk ”virksomhed”, som de blå
spejdere (DDS) i Farum, har opbygget gennem de sidste knap 20 år.
Spejdernes Genbrug er blevet en så stor succes, at der hvert år
udbetales meget store beløb til det lokale spejderarbejde og til
11

forskellige andre velgørende formål i lokalområdet, i det øvrige
Danmark og rundt omkring i verden.
For Skjoldmøerne Gruppe betyder det, at det arbejde som forældre
og spejdere yder i Spejdernes Genbrug, bidrager med flere penge til
spændende spejderarbejde end de penge vi får ind i kontingent, så
også for Skjoldmøerne, er det store beløb vi taler om.
Hvis du ikke har set Spejdernes Genbrug, så kom forbi Havremarken
10 den første lørdag i en måned mellem 10 og 13. Det er virkelig en
oplevelse at se Spejdernes Genbrug. Første gang man ser hallen,
kan man næsten ikke tro sine egne øjne: En kæmpe hal på 1.000 m 2,
det meste i to etager, i alt 1.750 m 2 opdelt i 30 boder og områder med
hver deres varegruppe. Derudover er der ca. 500 m 2 udendørs
område med møbler og meget andet.
Alle, der ser det, bliver overrasket over, hvor stort og velorganiseret
det hele er. Det er ikke et loppemarked, det er en kæmpe
genbrugsforretning!

Jeg vil gerne være leder. Kan jeg det?
Hos Skjoldmøerne er det ikke kun børn og unge, der kan opleve det
særlige spejderfælleskab og de unikke friluftsoplevelser. Du er
selvfølgelig også velkommen ☺
Vi kan tilbyde mange gode oplevelser i samvær med spejderne, men
også som del af et stærkt voksenfælleskab – og en unik chance for
at dele mange gode oplevelser med dit barn.
Hvis du har lyst til at høre mere om muligheden for at være med, så
tal med en af lederne.
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SPEJDERORDBOG
Bivuak
Udendørs overnatningssted. En bivuak er ofte bygget af presenning
eller lignende, så man kan pille den ned og tage den med sig til næste
sovested.
Breidablik
Skjoldmøernes spejderhytte med adressen Stavnsholtvej 49 E.
Breidablik er opkaldt efter guden Balders bolig, hvor der intet ondt
eller urent findes.
DDS
Forkortelse for Det Danske Spejderkorps.
Divi
Forkortelse for forskellige ture, hvor man er afsted med jævnaldrende
fra Ravnsholt division: mikro/mini-divi, juniordivi, divisionsturnering
(også kaldet forårsturnering).
Division
Fællesskab af spejdergrupper i nærheden af hinanden. Vores
division er Ravnsholt division og består af de 11 spejdergrupper, der
er i Farum, Allerød og Birkerød.
Gruppeleder
I Skjoldmøerne har vi tradition for at flere personer deles om
gruppelederposten. Gruppelederne står bl.a. for at afholde
gruppeledelsesmøder (møder med alle gruppens ledere), deltage i
møder med de andre spejdergrupper i Furesø kommune og
Ravnsholt division, samt at sidde i bestyrelsen.
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Grupperåd
Generalforsamling for spejderne, hvor der er valg til bestyrelsen og
godkendelse af bl.a. regnskab. Det afholdes hvert år i februar
Hejk
Vandretur. Typisk med en overnatning undervejs og afhængig af
aldersgruppen mere eller mindre oppakning. En hejk kan indeholde
opgaveposter undervejs.
Kraka
Miniflok i Skjoldmøerne for de 8-10-årige. Kraka er opkaldt efter
Regner Lodbrogs kloge hustru, der kom til kongen klædt i et fiskenet
og ledsaget af en hund.
PLA
Sammentrækning af PL og PA, som er forkortelser for patruljeleder
og patruljeassistent. Tilpasset aldersgruppen har PLA’erne ansvar
for patruljen.
PUF, PLAN, PLUS
Kursus i for spejdere fra hele landet, hvor man både udfordres
enkeltvis og træner spejderfærdigheder og patruljeledelse i
fællesskab.
PUF-kursus er for juniorspejdere og afholdes i St. Bededagsferien.
PLAN-kursus er for tropsspejdere og afholdes i uge 42.
PLUS-kursus er for seniorspejdere og afholdes i påsken og uge 42.
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Rafte
Granstammer, som vi bruger, når vi bygger køkkenborde og andre
konstruktioner.
Ratatosk
Skjoldmøernes medlemsblad. Bladet udkommer fire gange om året
og indeholder bl.a. program for de enkelte afdelingerne samt
kontaktoplysninger til lederne.
Ratatosk er opkaldt efter det egern, som lever i Yggdrasil og piler op
og ned mellem top og rødder for at bringe nyheder.
Sct. Georgsdag
24. april. Sct. Georg er fra gammel tid spejderbevægelsens
skytshelgen, da han kæmpede med dragen uden tanke på egen
vinding. Nogle år markeres denne dag i Skjoldmøerne.
Shelter
Udendørs overnatningssted. En shelter
er typisk bygget i træ med gulv, loft og
tre vægge. Sidste ”væg” er et hul, som
man kan kravle indad.
Sleipner
Mikroflok i Skjoldmøerne for de 6-8-årige. Sleipner er opkaldt efter
Odins ottebenede hest, der kan løbe hurtigere end vinden.
Spejdersnus
DDS-magasin mikroer og minier. Udkommer fire gange om året.
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Thyra Danebod
Juniorflok i Skjoldmøerne for de 10-12-årige. Thyra Danebod er
opkaldt efter Danmarks første vikingedronning, der var gift med Gorm
den Gamle og mor til Harald Blåtand.
Track
DDS-magasin juniorer og tropsspejdere. Udkommer fire gange om
året.
Tænkedag
22. februar. Dagen hvor spejderbevægelsens stiftere Robert Baden
Powel og Olave Baden Powel har fødselsdag. På tænkedag donerer
alle spejdere 2 kr. pr. påbegyndt spejderår. Pengene bruges til
velgørende spejderformål rundt omkring i verden.
Nogle år markeres denne dag i Skjoldmøerne.
Wide
DDS-magasin for seniorer og ledere. Udkommer fire gange om året.

16

