
 

 

 
Projekt: Kulturmøder i spejdergrupper 
 
Som spejdere er vi del af et globalt fællesskab, hvor vi kan bygge lejr med folk fra 

andre lande, religioner og kulturer. Det er på grund af den gensidige respekt, som 

er grundlag for vores internationale spejderarbejde. Men DDS er samtidigt en vigtig 

del af et lokalsamfund, der i de sidste 20-30 år er blevet meget mere mangfoldigt. 

Hvordan arbejder vi med det i danske spejdergrupper? Og kan vi bruge de gode 

erfaringer, vi har fra vores internationale kulturmøder? 

 

DDS er en bevægelse, der forholder sig aktivt til tidens krav og udfordringer. I 

samarbejde med fire spejdergrupper vil vi derfor udforske de erfaringer og ønsker, 

spejderledere har i forhold til kulturmøder mellem børn, ledere og forældre og lo-

kalsamfundet generelt. Vores vision er, at vi om 10-15 år vil se en mere mangfoldig 

spejder- og ledergruppe i korpset.  

 

Formålet med projektet ’Kulturmøder i spejdergrupper’ er at styrke spejdere og 

lederes interesse i og muligheder for at arbejde med mangfoldighed, som det kan 

opleves i spejdergrupper og lokalsamfund. Det vil vi gøre på to måder: 

  

1. Vi vil lave to mærkeforløb (for mini og junior) med forslag til aktiviteter, som 

kan bruges til at udforske interkulturelle relationer i gruppe og samfund.  

2. Vi vil udvikle en ledertræningsworkshop (2 timer) til brug på uddannelses-

markeder, i divisioner og lignende.  

 

Hvem og hvordan: 

Vi nedsatte i efteråret 2017 en patrulje bestående af SWA koordinator Hanne Tan-

ge, Lily Bahnsen (fra projektet Nye danskere, nye spejdere), og lederrepræsentan-

ter fra grupperne Søndermarken, Viby-Kongsvang, Blårævene og Marselisspejder-

ne. I vinteren 2017 var vi på besøg i grupperne, hvor vi snakkede med lederne om, 

hvad de oplever som muligheder og udfordringer i forhold til det multikulturelle 

Danmark. Samtidigt drøftede vi hvad der skulle være fokusområder for projektet.  

 

I januar 2018 mødtes patruljen første gang i Aarhus. Her nedsatte vi to arbejds-

grupper, som i foråret vil arbejde med at få beskrevet og afprøvet aktiviteter til to 

mærkeforløb: Kulturspejder (for minispejdere) og Kulturagent (for juniorspejdere.  

 

Fælles for mærkerne er flg. læringsmål: 

 

• At spejderne opdager at vi er mere ens end forskellige 

• At spejderne indser at vi er stærkere når vi er sammen end når vi står 

hver for sig 

• At spejderne indser at vi alle er ”anderledes” 

• At spejderne opdager at ”kultur” er noget vi alle har, ikke kun noget man 

gør i udlandet 



 

 

 
 
 
For juniorforløbet gælder desuden at: 
 

• spejderne lærer at bryde den usynlige mur mellem ”dem” og ”os” 

 

 

Projektets kontaktperson:  

Projektansvarlig Hanne Tange 

Mail: sorttange@yahoo.dk 
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