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Bag om VintageSpejd -Den udsl{udte lejr og de 3 prøver 
Artiklen 

Med denne avis ønsker vi at dele 
vintagespejdernes arbejde med 
historisk formidling i spejderregi. 

Siden sidste lejr i 2019 har staben 
prøvet nye territorier af med 
klasseprøver og duelighedsmærker 
med en vinkel på tiden lige inden 
Danmarks befrielse . 

Følg med på vintage-spejdernes 
tackling af Covid-19 udfordringer 
og planlægningen frem til lejren til 
2021 , hvor vi åbner op for vores 
fortælling tilbage fra da spejderne 
bevægede verden for 76 år siden. 

Oplev lejrens autentiske atmosfære 

der bringer en tilbage til i spejderbevægelsens historie 

Dette frivillige arbejde gør vi, da vi 

elsker at kunne formidle aktiviteter på 

den fede måde og løfte den gængse 

opfattelse af hvad spejd er, så det er en 

oplevelse for alle." Lejrchefen Hr. 

Hartig. 

Spejdernes 
Hjælpekorps 

I 2020 var det 80 år siden Danmark 
blev besat af Tyskland under 2. 
Verdenskrig og 75 året for befrielsen i 1942· DernæSt skulle man tage 
1945. Arene 1940-1945 var en hård tid duelighedstegnet beredskabs-mærket. 

for Danmark og danskerne. Manges 
hverdag ændrede sig fuldstændig . 

Spejderne blev bedt om at hjælpe til 
efter krigens udbrud i 1939. I starten 

var det for at hjælpe gamle, syge og 
invalide med at komme væk fra faren. 

Hjælpekorpset voksede hurtigt og efter 
en måned var der ca . 1000 medlemmer 
fordelt mellem spejderkorpsene i 
Danmark. Allerede i 1941 var der 2500 

medlemmer fordelt i 3 grupper med 
hver deres opgaver. 

Som krigen spidsede til fik spejderne På TimeWinder 2021 vil spejderne få 
flere opgaver og mere ansvar og under en oplevelse af hvordan det var at være 

civilforsvaret blev Spejdernes spejder under 2. Verdenskrig og af 

Hjælpekorps oprettet. For at være hvordan spejderne hjalp til , også med 
medlem skulle man være fyldt 18 år, det der skete i skyggerne. 
dette blev senere ændret til 16 år i 

Fra venstre : Hr. Erksens, Hr. Houmøl
ler bagved og Hr. Hartig siddende . Her 
holdes der pause på en planlægnings
weekend til lejren 2020 , som blev flyt
tet til 2021 

Gør klar til at komme med på en 

spændende tur, ind i 

spejderverdenen, tilbage i tiden. Så 

ret monoklen og find din bedste 

spejderstav frem, og vigtigst af alt: 

"Vær beredt" 
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Hvad er VintageSpejd? 

N 

s 

V intageSpejd er et fællesskab af eksisterende og 
tidligere spejderledere, fra de etablerede korps, 
som har fundet sammen omkring det at øge 

spejdernes historieidentitet og give spejderne muligheden 
for at dygtiggøre sig samt opbygge deres interesse for egen 
udvikling igennem spændende aktiviteter. 

Det der kendetegner vores frivillige arbejde er fokus på 
detaljerne i helheden, der giver oplevelser med kant og 
lysten til at løfte deltagerne til historie-skabende spejdere . 

I vores arbejde med VintageSpejd ønsker vi at: 

Selvstændighed: 
Løfte spejderne til at blive selvstændige individer med stærk 
karakter, høj morale og stærk viljestyrke . 

Dannelse: 
Danne unge mennesker, som kan se værdien i at fuldføre 
opgaver, og som kan tage hånd om udfordringer. 

Orienter dig bagud - Bevæg dig fremad: 
Øge spejdernes historie identitet og -forståelse og vise dem, 
hvordan de selv er med til at forme deres egen og 
samfundets fremtid . 

Med vores historiske formidling ønsker vi at give spejderne 
viden om spejder-ideens oprindelse , om hvordan ideen har 
udviklet sig gennem tiden samt give dem mod og indsigt til 
at forholde sig aktiv til , hvad spejdere skal være i fremtiden. 
Derfor er det motiverende at sætte baren højt som dengang 
og skabe de fede oplevelser, og give dem muligheden for at 
prøve deres grænser af. 

Vores spejderlejr er bygget op omkring vores målsætning , 

og her er alle velkomne til at være med til at give spejderne 

unikke oplevelser. 

