
Kære leder!
I uge 39 gør Spejderhjælpen en forskel ude i verden 
– og vi vil gerne have jer med.

I 2011 tjente danske spejdere godt 450.000 kr. til Spejderhjælpen. Med de penge er vi med til at fremme udvikling og uddan-
nelse for børn og unge i Burma. 

Gennem Folkekirkens Nødhjælp og en lokal burmesisk organisation støtter Spejderhjælpen lokale skoler i det østlige Burma. 
Skolegang styrker de kommende generationers evne til at tænke selvstændigt og på sigt bidrage til den demokratiske 
udvikling.

I spejderbevægelsen er medbestemmelse, demokrati, udvikling og ansvar vigtige værdier. Danske spejdere er gode til at gøre 
en forskel for børn og unge lokalt, men at være spejder er også at arbejde med at gøre en forskel ude i verden. Det er formålet med 
Spejderhjælpen, der er et samarbejde mellem Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere, Danske Bapti-
sters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Verden uden for Danmark
Når spejdere arbejder med at gøre en forskel ude i verden, udvikler vi samtidig deres evne til at forholde sig til noget, der er større 
end dem selv. De bliver mere rummelige og får større forståelse for, at andre lever under andre vilkår end dem selv. Samtidig viser 
vi dem, at børn og unge i verdens fattigste lande har de samme drømme, men ikke har de samme muligheder som danske børn 
og unge. I Spejderhjælpen synes vi, at det er vigtige livsfærdigheder at give spejderne med.

Børn og unge lever i en anden virkelighed i dag end for 20 år siden. Der er ikke den samme frihed til at banke på døren hos en 
fremmed og spørge, om man kan lave et stykke arbejde for dem, og børn og unge er vokset op i en verden, hvor der har været 
penge nok, så det kan være svært for dem at se formålet med at arbejde for penge. Vi tror, det er sundt at udfordre den tanke-
gang, ligesom vi tror, at danske børn og unge rigtig gerne vil udfordres på dette område. Det skal bare give mening for dem.

Tænk kreativt, når I arbejder med Spejderhjælpen
Som leder kan du hjælpe spejderne med, at det giver mening at hjælpe andre. I kan fx lave en event, et arrangement eller et 
sponsoreret hike i jeres lokalområde. I kan også gå sammen med de andre spejdergrupper i jeres by og gøre en fælles indsats. 
Spejderhjælpsaktiviteter kan foregår hele året, men i Spejderhjælpsugen kan vi sammen sætte fokus på spejdernes samfunds-
engagement. 

Det er vigtigt, at vi som spejdere tager et fælles ansvar for at udfordre og udvikle børn og unge i Danmark – også til at forstå 
verden uden for vores grænser. Derfor håber vi, at I vil være med at støtte burmesiske børns skolegang ved at tjene penge til Spej-
derhjælpen.

Når I har samlet penge ind
De penge, I tjener til Spejderhjælpen, sender I til jeres eget korps. Korpsene sender derefter pengene til Spejderhjælpen. Husk, at 
alle beløb – store og små, året rundt – er velkomne og gør en forskel for Burmas børn og unge.

Spørgsmål til Spejderhjælpen
Vil du vide mere om Spejderhjælpen, kan du 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: Marie Keiding  ·  make@dbs.dk
•	 Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Inger Würtz  ·  tlf. 40 73 29 71  ·  i-wuertz@foni.net 

God fornøjelse med møderne og Spejderhjælpsugen. Vi glæder os til at høre, hvor meget I har samlet ind. 

I kan følge forberedelserne og finde flere informationer på www.burmaiskole.dk og Spejderhjælpens Facebookside, www.face-
book.com/Spejderhjaelpen.

Mange spejderhilsner
Anette Kaalund-Jørgensen, formand, Spejderhjælpen
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Årets materialer
Spejderhjælpsmøder – Sådan gør du
Et hæfte med færdigpakkede møder i forløb til alle aldersgrupper til uge 37+38+39. Vi sætter fokus på børn og unges hverdag i 
Burma, børns rettigheder og Børnekonventionen.

Klistermærker
Bliv et herregodt menneske er mottoet for indsamlingen til Burmaprojektet. Klistermærkerne kan I bruge ifm. Spejder-
hjælpsugen eller som belønning til spejderne efterfølgende.

Online Burma-magasin
Til de ældre spejdere tilbyder vi igen i år et onlinemagasin med fortællinger og interviews fra Burma. Magasinet kan også bruges 
som baggrundsmateriale for dig, der skal lave aktiviteter for de yngste spejdere. Magasinet finder du på www.burmaiskole.com. 

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

www.burmaiskole.dk
Alle materialer kan downloades fra projektets hjemmeside. Her finder du også et informationsbrev til forældre om Spejderhjæl-
pen og en skabelon til en pressemeddelelse. På www.spejderhjaelpen.dk finder du generel information om Spejderhjælpen.

Spejderhjælpsmærker
Hvis I er løbet tør for Spejderhjælpsmærker, så kan I rekvirere nye mærker ved at skrive til mail@spejderhjaelpen.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 pro-
duceret en DVD om Burma.


