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Kære alle Gule Spejdere i Danmark

Så er det d. 23. april, hvor vi fejrer Sct. Georgs dag i Danmark og 
resten af i verdenen. 
Da Robert Baden-Powell startede spejderarbejdet i England, gjor-
de han Sankt Georg til spejdernes forbillede ud fra hans uselvi-
ske handlinger. Verden over holdes denne dag højtidelig blandt 
spejdere og gildebrødre, og dagen benyttes til at aflægge eller 
gentage vores spejderløfter.

Sidste år havde vi ikke mulighed for at være sammen denne dag, 
da Covid-19 ikke gjorde det muligt. Vi måtte finde på nye måder 
at fejre dagen og være sammen på. 

I år har vi mulighed for at være sammen og aflægge vores spej-
derløfter på denne traditionsrige dag. Vi har dog stadig Covid-19 
at forholde os til, og man kan godt fare lidt vild i de regler, som 
stadig er en del af vores hverdag.

Men som spejder farer vi ikke vild, vi tager på eventyr vi er nys-
gerrige, vi finder på løsninger. Der findes ingen udfordringer som 
vi ikke kan klare, når bare vi står sammen. 

Jeg husker engang, hvor vi farede vild med min patrulje i para-
disbakkerne.  
Vores spejderleder ville gå i forvejen og lægge poster ud. Han 
kender skoven som sin egen bukselomme så han gik på tværs 
af stierne i skoven. Da det var vores tur til at drage ind i skoven, 
blev vi enige om at vi ville følge hans fodspor rundt. 

Så vi gik på eventyr efter de spor som vi viste tilhørte vores leder. 
Vi havde det fantastisk. Vi så på skoven vi snakkede og havde 
det sjovt. Vi var som sådan ikke klar over at vi var blevet væk… 
Vi var jo taget på eventyr. Og vi havde jo lagt en super plan. 
Mente vi… Bare følg fodsporene.



Det går først rigtig op for os, da det begynder at blive mørkt, 
meget mørkt og koldt, og vi synes vi har gået her engang før. Vi 
har ingen ide om hvor i skoven vi er. Vi begynder, at tænke på 
løsninger til hvordan vi skal komme igennem natten, hvis vi ikke 
kan finde ud. 

Vi har ingen ting med os til at sove ude, for vi skulle jo bare på 
et hyggeløb i paradisbakkerne.  Jeg kan huske, at vi kommer 
forbi en masse grantræ som står tæt. Her snakker vi om at gå 
tilbage til, hvis vi ikke kan finde ud. Her ville det være smart at 
bygge en bivuak. 

Vi bliver ved med at gå, og på et tidspunkt kan vi se et lys i mør-
ket. Vi følger lyset. Da vi kommer tættere på, kan vi høre det er 
en bil. Det viser sig så, at vores spejderleder har kørt sin bil helt 
hen til indgangen af skoven, for at vise os vej ud. 

Jeg har også ”faret vild” siden da, men jeg bliver ikke bange, når 
jeg tager på eventyr. Jeg har en nysgerrighed på hvad der er på 
den anden side af bakketoppen. Det er noget jeg har med fra 
min spejdertid som spejder. Her var jeg så heldig, at have spej-
derleder som viste vej. Som vidste hvad sammenhold kan gøre, 
hvor langt man kan nå, når bare man står sammen. 

Vi kommer alle til at møde sådan en person på vores vej. Hvor 
vi kan tænke tilbage og være taknemlig for det som vi har fået 
med. 
Vi kan alle fare vild også i vores civile liv, om vi er bæver, ulv, 
stifinder eller spejder. Så vil vi på et tidspunkt komme på vildspor. 

Alt kan føles håbløst, lidt lige som det kan se surt ud lige nu med 
Covid-19. Det har ikke gjort det nemmere for os at være spejder, 
vi savner alle vores venner rundt om i Danmark og i verden. Men 
se på de mennesker, som i har omkring jer; vær nysgerrige, vær 
taknemlig. Så kommer vi igennem også selvom vi kommer på 
afveje.



Og jeg ved bare, at når vi alle må samles igen på vores turne-
ringer, sommerture og alt det der hører til, vil det være som om 
vi aldrig har være væk fra hinanden. For vi er spejdere helt ind i 
vores hjerter, vi har spejderånden i os. 

Jeg vil ønske jer alle for en fantastisk Sct. Georgs dag, og et rig-
tig godt spejderår mod nye eventyr.

Med spejderhilsen

Malene Marx


