
 

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 onsdag i tidsrummet 19.00-21.00 i 
vores spejderhus Isflagen på adressen: 

Christian X’s alle 106A 
2800 Kgs. Lyngby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troppen  
(6.-8. klasse) 
KFUM Spejderne 
3. Lyngby gruppe 
 



 

 

 Kontakt os  

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

Enhedsledere: Birgitte og Kresten 
Mail: tropleder@3lyngby.dk 

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

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

 

 

Hvorfor blive tropsspejder? 

Fokus i spejderarbejdet hos troppen, modsat hos de 
yngre enheder, går fra at være orienteret mod at få 
basisfærdighederne på plads, til i stedet at handle om 
at lave fede aktiviteter, hvor spejderne bruger den 
viden de har. At kunne aflæse kort og kompas gør for 
eksempel spejderne i stand til at tage på hike alene.  

Ved troppen forventer vi noget af vores spejdere, fordi 
vi ved at de kan mere end de selv tror, og vi hjælper 
dem til at udvikle deres kompetencer.  

 

 

 

Mere om det at være tropsspejder 

I spejderbevægelsen udvikler vi det hele 
menneske.  

Hos troppen i 3. Lyngby gruppe sker det især 
ved at have fokus på: 

• Patruljesystemet  
• Frihed under ansvar 
• Det forpligtende fællesskab 

Man er tropsspejder i 3 år, hvilket betyder, at de 
ældste spejdere har et ansvar for at lede de 
yngre tropsspejdere. Dette sker konkret ved at 
patruljeleder og patruljeassistenten, der ofte er 
nogle af de ældste spejdere, planlægger og 
afholder spejdermøde for de andre spejdere en 
gang om måneden.  

Spejderarbejdet skal frem for alt være sjovt, og 
de færdigheder, vi øver, skal give mening. Vi tror 
på at et godt og forpligtede fællesskab skaber 
rammerne for at spejderne udvikler sig, men 
frem for alt, at det giver mening for den enkelte 
spejder, og at han/hun føler, at de er en del af 
noget større. 

 



 

 


