
Alexandra Ggruppes Leder hånd- og ordbog 

 

A 

Alexandra gruppe Mørkøv: 

Er vores gruppes navn. Vores adresse er Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv 

 

B 

 

Besnøring 

En besnøring er en surring på rafter for at fastholde disse på en ønsket måde. Der er forskellige besnøringer 

alt efter formål. 

 

Bestyrelsen: 

I Alexandra gruppe består bestyrelsen af 

Formand:  Linda Simonsen Mette Lodberg Andersen (Valgt for 20198 og 202019)  

Gruppeleder: Pia Nielsen (Udpeget af ledergruppen i 2018)  

Gruppekasserer: Rasmus Juhl Christoffersen (Valgt for 20198) Sammen med DDS Korpset 

Ledere i bestyrelsen (2):  Jette Pedersen Gerhardt Sandbeck (Valgt for 20179 og 202018) 

"Vakant" (Vælges for 20198 og 2019) 

Forældre i bestyrelsen:  

Maria Louise Blauenfeldt (Junior forælder) (Valgt for 20189 og 202019) 

Per Steensgaard Jensen (Familiespejd) (Valgt for 2017 og 2018) 

Michael Markussen (Mini- og junior forældre) (Valgt for 201918 og 202019)  

Stephen Mainz (Mini forældre) (Valgt for 2019 og 2020) 

Der afholdes møde i bestyrelsen ca. hver 2. måned. 

 

Bestyrelsesformand:  

Formand:  Mette Lodberg AndersenLinda Simonsen 

mail: lindasimonsen63@gmail.com ibsvej18@gmail.com 

tlf. 2762840461854696 

Bestyrelsesformandens opgaver består typisk af: 

Indkalde til og lede bestyrelsesmøder 

Tæt kontakt til gruppeleder 

Være forbindelsesled til de andre forældrerepræsentanter mellem bestyrelsesmøder – ligesom 

gruppelederne er det til gruppens lederrepræsentanter 

formaterede: Skrifttype: Fed



Repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg 

Repræsentere bestyrelsen hos eksterne samarbejdspartnere, kommunen, Samråd osv.  

Ledererklæringer fra nye ledere 

Afholde grupperådsmøde 

Indsende gruppeindberetning efter grupperådsmødet 

Afholde valg af gruppeleder blandt gruppens ledere 

Afholde ledersamtale med gruppelederne 

Blå Spejder: 

Spejder i DDS.  

Børneattester:  

Der skal afleveres børneattest fra alle ledere, samt fra alle medhjælpere som har fast omgang med 

spejderne. Denne rekvireres af gruppes medlemsansvarlige ved at lederen udfylder samtykke og 

formanden godkender.  Medlemsansvarlig opretter anmodning om børneattest og medlemmet modtager 

brev i e-boks som skal godkendes inden 14. dage! Er du fritaget for elektronisk post så husk at fortælle 

dette til medlemsansvarlig!  

Der skal fornyes børneattest hvert 2. år, der fremsendes mail til medlemmet og medlemsansvarlig når det 

er tid.  

 

 

C 

CVR:  

Vores cvr nr. er 30157192.  

D 

DDS: 

DDS står for Det Danske Spejderkorps. Det er det korps vi er medlemmer af. I Danmark er der 5 

spejderkorps. 

Division: 

Alexandra gruppe er en del af Skjalm Hvide division som dækker Holbæk, Kalundborg og Odsherred 

kommuner.  

Divisionsråd: 

I DDS hedder generalforsamlingen i Divisions regi Divisionsråd, det afholdes en gang årligt, gerne i marts 

måned. Der vælges i forbindelse med grupperåd op til fem repræsentanter fra Alexandra gruppe, som skal 

deltage i Divisionsrådet.  

 

E 

 



F 

Facebook: 

Lukket gruppe: Alexandra gruppe, Mørkøv – DDS 

Officiel side: Alexandra gruppe Mørkøv spejderne 

Ledergruppen Alexandra Mørkøv 

Familiespejder, Alexandra Gruppen Mørkøv 

 

 

 

 

Familiespejd 

Betegnelse for spejderarbejde for 3-6 årige børn med forældre. 

Flagregler 

Flaget hejses tidligst kl. 08:00 og hales ned senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 

08:00, hejses flaget først ved solopgang. Der vises respekt for flaget - huer, hatte mm tages af og der gøres 

honnør med trekløver mens flaget hejses synges “Der er ingen ting der maner”  

Foldning af flag 

 

Folkeoplysningsudvalget: 

Foreningens talerør til politikkerne.  

 

G 

Feltkode ændret



Gren: 

Betegnelse for hvilken spejder-aldersgruppe man hører til. Der findes følgende grene; Familiespejd, mikro, 

mini, junior, trop, klan. 

