
 

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 anden søndag i tidsrummet 19.00-
21.00 i vores spejderhus Isflagen på adressen: 

Christian X’s alle 106A 
2800 Kgs. Lyngby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniortroppen  
(9. klasse-18 år) 
KFUM Spejderne 
3. Lyngby gruppe 
 



 

 

 Kontakt os  

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

Enhedsleder: Jonas 
Mail: seniorleder@3lyngby.dk 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor blive seniorspejder? 
Hos seniorspejderne er det primært spejderne der 
bestemmer hvad vi skal lave. Alle er med til både at 
planlægge og afholde af møder for hinanden. Vi har et 
stort fokus på at lave noget alternativt, som man ikke 
nødvendigvis ville relatere til spejder. Vi e erprøver 
og overskrider grænser, springer ud i ekstreme 
udfordringer og tager chancer, for på den måde at 
lære sig selv og hinanden bedre at kende. Hyggen har 
vi dog ikke lagt væk, der bliver både bagt kage og 
drukket kaffe. 

Vi arbejder hos seniorspejderne med udvikling af 
eksisterende kompetencer, ikke kun 
spejderrelaterede, men også dagligdags- og 
menneskelige kompetencer. Et af vores store 
fokuspunkter er ansvar og medansvar for sig selv og 
hinanden. 

 

Mere om det at være seniorspejder 

Som seniorspejder får du mere ansvar og 
kommer selv til at prøve at føre an. Skellet 
mellem ledere og spejdere er minimalt, hvor 
lederne for det meste vil være lige så meget 
deltagere i et møde som spejderne. 

Her vil du få nye kompetencer, oplevelser og 
udfordringer, om det er: 

- Lære at fælde træer med motorsav 
- Skyde lerduer 
- Spille kajakpolo 
- Vandre og overnatte i vintermørket 
- Spy med ild 

Adventure, ekstreme udfordringer og at tage 
chancer, er med til at udvikle os. Nogle af vores 
spejdere hungrer e er udfordringer, og deltager 
på mange af de adventureløb som 
spejderverdenen kan tilbyde. 

Hos seniorspejderne er lederne ikke meget 
ældre end spejderne, hvilket gør at vi er dygtige 
til at forstå hvad spejderne synes er sjovt. 

 