Vi gør dette arbejde da vi elsker at kunne formidle aktiviteter 
på den fede måde og løfte den gængse opfattelse af hvad 

spejder er, så det er en oplevelse for alle . 

Oplev spejderlivet tilbage i tiden 

VintageSpejd er et tværkorpsligt tilbud som arbejder under 
samme formål og med samme værdier som de etablerede 
korps, samt følger korpsenes retningslinjer. 

L ejren afholdes sammen med det store nostalgitræf 
TimeWinder, hvor gæster får lov til at opleve 
datidens nostalgiske vingesus, med alt fra køretøjer 

og musik til påklædning og reenactment. TimeWinder bliver 
hvert år til pinse en tidslomme , hvor alle får lov til at se , 
hvordan tiden var som den var dengang . Spejderlejren gav i 
2019 gæsterne mulighed for at opleve spejderbevægelsen i 
tiden ved første verdenskrig . 

Lejren i 2019 gav et levende billede af fortidens 
spejderarbejde, men hvis man i et øjeblik ser bort fra det 
historiske billede , er det også en ganske almindelig lejr med 
bål , telte og pionering . Det er yderst sjældent, at der 
kommer gæster og ser en vaskeægte spejderlejr "in action". 

På lejren var der fri mulighed for at observere ægte 
spejderarbejde, når det er bedst. Intet skuespil , ingen 
replikker, blot en spejderlejr. Dette giver spejderne en lidt 
anderledes oplevelse af at være på lejr, som normalt foregår 
under helt andre rammer. 

Hele lejren ligger inde midt i træffet, hvor man i pauserne 
kan gå ud og se på historiske udstillinger og modeshows. Vi 
i staben har alle sammen det tilfældes at vi er spejdere , at vi 
elsker at nørde nostalgien i spejdernes betydning i 
samfundet og at kunne lave en masse fede aktiviteter 
inspireret af fortiden. Klanen er sammensat på tværs af 
korps, hvor ca 2/3 kommer fra ODS og 1/3 fra KFUM, 5 
Piger/kvinder og 9 drenge/mænd i alderen fra 16-56 år. Hvis 
man har lyst til at være med kan man henvende sig til 
vintagespejd@timewinder.dkMens der synges under 
flaghejsningen kører der gamle veteranbiler og man hører 
en høj brummen fra veteran-flyenes opsart på flyvepladsen. 
En oplevelse vi håber at der er en masse spejdere som har 
lyst til at opleve sammen med Vintagespejd på TimeWinder. 

Mød staben 

Frk. Hr. Frk. Frk. Hr. 
Balslev Baltzer Birkefeldt Clement Erkens 

Hr. Hr. Hr. Frk. Hr. 
Gaarde Hartig Houmøller Lambertsen Larsen 

Hr. Frk. Hr. Hr. 
Pilgaard Trnels Trnels Wemersson 
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Lejren: Klasseprøverne på Timewinder 2021 
Under VintageSpejds motto 
"Orienter dig bagud - Bevæg dig 
fremad" gøres historien aktiv og 
nærværende for TimeWinders 
deltagende spejdere og gæster. 
Hvert år fokuserer TimeWinder på et 
nyt nedslagspunkt i historien, og 
dermed skabes nye rammer og 
oplevelser for de deltagende 
spejdere. 

P å spejderlejren 2021 tager vi 
spejderne med tilbage til året 
1945 i tiden før Danmarks 

Befrielse. Vintagespejds historiske 
rammer understøttes af de gamle 
spejderprøver, som er tilpasset til 
nutidens spejdere og vores lejr. 

Spejder Modstand Frihed 

I samarbejde med TimeWinders 
udstillere og aktører vil spejderne 
deltage i forskellige aktiviteter på tværs. 
De vil få et væld af gode oplevelser og 
forhåbentligt få endnu mere blod på 
tanden for klassisk spejd, der giver 
spejderen en masse værktøjer i 
rygsækken. 

Målet er at give spejderne muligheden 
for at udfordre sig selv med historiske 
spejderaktiviteter, og derigennem 
udvikle sig til selvstændige og stærke 
individer. 

Fortællerrammen 

Gamle prøvebøger fra KFUM
Spejderne 

V intagespejd er gået i de gamle 
spejderhåndbøger og vi har 
forelsket os i de gamle 

spejderprøver. Førhen skulle man 
bestå Spejderprøven før man kunne 
blive spejder. Derefter kunne man tage 
2. klasseprøven og 1. Kis som krævede 
både erfaring og færdigheder for at 
kunne bestå . 

