
Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær 
at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejder-
arbejdet.

Kong Valdemars Trop 
Bondestien 12
3330 Gørløse

Bliv spejder i 
Kong Valdemars Trop !

www.kongvaldemarstrop.dk
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Kom til åbent hus arrangement
d. 26 august kl. 13.00

Spejderhuset i Gørløse, Bondestien 12
Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre 
i alle aldre - især børn omkring alderen 7-8-9 år, da vi har 
ledere til denne aldersgruppe.  

Der vil i løbet af dagen blive arrangeret spændende spejder-
aktiviteter, hvor vi vil vise lidt af det frem vi arbejder med. 
Samtidigt vil der blive afholdt det første forældrerådsmøde, 
hvor der vil være information om Kong Valdemars Trop. 

Vi starter kl. 13.00 og slutter kl. 15.00

Dagen vil byde på:
- Bål i vores store indianer tipi, hvor man kan møde indianere
- Båltændings konkurrence
- Sjove spejderlege
- Lille spejderløb med opgaver på spejdergrunden

De Gule spejdere, Kong Valdemars Trop, har overtaget spej-
derhuset i Gørløse fra de grønne spejdere og starter nu en ny 
spejdergruppe. I forvejen driver de gule spejdere Grib Skov 
Trop i Nødebo med 192 medlemmer og Frederiksborg Trop i 
Hillerød med 52 medlemmer. De Gule spejdere har et velfun-
gerende spejder-koncept og er i stadig vækst i vores lokalom-
råder.

I løbet af sommeren 2006 er hytten indrettet med nyt stort 
samlingslokale, som er passende for Kong Valdemars Trop.
Kom ned og se den flotte hytte og vores dejlige spejdergrund. 

Ring gerne til spejderleder Poul Wilcke, 2021 5535, hvis du 
har spørgsmål eller vil høre mere. 

Se også www.gulspejder.dk
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Ulv 7 – 10 år
Når du er startet i første klasse, er du 
gammel nok til at blive optaget i 
ulveflokken, som er den yngste gren 
hos De Gule Spejdere. 

Ulvenes idégrundlag er Kiplings 
junglebog og relaterer vores arbejde 
til Mowgli og hans oplevelser. 

Som ulv får du et ulvenavn, og du 
kommer med i en  ulvebande, sammen 
med nogle andre drenge og piger. 

På møderne leger vi, oplever naturen 
tager duelighedstegn og sammen 
får vi lært de vigtigste ting man skal 
kunne som spejder.

Ulvene tager på forskellige ture i 
løbet af året sammen med andre 
spejdergrupper eller sammen med de 
andre grene fra gruppen. 

Stifinder 10 – 12 år
Når du starter i fjerde klasse, er du 
gammel nok til at blive stifinder. 

Stifindernes idégrundlag er baseret på 
de nordamerikanske indianere. 

På møderne lærer vi mange spændende 
ting om naturen, kompas,  kortlæsning, 
førstehjælp, knob, lejrsport og  lærer 
at lave mad over bål. 

Desuden dyrker vi en lang række 
traditioner, og vi laver forskellige lege, 
laver bål og hygger os.

Udover de ugentlige møder tager vi på 
forskellige ture i løbet af året, hvor vi 
bygger lejr, laver mad på bål og sover 
i tipier og telte. 

Foto: Lars Nielsen
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Spejder 12 - 18 år
Spejdergrenen er for de 12-18 årige 
spejdere. Spejdertroppen er inddelt i 
patruljer. 

Omdrejningspunktet i troppen er pa-
truljerne. Patruljerne arbejder både 
selvstændigt og samme med hele 
troppen og har samtidigt plads til at 
udvikle deres eget spejderarbejde. 

Patruljerne er ledet af en patruljeleder 
og en patruljeassistent, der står for at 
planlægge patruljens møder indenfor 
de rammer, som er afstukket af trops-
ledelsen.

Vi arbejder efter, at man som spejder 
i troppen får gode oplevelser, oplever 
friluftslivet, opnår en forståelse for 
spejderånd og lærer fællesskabsfø-
lelse. 

