
 

 

At være spejder er at 
være en del af et 
meningsfuldt 
fællesskab.  

Vi udfordrer 
hinanden, og giver 
børn og unge mod på 
at tage ansvar for sig 
selv og andre. 
 

 

 

Find vej  

Vi mødes hver mandag i tidsrummet 18.30-20.30 i 
vores spejderhus Isflagen på adressen: 

Christian X’s alle 106A 
2800 Kgs. Lyngby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniortroppen  
(4.-5. klasse) 
KFUM Spejderne 
3. Lyngby gruppe 
 



 

 

 Kontakt os  

Hvis du gerne vil være junior eller har spørgsmål 
kan du kontakte:  

Enhedsledere: Rikke og Christian 
Mail: juniorleder@3lyngby.dk 

Eller 
Besøg os og læs mere på: www.3lyngby.dk og 

Facebook: 
https://www.facebook.com/3Lyngby/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor blive juniorspejder? 
Hos juniorspejderne har vi et motto der siger at du 
kan meget mere end du selv tror, og mindst dobbelt 
så meget som din mor og far tror. Hos juniorspejderne 
udvikler vi både praktiske og menneskelige 
færdigheder som kan bruges både når vi er på lejre og 
ude i virkeligheden. Og vi ved at den bedste måde at 
lære på, er mens man har det sjovt.  

Vi arbejder hos juniorspejderne videre med det vi 
allerede ved, og med at tænke selv. Juniorspejderne 
har ansvaret for deres egne ting, for deres egen 
opførsel og for hinanden. Hos juniorspejderne foregår 
de fleste aktiviteter i patruljer, på den måde lærer 
spejderne at selv store udfordringer er til at klare, når 
bare man hjælpes ad.  

  

Mere om det at være juniorspejder 

Som juniorspejdere elsker vi alt det der er sjovt, 
sejt og måske lidt farligt: 

- Vi lærer at håndtere save, økser og 
tændstål, så vi kan få bål når vi er på 
lejr.  

- Vi lærer at slå telte op i blæsevejr, så 
vi har et sted at sove om natten.  

- Vi lærer at binde rafter sammen 
med reb, så vi kan bygge et 
spisebord på sommerlejr.  

- Vi lærer at gå efter et kompas så vi 
kan finde vej gennem skoven. 

- Vi lærer at vi ikke kan det hele selv, 
men at hvis vi hjælpes ad, så kan vi 
det meste. 

Hos juniorspejderne er vi en flok unge men 
erfarne ledere, som elsker spejder og friluftsliv, 
og elsker at dele ud af vores begejstring, så kom 
og vær med, det bliver sjovt! 



 

 

 


