
Tunesiske spejdere på besøg i Måløv. 

Østerhøj-Måløv KFUM spejdergruppe er venskabsgruppe for CNAM spejdergruppe i 
Tunis. Vi har fået venskabsgruppen for at spejdere hos os og Tunesien kan lære mere 
om hinandens spejderarbejde, samt lære hinandens sprog og kultur at kende. 

Enkelte spejderledere fra vores venskabsgruppe har allerede været i Danmark, da 
KFUM spejdernes samarbejdsprojekt med Tunesien startede i 2008. For de fleste der 
kommer på besøg til vores gruppe og til Danmark kommer for første gang og er 
måske også uden for Tunesien for første gang. 

Til værtsfamilierne: 

1) Tak for jeres bidrag; 
  
Vi er meget taknemmelige for, at I vil være værtsfamilie for vores tunesiske 
spejdere og vi håber det bliver nogle spændende og lærerige dage for jer i 
mødet med de tunesiske spejdere. 
 

2) Viden om spejderne i Tunesien og lidt om skikke; 

Spejderorganisationen i Tunesien har eksisteret i 75 år og er meget 
velfungerende med mange grupper. Spejderne er både muslimer og kristne, 
fordi man ligger vægt på vi har samme Gud.  Tunesiske spejdere medvirker 
ofte til forskellige sociale eller miljømæssige projekter i deres lokalsamfund. 

Vores venskabsgruppe er tilknyttet "la Caisse Nationale d'Assurance Maladie", 
altså den nationale sygeforsikring og de er samlet 120 spejdere og 30 ledere. 

Madskikke – de fleste tunesere spiser ikke svinekød, og andet kød skal være 
halal slagtet (det meste kyllinge kød i DK er halal slagtet. Vi har en god halal 
slagter i centrumgade i Ballerup). Fisk kan altid serveres.  

Alkohol drikkes ikke, dog kan enkelte godt nyde et glas vin.  

Beklædning – man går ikke mad bare skuldre eller bukser over knæene. Jeg 
har ikke set spejdere med tørklæder, og de er så ikke almindeligt i Tunesien. 
Tuneserne har forståelse for at vi gør tingene anderledes.  

 
3) Program for dagene d.1.8. – 5.8. 

 
Søndag d.1.8.

 

 Retur fra korpslejr SEE 20:10 – på Måløv St. kl.20.15, hvor 
værtsfamilierne gerne må mødes med os og hente dem de skal være værter 
for. Der kan være brug for et let måltid. 



Mandag d.2.8.

 

 Tur til Vikingeskibsmuseet og Roskilde - forventet afg. Fra Måløv 
st. kl. 9.30 og forventet hjemkomst kl. 19.30. Morgenmad og aftensmad hos 
værtsfamilie. (tog rejse) 

Tirsdag d.3.8.

Morgenmad hos værtsfamilie 

 Tur til Pederstrup – Grantoftegård, Ballerup egnsmuseum, 
traktørstedet, herunder møde med multikulturelforening i Ballerup. Vi går ca. 
kl. 9.15 fra fælleshuset fra Grønhøj, Snarestræde 2. Retur ca. kl.15 – der kan 
blive lagt en tur ind om eftermiddagen til København – herfra retur ca. kl. 21. 

 
Onsdag d.4.8.

 

 Spejderaktiviteter ved hytten kl. 10 – 16 (evt. besøg i kirken og 
lidt om dennes historie) og kl. 18 – 21 fælles mad til værtsfamilier og spejdere, 
som spejderne tilbereder, samt lejrbål. Morgenmad hos værtsfamilie. 

Torsdag d.5.8

 

. Retur rejse til Tunesien. Tidspunkt kommer senere. Morgenmad 
hos værtsfamilie 

4) Eftermøde for værtsfamilier 
 
Vi inviterer til et ’eftermøde’ for værtsfamilierne i løbet af september, hvor vi 
kan dele oplevelser og tale om der kan være interesse i en fortsat tilknytning til 
venskabssamarbejdet med Østerhøj-Måløv spejdergruppe og CNAM 
spejdergruppe fra Tunesien. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

Spejderlederne i Østerhøj-Måløv gruppe, KFUM  

og på deres vegne  

Kristin Espedal, Tropsleder og Tunesien kontaktperson. 

 