Spejderprøven: (f) 
Dengang startede man -t 
først som Flok og 
kunne derefter blive 
spejder ved at bestå 
spejderprøven og spejderen fik liljen 
som knap på brystlommen. 

2. Kis prøven: Efter 
Spejderprøven 
kunne spejderen 
tage 2. Kis. prøven 
og bære "Vær 
Beredt" på venstre arm. 

1. Kis prøven: Efter 
bestået 2. Kis 
prøven kan 
spejderne træne og 
tage 1.Kls prøven, 
hvor spejderen 
efterfølgende bærer 
Liljen og banner. 
Dette gav spejderne 
noget at stile efter og se op til. 

Spejdernes Forberedelse til lejren 

S pejderne har hjemmefra brugt 
mange møder på at blive beredt 
til de prøvelser som der venter 

dem. Spejderne har fået udleveret til 
deres forberedelse en patruljehåndbog 
og prøvebog til lejren, som 
Vintagespejd har lavet, ud fra de gamle 
spejder arkiver. 

Spejdere er også kendt for at være 
gode til at synge en masse sange. Ud 
over de gode gamle spejdersange, 
indeholder sangbogen også 
fædrelandssange som blev sunget 
under Alsang. Alsang opstod under 
besættelsen for at styrke 
nationalfølelsen og sammenholdet hos 
det danske folk. 

Det kan være når man gæster lejren 
man vil genkende sangene "I Danmark 
er jeg født" , "Den Danske Sang", "Jeg 
elsker de grønne lunde", "Jeg bære min 
smil med byrde", "Se det summer af 
Sol", "Vort modersmål er dejligt" og hvis 
man kommer forbi , kan man, være med 
til synge sammen med spejderne til 
TimeWinders egen Alsang. 

Alle spejdere som syntes vores lejr 
lyder spændende er velkomne , 
deltagerne kan være fra følgende korps 
OBS, ODS, OGS, OSS, FDF eller 
KFUM eller lignende . Selvom korpsne 
er forskellige er der mange værdier 
som vi alle har tilfælles og hvor vi 
ønsker at dyrke fællesskabet på tværs. 

Hvem er de deltagende spejdere 

S pejdergrupperne har via 
Timewinder.dk tilmeldt sig lejren 
og vi håber på at se en masse 

motiverede og beredte spejdere. 
Spejderne kan både være tilmeldt 
patruljevis, som grene og/eller som 
grupper og alle spejdere har ledere 
med. 

Når Vintagespejd koordinere spejderne 
er der valgt at anvende 
fællesbenævnelser for 
aldersgrupperne/grenene/enhederne , 
som afspejler historien, mest muligt og 
tilrettet så det passer til i dag også . 

Spejdernes prøver: 

Flokspejdere: Eller kendt som Ulve, 
Minier eller yngre Smutter. De har 
alderen ca .8-1 0år eller som går i 2-
3.klasse . De skal forberede deres 
Spejderprøve . 

Juniortrop: Eller kendt som juniorer, 
Stifindere eller ældre Smutter. De har 
alderen 10-12 år, eller 4.-5 klasse . De 
skal tage spejderprøven inden lejren og 
øve på 2.Kls prøven til lejren. 

Spejdertrop+ Seniortrop og Roverklan: 
Alle tre grene skal tage de to 
foregående prøver hjemmefra og øve 
op 1.Kls prøven til lejren. 

Spejdertrop: Eller kendt som 
Tropsspejdere eller Spejdere. De har 
alderen ca . 12-16 år, eller 6.-9. klasse 

Seniortrop: Eller kendt som Seniorer 
eller Pionerer. De har alderen ca . 16-18 
år, eller efter 9. klasse. Også kendt 
som Seniorer eller Pionerer. 

Roverklan : Eller kendt som Rovere, 
Rangere eller Skovmænd. De har 
alderen 18 år og ældre. 
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Tema: Spejderbevægelsen under besættelsen 
Tiden under besættelsen var ikke nem for Danmark, og 
det gav også en markant påvirkning i spejderverdenen. 
Spejderlejren 2021 kommer til fortælle historien om, 
hvordan det var at være spejder under besættelsen og 
frem til befrielsen. 