Spejder er ikke noget man går til 
– det er noget man er 

Spejderarbejdets styrke er den mangfol-
dighed af emner, som det rummer, i mod-
sætning til f. eks. idræt, hvor det meste af 
tiden bruges til én enkelt sportsgren.

Hertil kommer, at der i spejderarbejdet 
ikke er en elite eller et førstehold, som pr. 
definition kun rummer et fåtal. I spej-
derarbejdet er indbygget holdninger som 
ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen, 
udholdenhed og villighed. Vi håber, at 
disse holdninger gennem spejderarbejdet 
bliver en del af den enkeltes bevidsthed og 
dermed bliver de værdier, som livet bygges 
på – også når man ikke er i uniform.

Pionerer og rovere
Udover de nævnte aldersgrene, er der 
også Pionerer for 18-21 årige og Rovere 
for ”gamle” spejdere over 21 år. 

Internationalt
Vi er medlem af World Federation of In-
dependent Scouts - WFIS. Dette er en 
organisation der omfatter spejderkorps i 
hele verden. 

I WFIS Europa har der i 2002 været af-
holdt Jamboree i Danmark, og i 2006 er 
der en stor international lejr i Schweiz. 

Turneringer
Hvert år holder vi turneringer for ulve, sti-
findere, spejdere og pionerer/rovere. 
Alle landets grupper mødes på denne 
måde 3 gange om året. 



Kontakt:
Poul Wilcke 

- Ulve 7-10 år

tlf. 20 21 55 35
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De Gule Spejdere i Danmark

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: 
Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde 
og hjælpsomhed. 

Udover at bibringe børnene en lang 
række praktiske færdigheder skal 
spejderlivet hos De Gule Spejdere 
udvikle deres forståelse og ansvar for 
medmennesker, miljø og samfund. 

Det er ikke et mål i sig selv at alle 
teknisk skal være super-dygtige 

spejdere. Derimod er det et vigtigt 
mål at gruppen trives og fungerer, og 
at hver enkelt opøves i samarbejde 
og tolerance.

Spejderarbejdet er på alle alderstrin 
bygget op omkring grupper – bander, 
kobler, patruljer og sjak – hvor 
børnene trænes i at samarbejde og i 
at lede og blive ledet af hinanden. 

Denne vekselvirkning, hvor børnene 
over et længere tidsforløb skiftevis 
lærer at indpasse sig og tage 
lederansvar, er et godt fundament for 
senere at kunne indgå i et fællesskab, 
hvad enten det er i familielivet eller 
på en arbejdsplads. 

På de større alderstrin indgår 
konkurrence mellem grupperne 
som et væsentligt element. I denne 
sammenhæng fokuseres i høj grad 
på holdpræstationen og den enkeltes 
betydning for helheden.

© Kong Valdemars  Trop
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De Gule Spejdere råder over seks hytter der ligger i nogle af de 
mest naturskønne områder i Nordsjælland. 

Bassebjerg Blokhus i Nødebo

350m2 spejder/ overnatningshytte 
8 meter fra stendiget i Grib Skov. 
Hjemsted for Grib Skov Trop

Klokkedam ved Klokkekilde Skov 

Blokhus beliggende i stærk kuperet 
skovområde med gode bade mu-
ligheder i Burresø.

Slusehuset i Tokkekøb hegn

Idyllisk lille stråtægt ejendom fra 
1780 beliggende 10 meter fra Store 
Donsedam midt i Tokkekøb Hegn.

Sophienborg

27.000m2 stor spejdergrund med 
skov. Hjemsted for Frederiksborg 
trop. Forventes færdigbygget 2007.

Valhal i Terkelskov, Farum

Dejlig turhytte i totalt fredet 
skovområde nær Mølleådalen.

Kollerødhus i Brødeskov

Gammel stråtægt skovløberbolig 
beliggende i sydenden af Brødskov, 
kun 13,2 km cykelsti fra Gørløse.


