
Kære Leder!

Snart er det tid for årets Spejderhjælpsuge. Fra den 17. – 25. september 2011 samler spejdere fra Det Danske 
Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig penge ind til et skoleprojekt i Burma i Sydøstasien. 

Skoleprojektet, som vi også støttede i 2010, gennemføres i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.  Spejder-
hjælpen besøgte i foråret de børn og unge, der får glæde af de penge, som danske spejdere samler ind under 
Spejderhjælpsugen. Vores oplevelser og indtryk fra besøget er formidlet til jer og spejderne via materialerne, der 
består af et fysisk materiale til de yngste børn og et netmagasin til de ældre spejdere.

Om materialerne til Spejderhjælpsugen 2011

Følgebrev (som du sidder med i hånden)
Til ledere i gruppen, enheden eller afdelingen.

Arbejdskort
Hver spejder får et arbejdskort. På kortes bagside skrives de udførte arbejdsopgaver, lønnen for de ud-
førte arbejdsopgave og navnet på arbejdsgiveren.

Lederhæfte
Inspiration til lederne om, hvordan I kan tale med spejderne om livet i Burma og som appetitvækker til 
aktiviteter, som I kan sætte i gang sammen med spejderne. 

Plakater
Hæng dem op i jeres spejderlokale og brug dem til at tale med de yngste spejdere om at være barn i 
Burma og Danmark.  Temaerne for plakaterne er hjem, skole og fritid.

Netmagasin
Til de ældre spejdere tilbyder vi et magasin med fortællinger og interviews fra Burma. Magasinet læses 
på nettet og danner baggrund for arbejdet med Burma i gruppen – også for dig, der kun skal lave aktivi-
teter for de yngste spejdere. Magasinet finder du på www.burmaiskole.com. 

Hjemmesiden www.burmaiskole.com
Her finder du historier fra Burma og forslag til aktiviteter. Siden indeholder også information til forældre, 
og I har mulighed for at bidrage med jeres egne ideer til indsamling og aktiviteter. På www.spejderhjael-
pen.dk finder du generel information om Spejderhjælpen.

Pressemeddelelse
Vi laver et forslag til en pressemeddelelse, som I kan sende til jeres lokale blade for at skabe opmærksom-
hed om Spejderhjælpsugen i jeres lokalområde. Pressemeddelelsen finder I på www.burmaiskole.com 
sammen med billeder fra Burma, som kan trykkes i aviserne. 

Forældrebrev
Som noget nyt har vi lavet et følgebrev til spejdernes forældre. Brevet beskriver kort formålet med Spej-
derhjælpsugen og kan udskrives på www.burmaiskole.com  på hjemmesiden.



Alle materialer ligger online og kan frit printes fra www.burmaiskole.com.

Spejderhjælpsmærker
Hvis I er løbet tør for Spejderhjælpsmærker, så kan I rekvirere nye mærker ved at skrive til mail@spejderhjael-
pen.dk.

DVDer om gamle projekter
Korpskontorerne har DVDer om Spejderhjælpens tidligere projekter til udlån, hvis I ikke selv har dem i gruppen. 
Der er ikke produceret en DVD om Burma. 

Når I har samlet penge ind
De penge, I tjener til Spejderhjælpen, sender I til jeres eget korps. Korpsene sender derefter pengene til Spej-
derhjælpen. Vi opfordrer jer til at sætte mindstemål for indtjeningen. Det kan fx være 50 kr. per spejder eller et 
større beløb for hele gruppen, hvis I laver fælles aktiviteter. 

Husk, at alle beløb – store og små – er velkomne og gør en forskel for Burmas børn og unge.

Vær med i Spejderhjælpsugen
Når Spejderhjælpsugen løber af stablen den 17. – 25. september 2011 vil der være øget fokus på, at danske spej-
dere hjælper børn i Burma. I er velkommen til at samle penge ind til projektet løbende og på andre tidspunkter, 
men erfaringen viser, at den øgede opmærksomhed i Spejderhjælpsugen gør det lettere at tjene penge til projek-
tet. 

Spejderhjælpens bestyrelse
Vil du vide mere om Spejderhjælpen, er du velkommen til at kontakte din korpsrepræsentant i Spejderhjælpens 
bestyrelse:

– Det Danske Spejderkorps: Louise Lennon, tlf. 51 80 13 73 ll@dds.dk 
– KFUM-spejderne i Danmark: Karin Grüttner, tlf. 22 79 70 04 gryttner@kfumscout.dk
– De grønne pigespejdere: Suzette Frovin, tlf. 61 66 81 87, suzettefrovin@mail.dk 
– Danske Baptisters Spejderkorps: Kristoffer Anhøj, tlf. 51 32 87 55 kanhoj@gmail.com
– Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Inger Würtz, tlf. 40 73 29 71 i-wuertz@foni.net 

God fornøjelse i Spejderhjælpsugen. Vi håber, at vi også i år kan være fælles om at samle penge ind til, at så 
mange burmesiske børn og unge som muligt kan komme i skole. Vi glæder os til at høre, hvor meget I har tjent, 
og hvad I har lavet i løbet af ugen. 

Annette Kaalund-Jørgensen
Formand for Spejderhjælpens bestyrelse.


