
Hvem er 
Spejderne i Hellum



Vi udvikler robuste mennesker gennem udfordringer, frilufts-
liv og sunde fællesskaber. 

Det er missionen for vores spejderarbejde.

Vores engagerede ledere skaber trygge rammer for spejderne, 
når de bliver udfordret til at rykke grænser i fællesskab med an-
dre børn og unge. De bedste rammer for leg, læring og dannelse 
er i naturen, derfor søger vi også ud, når vi har muligheden.

Børn og unge finder mening med tilværelsen, når de oplever, 
at de kan gøre en forskel – i eget liv eller i andres liv. Gennem 
fællesskabet med andre engagerede spejdere bliver dit barn 
rustet til at møde udfordringer og rykke grænser. Når spejderen 
erfarer, at den kan bidrage til fællesskabet, styrkes selvtilliden 
og troen på egne evner. Man får styrke til at gøre en forskel.
Derfor er vores vision med spejderarbejdet at:

Vi giver styrke til at gør en forskel. 

Vi er bevidste om, at mission og vision kun er tomme ord, hvis 
begreberne ikke forankres i solide værdier. Menneskers værdier 
er personlige og ikke noget man kan “lære” ved at være spejder. 
Men spejderfællesskabet kan være med til at give børn og unge 
værdier, der holder livet igennem. De værdier vi arbejder for 
ligger i ”ARM”:

• Vi tager Ansvar for os selv, for at finde vores tro, for at 
passe på hinanden og den verden vi lever i. Vi giver børn og 
unge Ansvar, så de bliver bedre rustet til livet. 
• Vi har Respekt for hinanden og det enkelte menneske og 
ser værdien i forskelligheder.

• Vi giver Mod til at tage et standpunkt, rykke grænser og 
gøre en forskel. 

Vil du vide mere om, hvem Baptistspejderne er? 
Besøg vores hjemmeside: baptistspejder.dk
Find os på Facebook: facebook.com/DanskeBaptistersSpejder-
korps

Baptistspejderne i Hellum
Vi holder til i spejderhuset på Bavnehøjvej 2 - lige bag Hellum 
Fri. Her har vi et stort hus og en skøn grund med 2 shelters og en 
bålhytte. Vi har spejderaktiviteter for alle aldersgrupper: Flok 
6-9 år, Trop 10-12 år, Gruppe 13-16. Arbejdet ledes af frivillige 
voksne førere. 
Vores område giver mulighed for mange udendørs aktiviteter og 
vi er ude i al slags vejr. Her udforsker vi naturen, og vi øver os i 
spejderdicipliner med rafter, bålmad, orientering og hyggeligt 
fællesskab. Vi tager på weekendture og sommerlejr for at få 
gode oplevelser og udvikle os som spejdere til at få forståelse 
og tage ansvar for den verden vi lever i. 
Vi er en del af Danske Baptisters Spejderkorps og arbejder efter 
korpsets mission, vision og værdier. Hos Hellumspejderne har vi 
især fokus på, at børnene skal møde engagerede ledere. Vi tror 
på, at børn lærer ved at spejle sig i andre børn, men også ved 
at møde voksne, der tror på dem og værdsætter dem som de 
mennesker, de er. Vi har et tæt samarbejde om bl.a. weekender 
og lejre med spejderne i Vaarst. 
Vil du vide mere om hvem Hellumspejderne er? 
Find os på Facebook: Baptistspejderne i Vaarst og Hellum

Mission, vision og værdier



Spejderhuset
Bavnehøjvej 2, Hellum
9520 Skørping

E-mail: sinneweiss@dbs.dk 
Tlf.: 2240 3790

Baptistspejderne?
Hvad er det der Baptist? Det er der mange der spørger om. 
Baptistkirken er en af de største frikirker i Danmark, som har ek-
sisteret siden 1839. Baptistspejderne er tilknyttet Baptistkirken, 
og mange kredse har et godt samarbejde med en nærliggende 
Baptistmenighed.
Vi laver vores spejderarbejde ud fra de kristne værdier, men du 
kan være spejder hos os ligegyldig religion. 
Læs mere om vores kirkelige baggrund på hjemmesiden: 
https://baptistspejder.dk/det-der-med-gud/

Baptistspejderne?
Historisk set er spejderne en folkelig bevægelse, der i 1900-tal-
let kæmpede for rettigheder, der i dag er sikret i Grundloven. 
I dag er Spejderne en stor paraplyorganisation der arbejder 
sammen for at sikre godt spejderarbejde for Danmarks godt 
70.000 spejdere: Det fælles samarbejde mellem Det Danske 
Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespe-
jdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig der blandt meget andet har skabt Spejdernes Lejr og 
Ungdomsøen.


