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D. 31.05.2018 
DDS – udviklingspuljen. 
 
Ansøgningen til pulje@dds.dk   
att. Bie Andersen 
 
Der ansøges om 10.000 kr. til ca. 25 stk. vaderes i børnestørrelser. (Antallet afhænger af hvad vi 
konkret kan forhandle os frem til hos sælgeren.) 
 
Familiespejder.   
Vi har en gruppe familiespejderne fra 3 – 6 årige hos Holmespejderne. Vi vil gerne kunne tilbyde 
spændende og udviklende aktiviteter både til familiespejderen og til de øvrige aldersgrupper.  
 
Vi vil gerne kunne lave flere aktiviteter ud fra kysten. Vi har hos familiespejderne også prøvet flere 
forskellige aktiviteter af med spejderne. Men vi er konkret blevet begrænset af at vandet ikke har 
været varmt nok til at børnene kan soppe i vandet.  
 
Hvis vi kunne låne børnene et par vaderes kunne vi går ud i vandet samle dyr og planter.  
Holmespejderne vil derfor gerne ansøge om penge til vaders i et udvalg af størrelser for børn i 
alderen 3 – ca. 8 år.  
Vi har i forvejen redningsveste i de nødvendige størrelser.  
 
Her er en beskrivelse af nogle af de aktiviteter vi allerede har prøvet men som ikke helt lykkedes 
fordi vi ikke havde et sæt af vaderes til spejderne:  
 
Stryge rejer.  
Vi har bygget rejenet og har prøvet at stryge rejer ved at gå på lavt vand. Vi har så efterfølgende 
spist sandrejerne. Vi var for 2 år siden ude i august, men det var desværre så koldt at det kun var 
mig der smed sko og strømper og gik ud for stryge. Jeg kunne god have tænkt mig at spejderen 
også havde fået den oplevelse. Vi tilberedte så sammen rejerne efterfølgende. En rigtig sjov og 
spændende aktivitet. (Jeg vil gerne lave en kort video af aktiviteten.) 
Jeg vil gerne prøvede igen men denne gang med vaders. Vi vil så også gerne gentage aktiviteten 
med mikrospejderne.  
 
Samle tang og bruge det i madlavning.  
For at tang kan bruges til madlavning skal man et stykke ud i vandet for at få den friske tang. Tang 
er lidt lige som salt, men spiser ikke den brune og rådne salat. Så derfor kan man ikke samle det på 
stranden. En kæmpe fordel ved tang er at der ikke er giftige arter. Men der selvfølgelig noget der 
smager bedre end andet.  
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Samle blåmuslinger og spise dem.  
Man må ikke spise de muslinger der samlet om sommeren. Det er kun i de perioder hvor vandet er 
koldere man må spise de muslinger man samler. Og igen så vil vandet være for koldt til badetøj for 
de små spejdere. Små børn har relativt set en større overflade end voksne og alene af den grund 
fryser de nemmere.  

Nye aktiviteter 
Vi vil rigtig gerne kunne udvikler flere aktiviteter i vandkanten. Der er tæt på de steder vi normalt 
har aktiviteter rigtig mange km. stand 
Her tænker jeg både på aktiviteter fra bund til bord. Men også om at kunne undersøge dyre og 
plante livet i vandet tæt på kysten.  

Vi har en leder der er uddannet kok, og 2 af vore seniorspejdere er i lære som kok.  
Vi har i dag i gruppen 3 aktive seniorspejdere og 5 aktive ledere. De ældste spejdere er omkring 10 
år.  

Styrkelse af holdånden i gruppen 
Vi vil som ledere gerne have et fælles projekt der kan styrke holdånden. Lige nu er det at lave et 
fælles system i vores grej. Det skal være nemt for alle at finde det bål og køkkengrej vi har.  
Det er nu ved at være afsluttet.  

Tanken er at vi vil have styrket holdånden med udgangspunkt i fælleskab at udvikle med emnet 
aktiviteter ud fra kysten. Og så efterfølgende tilpasse og afprøve de samme aktiviteter i vore 3 
forskellige grene. Familiespejder, mikro- og minispejder. Så det fælles forberedende arbejde giver 
aktiviteter i hele gruppen. Disse for os nye aktiviteter formidler vi gerne.  

Så det næste fælles projekt vi gene vil lave skal handle om aktiviteter ved og i vandet. Fra bund til 
bord. De vaders vi har ansøgt om vil være det vi mangler for at kunne gennemfør disse aktiviteter. 

Lige for at opsummere så vil vi lige efter sommerferien lave en kort video hvor vi beskriver 
hvordan man kan stryge rejer som en aktivitet, og kan få spejderne som aktive deltagere. Men de 
nye aktiviteter vi udvikler vil vi også formidle.  

På vegne af Holmespejderne 