I perioden mellem d. 9. april 1940 og frem til d. 5 maj 
1945 var Danmark besat af den tyske værnemagt. 
Tiden under besættelsen var en svær tid for danskerne; 

der blev indført spærretider og om natten skulle alle vinduer 
mørklægges for at undgå at byerne kunne blive set fra 
fjendens flyvevåben . Samtidig med det, var der også 
mangel på varer, så der måtte blive sparret hvor det var 
muligt. Alt så meget trist ud for Danmark. Ude blandt 
korpsene i Danmark kunne man også mærke en markant 
ændring i tilværelsen. Grundet vareknapheden blev det 
svært at skaffe materialer til sommerlejren og andre 
aktiviteter. Man kunne også ofte se spejdere med for små 
uniformer, hvor de blot var forlænget med stof syet på 
hjemmefra , da det var vanskeligt at få nye uniformer selvom 
man var groet ud af den gamle. 

Spejderne gik i samme retning som mange andre 
organisationer i Danmark ved at give landet en hånd under 
de mindre behagelige vilkår, vi blev udsat for. Allerede 
samme år som besættelsens begyndte , organiserede de fire 
korps sig om at samle frugt sammen til marmelade kogning, 
da der var en del mangel på mad i Danmark. 

Aret før besættelsen var Spejdernes Hjælperkorps grundlagt 
(1939) og da krigen så kom til Danmark stod 300 spejdere 
klar til at hjælpe. Man erkendte dog hurtigt at det krævede 
større indsats for at hjælpe befolkningen under krigen . 

Beredskabsmærket som skulle syes på uniformen. 

I 1940 indførtes Beredskabmærket som skulle sys på højre 
brystlomme af uniformen. 

Ved krigens udbrud blev spejderne bedt om at hjælpe til 
med en del ting. I starten var det for at have folk til rådighed 
under eventuel evakueringer isæt til at hjælpe blinde , 
døvstumme og andre invalide i sikkerhed . Som krigen 
spidsede til fik spejderne flere opgave og mere ansvar. 

Datidens cykelordonnanser, Foto : Stenlændernes Spej

dermuseum 

Spejderne giver en hånd 

F or at være medlem af hjælperkorpset skulle man 
være fyldt 18 år, dette blev senere ændret til 16 år i 
1942. 

Efter noget tid med Spejdernes Hjælperkorps blev korpsene 
enige om at en del kompetencer var nødvendige for at 
kunne stå til rådighed , og med det grundlag blev 
beredskabsmærket skabt, så spejderne blev godt rustet til at 
hjælpe under krigen . Mærket kunne fortsat blive taget efter 
krigen som duelighedstegn, som spejderne kunne tage efter 
at have gennemført en kombination af relaterede 
duelighedstegn. Hjælpekorpset voksede hurtigt og efter en 
måned var der ca . 1000 medlemmer fordelt mellem 
spejderkorpsene i Danmark. Allerede i 1941 var der 2500 
medlemmer fordelt i 3 grupper med hver deres opgaver. 

Se mere om kravene her: https://vintagespejd.dk/ 
vintagespe jd-handboger/spe jdernes-h jae lpeko rps/ 

Fortsættes på næste side 



Side 5 Vin tage spejd Avisen 

Nr. 2 December 2020 3.Årgang 

Spejdergnisten brænder i modstandsbevægelsen 

iblandt irihedsl{æmperne 

Da Danmark blev befriet d. 5. maj 1945 var der jubel og 
fejring i gaderne og Danmark var endnu engang en 
selvstændig nation . Efter krigen begyndte man at sætte 
talrige mindesmærker til ære for alle de frihedskæmpere der 
ofrede deres liv for at sabotere tyskernes arbejde i 
Danmark. Der blev fundet frem til at mange af de faldne 
sabotører var spejderledere eller blandt gruppernes ældre 
spejdere. FDF-centeret sletten satte i juni 1946 en 
mindesten over de faldne FDF-førere . På Hylkedam d. 21 . 
september i 1947 blev en mindesten for faldne DOS
spejdere ved Danmarks forsvar eller modstandskamp. 
KFUM-spejderne har ikke sat en sten op, men der står 
detaljerede beskrivelser blandt de faldne der tilhørte de 
grønne spejdere. I alt var der 27 ODS spejdere , 11 KFUM 
spejdere og ca. 11 DSS'ere der mistede livet for at indgå i 
modstandsgrupper. 