Familiespejd: Børnehave børn – Grenleder Alasdair  

Mikro: 0. og 1. klasse – Grenleder Sissel 

Mini: 2. og 3. klasse – Grenleder Gerhardt 

Junior: 4., 5. og 6. klasse – Grenleder Morten 

Trop: 7. klasse og op til 16 år – Grenledere Birgitte og Rasmus 

Klan: 16 år og opefter  

Grenledermøde:  

Afholdelse af grenledermøder aftales mellem grenens ledere, gruppelederen deltager meget gerne. På 

disse møder tilrettelægges indholdet på de kommende møder og samt ture i grenen.  

 

Gruppeleder:  

Undersøgelser og erfaringer viser, at en god gruppeleder mestrer både at være jordnær og visionær. Det er 

en stor opgave at være både jordnær og drage omsorg for sine spejdere og ledere og samtidig være 

visionær og arbejde for større samarbejde i lokalsamfundet, flere penge til at lave aktiviteter for, planlægge 

møder og ture og rekruttere flere ledere til gruppen. I en del grupper har man derfor valgt at fordele 

gruppelederfunktionens ansvar på to eller flere personer. 

Gruppelederens opgaver er mangeartede, men kan typisk opsummeres til: 

Tæt kontakt til formand/bestyrelse og ledergruppe 

Udvikling af gruppen 

Lederpleje (samtaler, socialt, holdånd i ledergruppen, sammenhæng i aktiviteterne grenene i 

mellem) Modtagelse af nye ledere, forældre, spejdere og andre 

Motivere ledergruppe og bestyrelse 

Kontaktled til andre grupper og enheder i Det Danske Spejderkorps 

Så er der noget du er i tvivl om så spørg gruppelederen ☺  

Gruppeleder: Pia Nielsen tlf. 27207685  mail: mail@pianielsen.dk 

Grupperåd: 

 

H 

Hejk: 

En hejk er en vandretur. 

 

Hjemmeside: 

http://alexandra.gruppe.dds.dk/ 

Webmaster Morten Jensen  

mailto:mail@pianielsen.dk
http://alexandra.gruppe.dds.dk/


 

I 

 

J 

Junior: 

Spejder i aldersgruppen 4., 5. og 6. klasse. Se nærmere under ”Gren” 

K 

Kasserer:  

Rasmus Christoffersen  

Tlf. 61301459  

mail: rasmus.christoffersen@gmail.com 

Kassereres opgaver består typisk af: 

Bestyrelsesmedlem 

opkræver kontingent  

betaler regninger 

har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger 

administrerer bilag 

bogfører indtægter og udgifter 

Udarbejder udkast til regnskab og budget. 

Tilskud fra kommunen, kende regler og søge.  

Knob: 

En knude bundet med tov eller reb, som løser et bestemt formål. 

Kompas:  

Bruges til at finde vej. Peger altid mod nord, så man ved, hvilken vej man skal vende kortet. 

Kontingent:  

Leder: Der betales kontingent en gang pr. år i januar, der betales kr. 75 som leder.  

Familiespejd: Der betales kr. 300 i September og Februar Der udsendes opkrævning pr. 

mail 

Mikro, Mini, Junior og Trop: der betales kr. 400 i september og februar.  

Kontonummer:  

Reg. nr.: 0518 konto nr. 0000275603 i Sparekassen Sjælland 

 

Korps: 

Den næstøverste strukturelle inddeling i spejderbevægelsen. Et korps er medlem af den internationale 

spejderbevægelse, WOSM. I Danmark er der 5 spejderkorps, hvoraf DDS er et af dem. 

mailto:rasmus.christoffersen@gmail.com


Kursus:  

Gennem DDS afholdes mange kurser. Få overblik på DDS hjemmeside.  

Ønsker du at komme på kursus så tal med din gruppeleder!  

Kørsel: 

Der gives kørselsgodtgørelse når man kører i forbindelse med ture med spejderne.  

Der gives for de kørte km, der udfyldes kørselsbilag  

Find et elektronisk her: 

https://dds.dk/sites/default/files/2018-01/DDS%20k%C3%B8rselsbilag%202018.xls 

I papirform udleveres det af gruppeleder.  

I forbindelse med evt. færge eller broafgift påføres disse ligeledes på kørselsbilaget.  

 

L 

Ledermøde: 

Der afholdes ledermøde en gang pr. måned. Mødet foregår i Spejderhytten. Der skal ske tilmelding/afbud i 

forbindelse med at dagsorden sendes ud pr. mail.  

Datoer i 2018: 

24, april 2018 kl. 18:00 – Vi starter med at spise sammen!  

