Søspejder? Ja, søspejder! For det er store oplevelser,
fællesskab, sug i maven, bølgeskvulp og selvtillid
resten af livet.

Søspejder er meget mere end sejlads
At være søspejder er at udfordre sig selv sammen med andre.
Og udfordringer er der nok af: Vi sejler i joller, bader, fanger rejer og leger på stranden. Vi
sætter telt på bådene og sover med månen som natlampe. Når vi ikke sejler, tager vi på
vilde vandreture, laver bål, bygger med rafter og meget mere.
Men det handler også om at stoppe op. Sidde ved det varme bål, tælle stjernerne på
nattehimlen eller gå en lang tur med lyden af sne under fødderne.
Uanset hvad, så gør vi det sammen. For det at være søspejder er at være en del af et
fællesskab. Det handler om at få saltvand i håret – sammen. At sove i telt mens regnen
hamrer ned udenfor – sammen. At hygge og fortælle vandede vittigheder på sejlturen –
sammen.
Der er nye-venner-garanti – i den lokale søspejdergruppe, på lejren i den anden ende af
landet eller på ture til lande, du måske aldrig har hørt om før. Spejderfællesskabet er
kæmpestort. Faktisk er der på verdensplan 38 mio. spejdere.
Og så foregår det meste udenfor. Originalt outdoor. Naturen er vores madplads,
soveplads og legeplads. Der er højt til loftet og frisk luft nok til alle.

Lyder det for godt til at være sandt? Det passer. Bliv en del af eventyret!
Fakta om Det Danske spejderkorps
Vi er en børne- og ungdomsbevægelse,

Fakta om Køge Søspejd – Ivar Huitfeldt
Gruppe

hvor alle er velkomne.

Vi er en Søspejdergruppe der er medlem af
Det Danske spejderkorps

Vi er 35.500 medlemmer, og korpset er en
del af verdensspejderbevægelsen.

Mød os på Køge Marina – hver tirsdag fra 1820:30 eller kontakt os på:

Læs mere om os på spejder.dk og dds.dk

kontakt@ksspejd.dk – Mobil 40 31 47 45
www.ksspejd.dk

Fakta om Det