El{sempel på spejder og modstandl{æmper 

Tilknyttet 
modstandsbevægelsen i 
Ulfborg . Medlem af KFUM 's 
Spejderkorps i Ulfborg. Thorkild 
Ruby var elev på statsskolen i 
Rungsted . Allerede i 1941-42 
som redaktør af skolebladet 
"Rusta" kom hans 
protestholdning over for den 
tyske besættelse til udtryk. I 
oktober 1943 var han 
initiativtager til en 
protestskrivelse mod 
jødeforfølgelserne på Rungsted 
Kostskole. I sommerferien 1944 
saboterede han sammen med 
fem jævnaldrende en tysk 
værkstedsbarak i Ulfborg . 
Kort efter, den 21 .8.1944, 
arresteredes 
han sammen med en kammerat 
og førtes til Vestre Fængsel. 

Torkilf Ruby 

Foto: Nlodstand.natmus.dk 

Senere overført til Frøslevlejren , vor han opholdt sig fra 8. til 
28 . november. Herfra deporteret til Neuengamme, hvor han 
døde af lungebetændelse den 24.12.1944. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• Fire tropsspejdere i gasmasker og hjelme der øver førstehjælp med båre på Time winder 2018 Spejdernes Hjælpe-
• 
• 
• 
: spejderlivet under 2. verdenskrig er ikke helt fremmed for vintagespejderne. Det var nemlig også et stort tema 
• for lejren i 2018, hvor temaet var Spejdernes Hjælpekorps. Her var der særligt fokus på at få øvet en masse 
• førstehjælp og samarbejde. Som de frivillige spejdere i Spejdernes Hjælperkorps, fik spejderne også uddelt • 
• armbind med rød og hvid farve med teksten: "Spejdernes Hjælpekorps". Derudover fik de flere også udleveret en 
: gasmaske som personlig udrustning , til at kunne anvende under deres prøvelser. 
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2020: Et år uden lejr, et år med restriktioner 
Corona har været en stor udfordring 
for mange og det skabte også en del 
udfordringer i klanens arbejde, da vi 
valgte at gå online og give spejderne 
mulighed for spejd under lockdown. 

Vintagelejr 2020 aflyst! 

P ludselig skulle vi til at indstille 
os på at fokusere på online 
muligheder for at vedligeholde 

det arbejde vi normalt gjorde på selve 
lejren og på vores 
planlægningsweekender. 
Onlinearbejdet gav os dog en fordel 
ved at give os en masse nye ideer til , 
hvad vi kunne gøre igennem vores 
interesser. 

Corona eller Covid-19 er nok det mest 
brugte ord i 2020 og desværre kan vi 
ikke snakke om Vintagespejd 2020 
uden at nævne det. TimeWinder der 
skulle være holdt i 2020 blev som så 
mange andre store arrangementer 
aflyst og uden TimeWinder blev 
vintagespejderlejren heller ikke afholdt. 
Det var et meget uheldigt år at blive 
aflyst på , siden 2020 var et meget 
specielt år for Danmarks historie . Det 
var nemlig i år 2020 at Danmark kunne 
fejre 75 års jubilæum for befrielsen d. 5 
maj 1945. Hele TimeWinder og 
vintagelejren skulle ha ' æret dette med 
befrielsen som det centrale tema . 

Vi så flere tiltag med spejderi der kunne 
gøres under lockdown med de aktuelle 
restriktioner. Man kunne se seje 
ildsjæle der lavede materiale som alle 
kunne lave alene og/eller hjemmefra. 
Flere af mærkers succeskriterie var at 
spejderne fik åndehul under lockdown 
og kunne hygge sig med forberedelsen 
derhjemme. Vi havde i Vintagespejd 
længe gået og tænkt på , hvordan vi 
kunne give den enkelte spejder succes 
med at opnå nye færdigheder, hvor der 
i dag fokuseres mere på forløb og 
samarbejde end at give spejderne 
personline færdigheder. 

Tidligere prøver og 

duelighedstegn 

V intagespejd 
har 
sammen 

med Spejdermuseet 
i Arhus gået i 
gemmerne og 
kigget i de gamle spejderhåndbøger. 
Det var troligt spændende at grave i 
historien om hvordan spejderne 
forholdte sig til mærkerne , hvor 
dygtigere de var og hvilken støre 

Prøver og Duelighedstegn, Det Dan
ske Spejderkorps 1952 

vigtighed de havde dengang . 

