
   

   

   

   

   

 

  

Hvornår og hvor? 

Gruppe Lokes grenmøder afholdes fortrinsvis 

på Jernalderen 40A, men kan ind i mellem også 

finde sted på Magnoliavej 29. 

Mødetider for grenene på tirsdage : 

Ulve (7-10 år):  17.30 -19.00 

Som 6-årige er du velkommen i ulveflokken,  

hvis du er ifølge med en voksen. 

Stifindere (10-12 år):  18.00-20.00 

Spejdere (12-18 år):  17.30-20.00 

DGS Gruppe Loke 

Jernalderen 40A, 2640 Hedehusene 

For mere information se her: 

Spejderarbejde og aktivt udeliv  

med stil og smil 

Kom og vær med! 
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Gruppe Loke 

 

En for alle - Og alle for en! 

 

Stifinderkonkurrence hvor der samar-
bejdes i kobler om at brænde en snor 
først over. Mon det lykkes? 

Frisk og veludhvilet efter overnatning i 
selvopført bivuak! 

Karrusel bygget af rafter og tov 



Hvad er Gul Spejder?  

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst 

Spejderkorps, som har til formål at udvikle børn 

og unge til vågne, selvstændige mennesker, der 

er villige til at påtage sig et medmenneskeligt 

ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle 

spejderarbejde og lægger stor vægt på de 

grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: 

Friluftliv, kammeratskab, samarbejde og 

hjælpsomhed. Udover at bibringe børn en lang 

række praktiske færdigheder udvikler spejder-

livet hos De Gule Spejdere børns forståelse og 

ansvar for medmennesker, miljø og samfund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulveflokken 

Yngste gren hos De Gule Spejdere er 

Ulveflokken. Den tager udgangspunkt i Rudyard 

Kiplings eventyrlige fortælling Junglebogen, 

hvorfra også flokkens traditioner, lege og 

børnenes ulvenavne udspringer. Som ulv lærer 

børn det mest basale spejderarbejde tilpasset 

deres niveau, og aktiviteterne rummer samtidig 

et stort element af leg. 

 

 

 

 

 

 

Stifinderne 

Mellemste gren er Stifinderne, og denne gren 

tager udgangspunkt i de nordamerikanske 

indianere, hvorfra der også hentes inspiration til 

stifindernavne, leg, turneringer etc. På møderne 

udvikles færdighederne fra ulvegrenen 

yderligere, og der arbejdes og konkurreres bl.a. 

indenfor lejropbygning, madlavning og 

bueskydning. 

 

 

 

 

Spejdergrenen 

Spejdergrenen er for de 12-18 årige. Der udvikles 

yderligere på færdigheder som er tilegnet fra 

tidligere grene. Lejropbygning og konkurrence 

bliver en stadig større del af spejderarbejdet, 

tillige med fordybelse i div. temaer i forbindelse 

med duelighedstegnene. I denne gren får børn 

mere ansvar og mulighed for medbestemmelse, 

hvad angår planlægning og indhold af møder og 

tropsture. 

Aftenhygge ved bålet med sang, skumfiduser og i 
samvær med gode spejdervenner er en skøn 
måde at afslutte en oplevelsesrig dag :) 

 

Sommerlejr 2015 ved Silkeborg. Dejligt med tid 
til aktiv udfoldelse og hyggeligt samvær. 

Sammen kan vi! 

Kanotur er en helt speciel oplevelse.  
Vil du med ombord? 


