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Kære alle gule spejdere i Danmark

Den 23. april fejrer vi Sct. Georgs dag, dagen hvor alle verdens 
spejdere mødes med deres spejderkammerater og aflægger deres 
bæver-, ulve-, stifinder og spejderløfter. 

Sådan ville et normalt Sct. Georgs budskab blive indledt, og det ville 
blive læst op for alle jer spejdere, når I var samlet på jeres ceremo-
niplads, eller hvor I ellers plejer at fejre Sct. Georgs Dag. 
Men i år er noget helt specielt. Vi er sammen, hver for sig. Danmark 
og resten af verden er ramt af en pandemi med Corvid-19 – coro-
navirus og for at passe på hinanden, kan vi ikke mødes og aflægge 
vores løfte.

I Asien levede engang en from mand, hvis søn hed Georgius. Han 
blev født år 303. Allerede som ganske ung var Georgius blandt de 
dygtigste i sit land til al idræt, og han var kendt viden om for sin 
ridderlige og uforfærdede optræden. Sagnet fortæller, at Georgius 
en dag kom ridende forbi en sø, hvor en frygtelig drage huserede. 
For at tilfredsstille dragen, blev der hver dag ofret et menneske til 
den,og netop denne dag var det prinsessen, som stod for tur. Helt 
uselvisk tog Georgius kampen op mod dragen og besejrede den 
efter en lang og hård kamp. Georgius afslog efterfølgende at få en 
belønning for sin bedrift. Georgius døde d. 23. april og blev gjort til 
helgen. Senere valgte ridderne ham til deres skytsengel. 
I øjeblikket er dragen den omfattende coronavirus. Vi tager kampen 
op og kæmper hver for sig. Vi passer på os selv og på hinanden. 
Gennem dette fællesskab kan vi besejre dragen. 

For første gang siden 1987 har jeg ikke været til spejdermøder og 
arrangementer i en længere periode, og jeg kan mærke, hvor me-
get jeg savner at se mine spejderkammerater. 
Du og dine ledere har det med sikkerhed på samme måde. Vi sav-
ner alle at dyrke spejderarbejdet sammen, se de kække smil, mær-
ke solen, oplevelserne og få lidt bålrøg i øjnene. 

Det, at være spejder, er noget helt særligt. Vi har et sammenhold 
og en livsindstilling, som bringer os tættere sammen og udvikler 



vores færdigheder, mens vi har det sjovt. 

Med markeringen af Sct. Georgs dag fejrer vi de styrker som Sct. 
Georg og Spejderbevægelsen står for. Vi tager ansvar, er sandfær-
dige og modige. Vi smøger ærmerne op og tager vanskeligheder 
med godt humør. Når der som nu sættes begrænsninger for vores 
aktiviteter, bobler kreativiteten, og vi finder på nye måder at være 
sammen på, uden at være sammen. 

Som spejdere er vi nysgerrige på, hvad der er bag den næste 
bakketop. Vi har gåpåmod. Brug dette i din hverdag. Se fremad og 
planlæg, hvad du gerne vil lave sammen med dine spejderkamme-
rater, når vi igen kan mødes og tage ud på oplevelser sammen. 

Som bæver, ulv, stifinder og spejder leger vi og lærer færdigheder 
og samarbejde. På den måde bliver vi hver dag dygtigere og med 
tiden i stand til at besejre både de små og lidt større drager. Som 
ledere møder vi også dragen. Både i vores ledergerning og i vores 
voksenliv. Jeg oplever, at med alt det, jeg har lært som spejder, så 
kan dragerne besejres, nogle gange i små bidder, men det lykkes. 
Blot jeg husker, at bevare det gode humør og at nyde de små glæ-
der og sejre. 

Nu skal du aflægge spejderløftet over for dig selv. Hvis du ikke lige 
kan huske det, så står det i din duelighedstegnsbog. Læs det højt 
for dig selv og måske dine forældre. Send positive tanker til alle 
dine spejderkammerater og mærk vores fællesskab helt inde i krop-
pen. 

Jeg håber, I alle kommer godt igennem denne tid og bevarer spej-
dersmilet. Jeg glæder mig til at møde jer alle, give hånd med ven-
stre hånd og dyste sammen med jer. 

Med ønske om et godt spejderår

Stinus T. Andersen
Spejderchef




