Ordbog for spejder-dummies

BUSK

Børn, Unge, Sogn og Kirke. En årlig gudstjeneste der afholdes sidste
søndag i oktober

Bible Bricks

KFUM og KFUK´s store kasser med lego til at bygge bibelfortællinger

Bæver

Aldersgruppe ved KFUM-spejderne 0.-1. klasse

Børnehøjskolen

Et hus i Aarhus hvor højskoletanken danner baggrund for fællesskab
med 6-13 årige børn

Børnetrailer

KFUM og KFUK´s trailer med udendørs legetøj

DFS

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Duelighedstegn

Læs om mærker

Efterskolefestival

Årlig festival for efterskoleelever arrangeret af KFUM og KFUK

Fairbar

KFUM og KFUK-bar i Aarhus med fokus på fairtrade, økologi og fællesskab

Familiefestival

Festival for børnefamilier arrangeret af KFUM og KFUK

Gospel Kids

En klub i DFS hvor glæden er i centrum og bliver udtrykt gennem
bevægelse og sang

Grønspætter

Et spejderkorps for drenge i Disneys Andeby-univers

Holger Tornø

Stifter af FDF

Juniorklub

Klub i DFS for børn medllem 8-12 år

Juniortrop

Aldersgruppe ved spejderne 4.-5. klasse

Knob

Et knob er en kvalificeret knude. Dvs. en knude der er bundet rigtig og
derfor både holder og er til at løsne igen

Kompas

En gammeldags GPS

Kreds

En lokal enhed ved FDF, ofte i en by eller bydel, med egen bestyrelse og
ledelse

Kredsleder

Den øverste leder i en FDF-kreds

Kristendomsprofilen

KFUM og KFUK's 7 statements om kirke og kristendom
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Landslejr

Lejr der afholdes med 4 eller 5 års mellemrum for alle de ældste medlemmer i et korps eller forening

Landsmøde

Møde for ledere og ansatte i hver organisation, hvor der tages beslutninger, som er gældende på landsplan

Legestue

Aldersgruppe ved DFS alder 1-3 år

Lord Baden Powell

Stifter af spejderbevægelsen

Løb

En tur med opgaver/poster – egentlig løber man ikke så ofte

M&K

Forkortelse for Kristelig forening for unge mænd og Kristelig forening
for unge kvinder (KFUM og KFUK)

Messy Church

Familie arbejde i DFS

Midtvejsdebat

Debatforum i FDF mellem to landsmøder

Morse

En måde at tale med hinanden på, på afstand – en form for mobiltelefon bare meget besværlig

Mærker

Mærker kan opnås, hvis man har gennemgået eller bevist nogle færdigheder. Det kan være at gå 10 km eller et kirkemærke, hvor man skal
skal kunne rækkefølgen/liturgien i en gudstjeneste

Olfert Ricard

KFUM og KFUK´s stifter

Pilte

Aldersgruppe i FDF 3.-4. klasse

Pionering

Arbejde med rafter og reb, hvor man kan bygger bord, bænk, tårne
eller gynger

Pusling

Aldersgruppe i FDF 5 - 7 år

Rafter

Afgrenede grantræer 8-15 cm tykkelse som man kan binde sammen

Reb

Sisal- eller kokusbånd i naturmateriale til at lave knob og binde ting
sammen med

Rover

Aldersgruppe ved spejderne 17 år og opefter

Seniorer

Aldersgruppe i FDF 15 til 18 år

Seniortrop

Aldersgruppe ved spejderne 9. klasse til 17 år

Seniorvæbnere

Aldersgruppe i FDF 7. klasse til 15 år

Skjorte

Uniformen bliver af FDF kaldt skjorte

Skubbere

Ledere i Ten Sing
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Sommerlejr

Årlige dage, ofte i sommerferien, hvor man tager ud i en hytte eller bor
i telt sammen en hel uge. Sommerlejren kan også gå til et andet land

Spejderløftet

Spejdernes lejr

Spejderløftet markerer, at man bliver en del af troppen. Det markerer
også, at spejder ikke længere er noget, man går til, men noget som
man er
Alle spejderkorps har en fælleslejr

Spejdertrop

Aldersgruppe ved spejderne 6.-8. klasse

Søndagsskole

Et tilbud for børn under gudstjenesten

Tante Andantes hus

Et Hus i Lemvig, hvor leg, skuespil og sang er rammen om oplevelser i
børnehøjde

Ten Sing

Musikalsk ungdomssang og samvær i KFUM og KFUK

Trangia

Nogle gryder og et blus, man kan lave mad på

Trop

En lokal enhed ved spejderne, ofte i en by eller bydel, med egen bestyrelse og ledelse

Tropsleder

Den øverste leder i spejdertrop

Trosudvalg

Udvalg i FDF der udvikler forkyndelsematerialer og ideer til de enkelte
kredse

Tumling

Aldersgruppe i FDF 0.-2. klasse

Tørklæde

Bruges der et tørklæde med uniformen, er det en spejder. Farven afgør
aldersinddelling

Ulveflok

Aldersgruppe ved spejderne 2.-3.klasse

Unge-voksne

Aldersgruppe i KFUM og KFUK, fra 16 til 25 år

Uniform

En beklædning ved spejderne og FDF. Forskellig farve afgør tilhørsforholdet - se også skjorte

Væbner

Aldersgruppe i FDF 11-13 år

Wonderful Days

Festival for unge mellem 13 og 19 i KFUM og KFUK

Y’s Men

Klub for støtter af YMCA og YWCA (KFUM og KFUK) men de støtter
også andre frivillige kirkelige organisationer
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