
Rødovrespejderne 
2022
Året der gik- set gennem Spejdermetoden



Spejdermetoden
Det er ikke så vigtigt HVAD vi gør , 
men HVORDAN vi gør det
• Spejderlov og løfte
• Patruljer

• Medbestemmelse
• Samfundsengagement
• Friluftsliv

• Personlig udvikling
• Learning by doing



Spejderlov og løfte (sommerlejr)

På sommerlejren kommer spejderlov og løfte i spil hver dag. Hvordan er jeg en god kammerat? Hvordan passer jeg på 
Naturen? Hvordan kan jeg hjælpe andre? Hvordan bidrager jeg til fællesskabet? 



SL2022 
En kæmpe lejroplevelse

En hel by med 30.000 indbyggere blev bygget op på 9 dage



Friluftsliv

Mikro og mini fisker efter krabber 
på Ungdomsøen

Friluftsliv er også at lære om naturen. Her fisker familiespejdere efter
små dyr i en skovsø.



Friluftsliv 

Troppen er på sheltertur til Brorfelde i januar
Junior og trop på vandretur på Søderåsen i Sverige



Samfundsengagement

Samfundengagement er også at komme ”behind the
Scenes” på SL2022. Tom fortæller for troppen.



Patruljer (sammen kan vi mere)

Tropspatrulje vinder Baldersløbet 2022 Minipatrulje laver 17-benet uhyre



Patruljer (sammen kan vi mere)

Juniorer laver pionering

Minier laver bål



Medbestemmelse

Juniorerne har selv planlagt sheltertur
Både transport og mad. En tropspatrulje afholder møde for resten af kammeraterne

i troppen. Der blev varmet op med yoga.



Personlige udfordringer

24 timer i sovepose for juniorerne Troppen rapeller ned fra en bro (med hovedet nedad!)



Learning by doing



Learning by doing



Tak for mange gode oplevelser i 2022



Husk i 2023- sæt 
allerede nu x i 
kalenderen

• Fastelavnsfest og grupperådsmøde 
5. marts

• Gruppetur Daisys fødselsdag 15.-16. 
april

• Familiespejder/Mikro/mini 
sommerlejr Kr.Himmelfartsferien

• junior/Trop sommerlejr uge 27

+ selvfølgelig ture i de enkelte grene!
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