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Oversigt

Af Preben Medom Hansen
Medarbejder i kk44 skoletjenesten i Silkeborg
 

Hvis man ikke er »indfødt« i det kirkelige børne- 
og ungdomsarbejde, kan det være svært at finde 
rundt i de mange forskellige navne og forkortel-
ser. Der er hjælp at hente i denne oversigt.
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De grønne pigespejdere

Ca. 4000 medlemmer fordelt på 120 grupper 
Alene for piger
Hed tidligere KFUK-spejderne

Formål:
Korpsets formål er at drive spejderarbejde i 
overensstemmelse med spejderloven og det in-
ternationale spejderløfte og at forkynde evange-
liet for spejderne i overensstemmelse med den 
evangelisk-lutherske bekendelse.
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KFUM-Spejderne

Ca. 25.000 medlemmer fordelt på 500 grupper 
For piger og drenge

Formål:
KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt 
arbejde, hvis formål er at lade børn og unge 
møde det kristne evangelium og i overensstem-
melse med den internationale spejderbevægel-
ses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, 
demokratisk livsholdning og mellemfolkelig 
forståelse.

Det Danske Spejderkorps

Ca. 35.000 medlemmer fordelt på 400 grupper 
For piger og drenge

Formål:
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvik-
le børn og unge til vågne, selvstændige menne-
sker, der er villige til efter bedste evne at påtage 
sig et medmenneskeligt ansvar i det danske 
samfund og ude i verden.
 Som det fremgår af formålet, er Det Danske 
Spejderkorps et ikke-religiøst korps, og de er 
derfor ikke tilknyttet hverken folkekirken eller 
andre trossamfund.
 Derudover findes der i Danmark flere mindre 
spejderkorps: 
• Danske Baptisters Spejderkorps: ca. 1100 med-

lemmer.
• De gule spejdere: ca. 1100 medlemmer, ikke-re-

ligiøst.
• Dansk Spejderkorps Sydslesvig: ca. 500 med-

lemmer.

• Adventistspejderne: ca. 500 medlemmer (usik-
kert tal).

• Metodistkirkens Spejdere: 5 grupper i landet. 
Tilknyttet KFUM-spejderne.

Spejderbevægelsen

Alle de danske spejderkorps har rødder i den 
internationale spejderbevægelse. Spejderbe-
vægelsen blev startet af englænderen Robert 
Baden Powell i 1907, da han som et forsøg tog 21 
drenge med på en weekendlejr på øen Brownsea 
Island. Bevægelsen bredte sig hurtigt internatio-
nalt og nåede allerede til Danmark i 1908. Der er 
i dag omkring 40 millioner spejdere i verden. De 
forskellige korps er meget forskellige. Der findes 
spejdere i over 200 lande, nogle er tilknyttet kri-
stendommen, islam eller andre religioner, mens 
andre er ikke-religiøse. 
 Spejderbevægelsen er blandt andet kendeteg-
net ved:
• Fokus på at udvikle børn og unge til selvstæn-

dighed og ansvarlighed. Vær beredt!
• Fokus på fælleskab – både i det nære og ift. 

samfundet.
• Et »børn leder børn« princip. Fx en »patrul-

je« på 6-8 personer ledet af en jævnaldrende 
»patruljeleder.«

• »Learning by doing«-princippet fremfor teori 
og undervisning.

• Friluftliv som central aktivitet.
• Bruger uniformer og »mærker« eller »duelig-

hedstegn« der syes på uniformen.

Spejderkorpsene i Danmark samarbejder i orga-
nisationen »Spejderne«. 
 Blandt andet arrangeres hvert 5. år en tvær-
korpslig og international spejderlejer med over 
30.000 deltagere.
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FDF

Ca. 25.000 medlemmer fordelt på 350 lokalfor-
eninger
For piger og drenge

FDF har andre historiske rødder end spejderbe-
vægelsen, og definerer ikke sig selv som spejde-
re. Men set i børnehøjde er FDF og spejder nær-
mest det samme. De har uniformer og mærker, 
dyrker friluftliv, tager på lejre og laver mange 
af de samme aktiviteter. FDF har desuden et 
stærkt musikarbejde.
 FDF findes kun i Danmark, men de samarbej-
der med beslægtede kristne børne- og ungdoms-
bevægelser i andre lande.

Formål:
Formålet med FDF er at møde børn og unge med 
evangeliet om Jesus Kristus.

DFS – Danmarks 
folkekirkelige søndagsskoler

Der findes ca. 300 klubber og over 1000 frivillige 
fordelt ud over landet.
Foreningens formål søges opnået fx ved at af-
holde legestue, søndagsskole, børneklub, junior-
klub, Gospel Kids, lejre, Messy Church og andet 
sidestillet arbejde. 
 Det tilsigtes tillige at give alment dannende 
værdier. Ligeledes forståelse for medmenneske-
lige fællesskaber og demokratisk dannelse ved 
aktiv deltagelse i et bærende netværk. 
 Foreningens arbejde er under Kirkelig For-
ening for den Indre Mission i Danmark og er 
oprindelig oprettet i 1883.

Formål:
Oplæring, undervisning og forkyndelse af evan-
geliet om Jesus Kristus for børn. 

KFUM & KFUK

Ca. 9000 medlemmer fordelt over 120 lokalfor-
eninger 
For piger og drenge
Er en del af den internationale YMCA og 
YWCA-bevægelse

KFUM og KFUK er et kirkeligt ungdomsarbejde. 
De er ikke spejdere og bruger ikke uniformer. 
Derfor kaldes de undertiden for »det civile 
KFUM og K« til forskel fra fx KFUM-spejderne. 
Men i lighed med spejderne tager de på lejre 
og laver forskellige aktiviteter, der både sigter 
mod trosoplæring og mod personlig udvikling og 
ansvar for fællesskabet.

Der findes i Danmark otte selvstændige organi-
sationer, der har rødder i KFUM og KFUK: 
• KFUM og KFUM i Danmark
• KFUM-spejderne
• De grønne pigespejdere
• KFUM’s Idrætsforbund
• KFUM’s Soldatermission
• KFUM’s Sociale arbejde
• KFUK’s Sociale arbejde

Formål:
KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter 
og fællesskaber, hvor børn og unge møder den 
kristne tro og oplever dens relevans for deres 
liv.