Tirsdag d. 22. maj,  

Tirsdag d. 19. juni,  

Tirsdag d. 28. august,  

Tirsdag d. 25. september,  

Tirsdag d. 23. oktober,  

Tirsdag d. 20. november  

Leder eller Assistent: 

Som Grenleder er du ansvarlig for den gren du er tilknyttet, du er tovholderen, som sørger for at formidle 

information ud til din gren.  Som leder forventes du at være med som tovholder. Som assistent forventes, 

at du møder til møderne, assistent er ikke tovholder.  

 

Lommebøger til spejdere: 

Lommebøgerne til spejderne er små opslagsbøger med praktiske ting, som er gode at vide, når man er til 

møde eller på tur. Indholdet er tilpasset forskellige aldre: 

Gnisten (Mikro) 

Flammen (Mini) 

Ilden (Junior) 

Bålet (Trop) 

 

M 

https://dds.dk/sites/default/files/2018-01/DDS%20k%C3%B8rselsbilag%202018.xls


Margrethefonden: 

Fond i Skjalm Hvide division, hvor der kan søges om godtgørelse for kursus til ledere i de enkelte grupper. 

Der kan løbende søges.  

Medlemsansvarlig:  

Er den der opretter og vedligeholder medlemmer i Medlemssystemet. I Alexandra er det gruppelederen.  

Medlemsnummer: 

Alle spejdere har et unikt medlemsnummer i medlemssystemet, "Medlemsservice". Medlemsnummeret 

bliver brugt til login, f.eks. når man skal tilmelde sig til et kursus. Medlemsnummer kan udleveres af den 

medlemsansvarlige/gruppeleder.  

Mikro: 

Spejder i aldersgruppen 0. til 1. klasse. Se nærmere under ”Grene”. 

 

Mini: 

Spejder i aldersgruppen 2. til 3. klasse. Se nærmere under ”Grene”. 

 

Mærker: 

En stoflap der sys på uniformen for at markere bedrifter. Man kan få mærker for at deltage på ture og 

arrangementer, og man kan få mærker for at opnå færdigheder - f.eks. knivbevis. 

Mødeknap: 

Uddeles til spejdere, der har haft et stabilt fremmøde gennem året.  

I Alexandra gruppe har vi fastsat at man maximalt må være fraværende 3 gange med afbud. Det er 

grenlederens ansvar at holde status på fremmøde. 

Mødestjernen udleveres en gang om året i forbindelse med oprykning. 

 

 

 

N 

 

O 

Oprykning: 

Oprykning fra gren til gren sker en gang årligt, første søndag efter opstart i august.  – Planlægges af 

ledergruppen i forbindelse med ledermøde i foråret.  

 



P 

Patrulje:  

En patrulje er en gruppe på 5-8 spejdere, som arbejder sammen på patruljemøder, spejdermøder samt lejre 

og ture. En patrulje svarer til en bande for de yngre spejdere. 

Patruljeleder: 

Leder af en patrulje. Står for planlægning og afholdelse af patruljemøder. Forkortes PL. 

PL: 

Se patruljeleder. 

PLAN: 

PLAN er Patrulje Leder-kurser for spejdere i Troppen. Kurserne er meget populære, og bliver afholdt i 

efterårsferien. 

 

Q 

 

R 

 

Rafter 

En rafte er en pæl af træ, som kan benyttes til pionering. Ved hjælp af reb og besnøringer kan rafter bindes 

sammen til et utal af forskellige konstruktioner til brug på lejrpladsen, i vildmarken, eller blot til sjov og 

spas. 

 

Almindeligvis tales der om en pæl af grantræ, 

Rejsekonto:  

Legat fra DDS Skjalm Hvide Division kan søges af spejdere og ledere, som planlægger deltagelse i 

udenlandsk landslejr, jamboree eller lignende. Legatet kan søges af spejdere og ledere i Skjalm Hvide 

Division. Der er ansøgningsfrist d. 1. februar i året, hvor legatet skal anvendes. 

 

Råb: 

Stavebravo. 

B - R - A siger bra 

V - O siger vo 

siger bra, siger vo 

siger BRAVO!!! 

(Dem kan vi li', dem er der krum-mer i! Knas!) 

 



Jordbærbravo. 

B - R - A siger jord 

V - O siger bær 

siger jord, siger bær 

siger KOLDSKÅL!!! 

Rullende bravo. 

Lejrbålslederen går langs tilskuerfronten (eller peger rundt med strakt arm), imens han får tilskuerne med 

på at sige BRRRRRR.. når han når til dem. 

Ved enden af rækken løfter han hænderne og lader råbet ende med et ......RRRavo!. 

 

S 

Samråd: 

Samråd er en samling af de uniformerede korps i Holbæk Kommune. Dette er et forum hvor der gives 

information til og fra kommunen. Der afholdes flere fælles arrangementer. Samrådet holder til på 

Spejderstadion i Holbæk.  

