
 

 

 

Citat: 

Forandring kommer ikke, hvis vi venter på en anden person eller en 

anden tid. 

Vi er dem, vi har ventet på. Vi er den forandring, vi søger. 

B.O. 

 

 

At gøre noget for andre, at være noget for andre, - er det det 

samme? 

Vi kan altid gøre noget for andre, dog med et varieret resultat. Det er 

ikke altid, at gøremålet har det resultat, som der var ønsket. Måske var 

det slet ikke det, man ville give eller have. Men hvordan kan man vide 

det? 

Nej, det kan man ikke vide, før der er en dialog mellem mennesker.  

Hvor mange spørger, - ”kan jeg være noget for dig?” – det er ikke et 

spørgsmål, man stiller hver dag. Hvordan kan man være noget for 

andre?  

 

Som Ulveunge, Stifinder, Spejder og Pioner, er man noget for andre. 

En bande vil ikke klare sig optimalt, hvis en af ulvene er ked af det. Så 

må de andre ulve hjælpe. Og stifinderkoblet vil ikke fungere, hvis den 

ene Stifinder er kommet til skade. Patruljen kan ikke yde det optimale, 

hvis den ene Spejder, kun arbejder for sig selv. Pionererne arbejder 

sammen i sjak, hvor de er afhængige af hinanden og har egne 

oplevelser. 

Derfor er spejdere noget for hinanden, et fællesskab af dagen i dag. 

Senere som rover, hvor man ”betaler” tilbage, med det man modtog i 

sin spejdertid, som leder eller assistent, til de nye. 

At have et grundlæggende ståsted giver tryghed. Mange der har gået 

til spejder – få er det i hjertet – tænker tilbage på tiden, og kan bruge 

det bevidst eller ubevidst i sit liv. Men også fremadrettet overfor 

andre, når man udviser den omsorg man selv fik til spejder, når der 

blev spurgt, - hvordan har du det? 

Gensidig respekt for ”autoriteten og hinanden” – det er vigtigere end 

nogensinde, at værne om vores værdier, herunder sammenhold i hjem 

og samfund. 

Sct. Georg gjorde noget for landsbyen når han dræbte dragen, - men 

han var også noget for andre, når han gav dem den tryghed og glæde, 

ved at hjælpe i nødens stund. 

Enj må saj, a der e nâd ver alt, men ded e inte alt a der e nâd ver, 

dæmmeså! 

Det ville mange sige her på Bornholm, men en ting er sikkert, - 

Uden dig og din indsats – går alting i stå! 

God Sct. Georgs dag. 

Med spejderhilsen 

Finn Kofoed 

Bobbarækus Trop 


