
Fakta om 
KFUM-Spejderne



Hvem er vi

KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. 
Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med 
knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 
70.000 spejdere, fordelt på en række spejder-
korps. På verdensplan er der knap 28 millioner 
spejdere. 



KFUM-Spejdernes formål

”KFUM-Spejderne er et folkekirkeligt arbejde, hvis 
formål er at lade børn og unge møde det kristne 
evangelium og i overensstemmelse med den 
internationale spejderbevægelses idé, at oplære 
til selvstændighed, medansvar, demokratisk livs-
holdning og mellemfolkelig forståelse.”

KFUM-Spejderne er altså spejdere med tilknytning 
til den danske folkekirke. 

Hos KFUM-Spejderne skal børnene være begyndt 
i børnehaveklasse for at blive medlem af korpset. 
Vi opdeler børnene i grupper med jævnaldrende: 
Man er bæver fra seks til otte år, ulv fra otte til 
ca. 12 år og derefter er man ”rigtig” spejder.

Spejderarbejdet foregår i den lokale gruppe, 
som arrangerer et ugentligt spejdermøde og fem 
til otte lejre i løbet af året. Årets sommerlejr er 
 højdepunktet med fællesskabet 
og udfordringerne. 



Hvad er spejderarbejde? 

Spejderarbejdet er mangfoldigt i sin me-
tode, sit fokus og formål. 

Spejderarbejdets og KFUM-Spejdernes 
mål er at ruste børn og unge til at kunne 
tage vare på deres egen udvikling og 
til fortsat at søge nye udfordringer livet 
igennem. På den måde støtter og sup-
plerer spejderarbejdet den udvikling, 
barnet/den unge er i gang med hjemme 
og i skolen. 

Set udefra kan de enkelte aktiviteter 
virke tilfældige og for nogen måske lige-
frem unyttige! Men den enkelte aktivitet 
har altid en mening i spejderpædagogik-
ken. Hvad enten børnene skal lugte eller 
føle sig til syv rigtige ting i en sanseleg, 
fi nde vej gennem skov eller by med GPS, 
eller lægge et ordentligt bål til rette så 
de kan få varm aftensmad, er der en 
sammenhæng – et overordnet formål: 

At stimulere børnene på deres vej 

– fra afhængighed til selvstændighed 

– fra selvoptagethed til ansvarlighed. 



Spejdermetoden

Spejderarbejdet foregår med udgangs-
punkt i den internationale ide, som 
alt spejderarbejdet bygger på. ”The 
Scout Method” indeholder fi re centrale 
punkter: Spejderlov og -løfte, arbejde i 
små grupper (patruljer), ”Learning-by-
doing” og et fremadskridende program. 

Patruljesystemet

Spejderarbejdet bygger på en idé 
om, at børn leder børn – understøt-
tet af voksne. På den måde mener vi, 
at børnene lærer at være en del af et 
demokrati, at tage ansvar og at agere 
selvstændigt. I takt med at børn bliver 
til unge og unge bliver til voksne, vok-
ser udfordringer og ansvaret. 

I praksis foregår arbejdet ved at gøre 
tingene, afprøve en løsning og lære af 
erfaringen, – det vi kalder ”Learning-
by-doing”. 



Religion og tro hos 
KFUM-Spejderne

KFUM-Spejderne er åben for alle uanset køn, religion 
og hudfarve.

Ønsker man at være leder, skal man dog være med-
lem af Folkekirken eller et andet anerkendt kristent 
trossamfund.

Tradition

Som spejdere hilser vi med tre strakte fi ngre. Den 
ene af disse fi ngre repræsenterer ”pligten mod Gud”. 
De to andre er pligten mod andre mennesker og 
verden, og pligten mod dig selv. Det gælder ikke 
blot for KFUM-Spejdere, men for alle spejdere i hele 
verden. 



Hvad er et spejderkorps

Et spejderkorps er en frivillig, ikke-parti-politisk og 
opdragende bevægelse, åben for alle uden hensyn til 
deres oprindelse, race eller tro. 

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udvik-
lingen af unge mennesker i at realisere deres fulde 
fysiske, intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og 
åndelige muligheder som individer, som ansvarlige 
borgere og som medlemmer af det lokale, nationale 
og internationale samfund. 

I 1907 begyndte det: Det britiske imperium var i 
opløsning, elendigheden i England bredte sig, ar-
bejdsløsheden var høj. Spejderbevægelsens grund-
lægger Lord Baden-Powell fortvivlede over situa-
tionen og satte sig for at gøre noget for det sociale 
engagement særligt blandt de unge, for at give dem 
selv tilliden tilbage. Det blev begyndelsen på spejder-
bevægelsen, og det vi i dag betegner som verdens 
første og største fredsbevægelse. 

Spejderbevægelsen er også det, man kalder en INGO 
– International Non-Governmental Organisation. 



Spejderkorps 
i Danmark

Danmark har fi re større selvstændige 
spejderkorps. 

● De grønne pigespejdere      

● Danske Baptisters Spejderkorps 

● Det Danske Spejderkorps

● KFUM-Spejderne i Danmark

Skt. Georgs Gilderne er en støtteorgani-
sation, bestående af tidligere spejdere. 

KFUM-Spejderne i Danmark

Find din lokale  spejdergruppe på 
www.spejdernet.dk/gruppeoversigt

eller ring til KFUM-Spejdernes 
 korpskontor tlf. 7010 2666.
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