A-dag i Holbæk er en overnatning for 6-11 årige spejdere fra Holbæk. – afholdes primo september  

A-dag er en tværkorpslig weekend for alle spejder- og FDF-grupper i Holbæk kommune. 

MUS løb - På MUS-løbet dystes mod spejdere fra hele Holbæk. Vi mødes på Spejderstadion og dyster 

patruljevis mod alle de andre spejdere. Afholdes gerne i maj/juni mdr.  

 

Senior 

Spejder, der er fra 16 år og opefter. Se nærmere under ”Grene” 

 

Spejderhilsenen 

Som Robert Baden-Powell beskrev spejderløftet, står spejderen ved ceremonien med højre hånd løftet i 

skulderhøjde og tommelen hvilende på lillefingerneglen og håndens 3 midterste fingre strakt.Dette er 

spejdernes hilsen og hemmelige tegn. Oftest ses honnøret gjort ved at hånden holdes som angivet, blot til 

højre tinding som et militært honnør. 

 

Spejderloven: 

Hos de blå spejdere har vi en spejderlov, som giver afsæt i noget af det vi laver. 

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: 

at finde sin egen tro og have respekt for andres 

at værne om naturen 

at være en god kammerat 

at være hensynsfuld og hjælpe andre 

at være til at stole på 

at høre andres meninger og danne sine egne 



at tage medansvar i familie og samfund 

Værdierne i spejderloven diskuteres og tolkes på mange måder og spejderloven er altid med i vores 

arbejde. Den bliver af og til vendt på vores møder. 

Spejdersnus:  

Et blad som bliver uddelt til de mindste spejdere ca. hver anden måned. 

 

Spejder sport:  

Man får 10% i rabat i Spejder Sport. Man opnår rabatten ved at blive medlem af Spejder Sports kundeklub  

Meld dig ind her:  

https://www.spejdersport.dk/kundeklub.aspx 

 

T 

 

Tjilkelikker 

Tjikkerlikker tjikkerlikker tjaw tjaw tjaw 

Bommerlikker bommerlikker baw baw baw  

Tjikkerlikker bommerlikker tjis bom bas 

Det Danske Spejderkorps 'ra 'ra 'ra 

 

Track: 

Et blad som bliver uddelt til de ældste spejdere ca. hver anden måned. 

Trop: 

Gren for spejdere fra 7. klasse til og med 15. år. Kaldes også ”store spejdere”. Se nærmere under ”Grene”. 

Turn in/out: 

Melde klar og færdig med opgaven.  

U 

 

Uddannelsesmarked: 

Om du er erfaren eller helt ny leder, klanspejder eller bestyrelsesmedlem har vi noget, som passer til dig, 

dine behov og dine ønsker. Sammensæt et individuelt program 

Uniform: 

Alexandra Gruppe bruger rødt tørklæde. Når du starter som leder i Alexandra får du udleveret et 

tørklæde, samt en bog for den gren man er leder eller assistent.  Tørklædet bindes med råbåndsknob eller 

venskabsknob.  

https://www.spejdersport.dk/kundeklub.aspx


Uniform: Fra 2018 og frem, når du starter som ny leder/assistent får man en uniform – aftales med 

gruppelederen om indkøb.  

 

V 

 

X 

 

Y 

 

Z 

 

Æ 

 

Ø 

Økonomi- udlæg: 

Skal der købes ind til aktiviteter, spejdermøde, lejrtur eller andet er der følgende muligheder; 

1. Du ligger selv ud,  

Log ind på  

https://medlem.dds.dk/ 

 

Første gang du logger på trykker du på Nulstil kodeord og får tilsendt en kode pr. mail 

Første gang du logger på trykker du på Nulstil kodeord og får tilsendt en kode pr. mail 

Første gang du logger på trykker du på Nulstil kodeord og får tilsendt en kode pr. mail 

Første gang du logger på trykker du på Nulstil kodeord og får tilsendt en kode pr. mail 

https://medlem.dds.dk/


Vejledning til udlæg findes her: 

https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2019/02/Sa%CC%8Adan-indberettes-et-udl%C3%A6g-i-

Medlemsservice-ver.-1.2.4.pdf 

 

 

Å 

Årsstjerne: 

DDS årsstjerner, Et mærke til uniformen som fortæller andre hvor mange år man har været spejder. 1-10 år 

udleveres en gang årligt i forbindelse med oprykning. 

I Alexandra Gruppe er det besluttet at man får årsstjerne for hele spejderår (august til juni).  

Når man har været spejder i over 10 år, kan man lægge 8 års stjernen ned, så det bliver til uendeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2019/02/Sa%CC%8Adan-indberettes-et-udl%C3%A6g-i-Medlemsservice-ver.-1.2.4.pdf
https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2019/02/Sa%CC%8Adan-indberettes-et-udl%C3%A6g-i-Medlemsservice-ver.-1.2.4.pdf

