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Camelot 
Introduktion- og velkomstbrev 

Velkommen og tillykke med indmeldelsen i Camelot spejdergruppe. 

Vi glæder os til fremadrettet at have mange sjove timer med dig. 

På de efterfølgende to sider, kan du læse kort og godt om, hvad det vil sige at 

være en Camelot spejder.   
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Camelot – hvem er vi? 
I Camelot er vi omkring 80 spejdere, 11 ledere og ca. 5-8 bestyrelsesmedlemmer. 

Kort sagt arbejder vi med at udvikle børn & unge mennesker gennem spejderarbejde. 

Vi tilstræber i Camelot spejdergruppe at styrke spejderne i at kunne klare den 

udfordrende hverdag, som de møder uden for spejder. 

For at læse mere om Gruppens opbygning henvises til ”Drejebogen til forældre og 

spejder”, kan findes under dokumenter på: www.camelot.spejder.dk  

Spejdermøder – hvad byder de på? 
Spejderarbejde og spejdermøderne byder på samarbejde, friluftsliv, 

aktiviteter i naturen, samt læren om naturen og spejderfærdigheder. 

Spejdermøderne har ofte på udendørsaktiviteter, så derfor er det vigtig, 

at spejderen altid er klar til at være udenfor og har tøj på efter årstiden. 

Selvom det er vinter, laver vi også udendørsaktivitet. En let jakke og et 

par tynde handsker er ikke tilstrækkeligt! Spørg altid spejderlederen, 

hvis du er i tvivl om påklædning. Det må gerne tåle at blive beskidt! 

Spejderture – hvilket spejdergrej skal jeg bruge? 
I Camelot har vi flere årlige fælles ture, hvor alle spejderne i hele spejdergruppen 

tager afsted. Derudover tager de forskellige spejdergrene også på ture og udflugter i 

løbet af året. Dette modtager i løbende information og invitationer til. 

Spejderture kræver en lille smule grej. På første tur er en god sovepose + 

liggeunderlag fra Harald Nyborg ofte tilstrækkeligt. Det er forskelligt om vi overnatter 

i hytter eller i telt, og derfor skal der pakkes forskelligt til dette. Vedlagt er en typisk 

pakkeliste til en spejdertur. 

Spejderliv – bygger på frivilligt arbejde og fællesskab 
I Camelot er alle frivillige. Lederne og bestyrelsen elsker spejderarbejdet, men de har 

løbende brug for forældre- og spejderhjælp for at drive spejdergruppen. 

Når man indmelder sig i Camelot, siger man også JA til at være en del af fællesskabet 

og det frivillige arbejde. Derfor forventer vi, at forældre og spejder bidrager til 

fællesskabet for, at vi kan lave aktiviteter og ture for spejderne. Vi sender løbende 

mails ud om dette, når vi har brug for jeres hjælp. Løfter vi sammen er vi stærke! 
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Spejderledere i Camelot 

Som spejderleder i Camelot er man en del af et stærkt 

fællesskab, hvor samarbejde på tværs af spejdergrenene er 

godt. Skulle du have lyst til at blive leder, så er du velkommen til 

at blive en del af det sjove fællesskab. Du behøves ikke have 

erfaring for at være med, du skal blot elske at være sammen 

med børn & unge. Spejdergruppen tilbyder løbende kurser til 

udvikling af lederfærdigheder. Der er altid mindst én erfaren 

leder i de forskellige spejdergrene. 

Forældrehjælp til spejdermøderne 
For at lave gode spejdermøder for børnene i hverdagen, har vi i nogle spejdergrene 

brug for et par ekstra hænder til møderne. Lederne har altid forberedt et program. 

Som forældrehjælper skal man blot dukke op og hjælpe lidt til. 

Bestyrelsen i Camelot 
Camelot drives også af en bestyrelse, som er med til at skabe rammerne for Camelot. 

Bestyrelsen består af forældre- og leder repræsentanter. Vi holder i løbet af året 

bestyrelsesmøder, hvor vi mødes og arbejder med udvikling af spejdergruppen. 

Udvalgene i Camelot 
I Camelot har vi som noget nyt, startet flere udvalg op, som både spejder, forældre, 

bedsteforældre eller andre kan engagere sig i. Udvalgene arbejder med specifikke 

opgaver og er for alle, der er interesserede i at have indflydelse på eller være en del 

af spejderlivet i Camelot. 

SPEJDER ER FOR ALLE I FAMILIEN! ☺ OGSÅ FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE! 

Loppemarked 
I Skt. Klemens hallen holder Camelot årligt den sidste hele weekend i oktober et 

loppemarked. Dette er spejdergruppens store indtjenings arrangement. Overskuddet 

går til, at der kan laves fede aktiviteter og ture for spejderne. Loppemarkedet er altid 

en kæmpe succes. Det lykkedes ved, at både bestyrelsen, ledere, forældre og spejder 

hjælper til. Desuden er det rigtig sjovt at være en del af det store arrangement. 
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Pakkeliste til en telttur 
- Sovepose 

- Evt. lille hovedpude 

- Liggeunderlag 

- Sovebamse 

- Spisegrej (plastik tallerkener, en dyb 

og en flad, en kop og bestik)  

- Tøj + ekstra skifte tøj til X antal dage 

- Nattøj 

- Regntøj 

- Varmt tøj 

- Toiletgrej 

- Evt. medicin (leder skal oplyses)  

- Spejdertørklæde og spejderuniform 

- Lommelygte 

 

Hvad duer ikke på en 

spejdertur 
- Tynde soveposer på teltture  

- Generelt tøj der ikke må blive 

beskidt 

Hjemve og sengevæderi 
Det er naturligt at føle hjemve på en 

spejdertur, og nogle spejdere er 

sengevædere. 

Vi har på vores hjemmeside samlet 

gode råd, hvordan man som forældre 

håndterer disse ting. 

Pakkeliste til en hyttetur 
- Sovepose 

- Evt. lille hovedpude 

- Lagen 

- Sovebamse 

- Tøj + ekstra skifte tøj til X antal dage 

- Regntøj 

- Nattøj 

- Varmt tøj 

- Toiletgrej 

- Evt. medicin (leder skal oplyses)  

- Spejdertørklæde og spejderuniform 

- Lommelygte 

 

 

 

 


