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SpejderKorSet  

 - en medalje af anerKendelSe hoS ØSterhØj-målØv Spejderne. 

Opnåelse af Spejderkorset er en anerkendelse af den spejder, der gør sig fortjent til 
dette ved at vise nogle særlige spejderkvaliteter. 

Spejderkorset uddeles én gang om måneden ved Tropsmødet. 

Patruljerne kan hjælpe hinanden med at opnå spejderkorset og på den måde opnår 
patruljen også en særlig anerkendelse, som en patrulje der står sammen. Patruljen 
der har fået spejderkorset flest gange på et år, får et særligt mærke til deres 
uniformer og stander. 

Spejderkorset gives for nogle af de særlige kvaliteter, som chief scout Lord Baden-
Powel of Gilwell lagde ind i spejderbevægelse der på flere måder var inspireret af 
andre ridderordner i England. 

Spejderne i Østerhøj-Måløv vil være kendetegnet ved disse kvaliteter og vil med 
stolthed fremme dem blandt alle nye spejdere. 

viSe loyalitet overfor patruljen og troppen (loyality, honour, 
duty) – ved at samarbejde med alle i patruljen. Tage "sin del" af de opgaver 
patruljen får (også selv om de kan være kedelige). Kæmpe for et godt sammenhold i 
Troppen og vise sin spejderidentitet ved at gå med sin uniform til alle møder, ture og 
offentlige arrangementer. 

viSe Sin Ærlighed og trovÆrdighed (honeSty, fair play, humility) – 
Ved at holde spejderløftet. At andre kan stole på at spejderen løser de opgaver, 
han/hun har accepteret. At spejderen er god til at sige sin mening. 

viSe mod og initiativ (Courage and fourtitude) – at spejderen er med til 
at prøve nye ting, selvom det kan være svært. Spejderen har ideer til nye opgaver og 
andet som er til gavn for patruljen – f.eks. gerne vil lave miniprojekter, lave 
weekender, ture eller andet. 

vÆre glad og gØre andre glade (good temper and CheerineSS) – at 
spejderen er i godt humør og hjælper andre til at blive i godt humør og glade.  
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Spejderløftet og spejderloven som vi kender det i Danmark i dag og følger: 

SpejderlØftet 
"Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde spejderloven og hver dag 
gøre noget for at glæde andre." 
 
Spejderloven 
En spejder 

• lytter til Guds ord 
• er hjælpsom 
• respekterer andre 
• værner naturen 
• er til at stole på 
• tager medansvar 
• finder sin egen mening 

 


