
Fokus på synlighed Fokus på økonomi Børnefokus

Bålmad for alle på FRB Tagprojekt

Sommerferieaktiviteter, spejder for en dag, lær at bygge, 

postløb

Synlighed af andre aktiviteter end bål, snobrød for de 

10+årige. Gerne ved nogle af byens andre arrangementer som 

byfester o.l. Regnskab JOTA

Naturoplevelser for alle på forskellige tidspunkter Frederiksbergfest Oprykningsdag

Aktiv på facebook 4180 Sorø - mange følgere Julekalendere Klatrevæg, træklatring

Lej en spejder, bål mad i haven Foundraising Mini-O-løb i brugsen

Sensommerkoncert Frederiksbergfest

Fastholde bævere, få brændenælder væk fra grunden, lære 

bæverne og sikkerhed ved bålet. Kommunikere meget med 

forældrene om tøj og lygter

Offentlig sommerlejr hvor alle kan komme og se, hvad det er Lodsedler Lejrslagning i weekenden ved Netto

Kynnelmisse, åben hus, eller event i Akademihaven/i byen Sensommerkoncert Spejdermøder i enheder

Vær synlige hvor børnene/ de unge er

Juletræssalg, pandekager i storegade, lav noget ved Parnas 

om sommeren hvor der er mange (mad, bål, bade mv.) Nytårsparade

Folder i skole/klasse Gruppedag/weekend

Tage pis på det stereotype, vise at spejdere kan gøre op med 

myterne, hvorfor skal man være nørdet hippi for at være 

spejder? Mere åbenhed og forklaring end lukket 

klubmentalitet. Vinterlejr

Podcast

Er det nemmer at finde ud at gå til fodbold end spejder. 

Afmystificere spejderlivet, det er sejt at være spejder. Det er 

sjovt og værdifuldt at tage mærker. Må man først tænde bål, 

når man har mærket?

Aktiviteter på stationen Arrangement i ungdomsskolen

Sorø avis, artikler, hvis spejderne laver noget spændende, sejt 

eller vinder løb. Juleafslutning

Lærer på skolen, klubben, ungdomsskolen, lige meget hvilken, 

der også er spejderleder, som kan hive børn 4.-6. klasse med. 

Tryg kobling mellen skole og spejder. Løb uden for grunden

Dagbog for møderne på facebook - få noget lignende ud på et 

mere offenligt medie. spejder for en dag

Indgangsportal ved vej Tag en ven med

Få skiltet malet op Sommerlejr

Sociale medier for de ældre

At de ældre børn laver møder for de yngre

Nålestikkampangne for f.eks. de 10 årige. Lave aftale/aktiviter 

med klasseråd for at få nye juniore

Opslag på sociale medier/opfrisker

PR: Tik Tok, facebook og Instagram

Udefrakommende aktivitetskasse med temaer (for at holde 

sig opdateret) - Natur, kemi, kommuntaktion, samfund, FAQ 

om spejdersprog.

Skabe et Idol - TeknikTorben (SL2022)

Opfordre børn til at tage en ven med til spejdermøde

Synlighed på udvikling, opøve færdigheder

Bruge unge spejdere som medhjælpere - give dem et mærke 

(korpset?)for at få flere til at gøre det. Patruljeleder i praksis 

pga. alders forskel

Sommerafslutning

Fælles møder for alle korps i Sorø og omegn (15-17årige ?)

Reklamere kurser for ikke-spejdere + værdier.

Fælles møder for alle spejdere i distriktet for alle 15-17årige - 

måsker hver 14. dag (et stort mærke -Eksplorer?)

Kan man lave et samarbejde med Frederiksberg skole? 

Lærere, pædagoger mv. Eller få lov at skrive på Aula i forhold 

til spejder for en dag mv. Seniore aktive i de små klasser. 

F.eks. 3 seniorer laver aktivitet i klassens time.

Dele sedler ud i storegade ved arrangementer

Løb rundt i Sorø og omegn

Temaløb i byen

Spejderløb i Sorø



Lederfokus Forældrefokus

Lederudvikling Bestyrelsesmøde

Lederkurser Generalforsamling

Visionsdag Arbejdsdag

Distriktsrådsmøder Kaffemøder i enhederne

Fællesrådsmøder (spejderlederne i Sorø) Nyårsparade

Lederoprydning (i hytten) Familiedag

Ledermøder Voksensammenhold - aktiviteter

Kan man lokke en lærer eller pædagog på Frederiksberg Skole 

til at være spejderleder?

Synlighed ved Super Brugsen, masser af potientielle 

medlemmer fra FRB´s nye kvarterer

Vasketøj

Ulve, junior, troparrangement med forældre

Rengøring, vedligehold, arbejdsdag

I forhold til at få folk med i grupperåd/spejderledere: Skriv 

opslag på Bisp Absalon Facebook om det sjov, der er lavet og 

hvad det kræver af tid. Og hvad man får (glæde). Skriv 

regelmæssigt opslag typisk 7 gange for at folk reagerer - de 

melder sig ikke, hvis de ikke ved, hvad det er.

Bestyrelsesmøder, voksenfællesskab, noget på CVét


