
 

 

Spejdernes dag 

 

På torsdag d. 23. april er det Sankt Georgs dag, som nu også kaldes 

”Spejdernes dag”. I Palnatoke-gruppe plejer vi at fejre dagen sammen i 

hele gruppen. Her laver vi ting sammen på tværs af grenene og mindes 

Sankt Georgs heltegerninger, og aflægger spejderløftet. Som en del af 

spejderloven, lover vi hinanden, at vi vil gøre en ekstra indsats for at 

efterlade verden en smule bedre, end vi fandt den og at vi har modet til at 

gøre noget for andre uden at få noget for det.  

Der er virkelig mange i verden, der behøver hjælp. Både i andre lande men også i Danmark. Det kan være 

hjælp til alvorlige ting såsom et sted at bo, få nok mad, rent drikkevand og lægehjælp. Men det kan også 

være hjælp til mindre ting, der stadig betyder meget for dem.  

Hvis du ser rundt på de mennesker der omgiver dig i hverdagen, så opdager du, at der er mange der har 

brug for hjælp; en kammerat i klassen har måske svært ved en opgave, en anden bliver drillet i 

frikvartererne. En er faldet i skolegården og har slået sig og en tredje er genert og tør ikke sige deres 

mening. Måske er der nogle bedsteforældre, der har svært ved havearbejdet eller en oldeforælder, der ikke 

kan handle ind selv. Rigtig mange mennesker er heldigvis gode til at bede om hjælp, når de har behov for 

det, men det er ikke alle. Nogen gange skal du selv tilbyde hjælp, og det kan godt kræve lidt mod at sige til 

en fremmed: ” Skal jeg ikke lige hjælpe dig?”, men oftest bliver folk glade og man bliver faktisk også selv 

glad af at hjælpe andre.  

Nogen/noget der næsten altid har brug for hjælp er vores natur og dyrene, der lever i den. Naturen og 

dyrene kan desværre ikke selv bede om hjælp eller sige fra, når nogen gør noget dumt såsom at smide 

affald i naturen. Som spejder skal vi værne om naturen. Det kan vi gøre på mange måder og en af dem er 

ved at samle affald op og påvirke andre, så de også passer på naturen. Det kan godt kræve virkelig meget 

mod at sige til en fremmed: ”Hov tabte du ikke noget?” For uheldigvis er det ikke alle der bliver glade for at 

få det at vide, for de fleste ved godt at det er forkert. Men hvis I er flere sammen til at sige det og gør det 

på en pæn måde, så går det tit nemmere.  

I denne uges hjemmespejd skal du lave 3 opgaver:  

1) hjælpe en ven/kammerat/familiemedlem/fremmed – uden at få noget for det. 

2) tage din far/mor/søskende eller god ven med ud i naturen og samle minimum 50 stykker skrald hver. 

3) Finde spejderloven og læse den. Forstår du alle de 7 budskaber? Er der noget du allerede gør eller noget 

du kunne blive bedre til?  

Vi vil meget gerne høre hvad din hjælp var, og om dem du hjalp, blev glade. Og så vil vi gerne høre om det 

mærkeligste, største eller tungeste stykke affald, som du har fundet. Måske vi endda kan se et billede af 

det?  

  