Hvis man har lyst til at se flere af de 
gamle mærker kan man se mere på 
https://spejderstaven.dk/ og https:// 
vintagespejd.dk/ 

Spejderne havde førhen deres egen 
prøvehåndbog , hvori de havde styr på 
hvilke , prøver de havde taget og 
hvornår og hvem der havde 
eksamineret dem og meget vigtigt 
hvilke mærker de kunne se frem til at 
tage. Vigtigheden af at have noget 
specielt at være stolt af og stræben på 
at blive bedre må ikke blive 
undervurderet. 

Uddrag fra Den lille 
spejderbog 1940-
Duelighedstegn: 

"Når en Spejder har 
taget 2. Klasses 

~ EJDERøoa Prøven, kan han 
18,40 

gaa i Gang med at 
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ tage 

Duelighedstegn. Det er smaa vævede 
Stofmærker, som sættes paa højre 
Overarm til Tegn paa, at Spejderen 
særlig har dygtig gjort sig i en eller 
anden speciel Retning. 

Hvad man skal præstere i hvert enkelt 
Tilfælde for at erhverve et Mærke 
findes i en lille Bog, der hedder 
>Klasseprøver og Duelighedstegn<, 
som faas i Korpssets depot, Fælles for 
alle Mærkerne er, Spejderen virkelig 
skal have præsteret et stykke Arbejde 
og fremdeles er i Stand til at gøre det 
ligeså godt igen. Det må være helt 
uværdigt for en spejder at gaa og skilte 
med at kunne visse Ting, hvis det ikke 
var saadan, at han Stadighed var i 
Stand til at vise sin Dygtighed. Han må 
derfor stadig holde sin færdigheder og 
Kundskaber ved lige, ja efterhaanden 
se at blive dygtigere og dygtigere, saa 
han senere kan lære fra sig til sine 
Yngre Kammerater. 

De Kundskaber og Færdigheder, der 
skal til for at erhverve sig et 
Duelighedstegn, maa Spejderen selv 
skaffe sig. Her er et af de Felter hvor 
han skal vise om han er begyndt at 
blive en Mand, der kan arbejde 
selvstændigt. Selvfølgelig vil hans 
tropfører eller Troppens assistenter 
altid gerne hjælpe ham med at 
tilrettelægge Træningen og naar 
Spejderen mener at kunne nok til at 
aflægge Prøven, maa han aftale med 
Tropsføren, der saa enten selv vil 
bedømme hans præstationer eller faa 
en særlig Sagkyndig dertil. 

Der er 37 forskellige Duelighedstegn, 
og de spænder over alle de Interesser, 
som man kan tænke sig en Spejder kan 
have. Enhver vil altid kunne finde et 
eller flere, der netop berører det, som 
han interesserer sig for. 

Fortsættes på næste side 
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BSA. ~1lenit Bad2:es 02: Bine Cal'd 
; c.., LJ 

V intagespejd har kigget nærmere på 
hvordan BSA "American Boy Scouts" 
tager deres duelighedsmærker som 

kaldes "Merrit Badges" og fandt en metode 
som kan tages på afstand med spejderne 
med eksterne instruktører og samtidigt digitalt. 

SCOUT,--~~-Ao-kJ.-m-------

Merrit Badge: Athletics 

TROOP-------- I&--------------------
HAS MET THE REQUIREMENTS 
FOR THE MERIT BADGE IN 

----- :'lh1--e't~-----------------
DATE.---J"~-~A9.------------

c~~~~~--~-Arr_._ __ ~!4t:1L 

~ 

Merrit Badge Card "Bevis" 

Amerikansk ansøgnings seddel til Duelighedstegn 

Forløbet hos BSA: Spejderne melder sig til et forløb til et 
bestemt mærker som de tager i deres patrulje og/eller med 
deres buddy . Til det bestemte mærke er der trænede 
instruktører som er sagkyndige indenfor området, således at 
spejdernes træning bliver ensartet og derved bibeholder 
samme niveau for alle prøvetagere. 

Spejderen får udleveret et Blue Card "Registreringskort" 
hvor de får noteret deres forløb for hver delprøve som de 
består. Når Spejderne har bestået alle deres delprøver får 
de et færdigt udfyldt kort når de har bestået deres prøve. 
Deres Counselor beholder den ene del med registreringen 
og spejderen får den anden del med deres delprøver på og 
deres mærke. 

NAME .Bob Hol!lber 

UNIT Troop .l. 
HAS MET THE UOUIIIEMlNTS 
FOR tHE MERIT IAOGE IN 

,tood,carvin& 

°'" 7/J0/56 
M n ;J;,c" 

._ .. _Vj,{)JJ. _rv 
~•~u,m••• } 

HAS t,,jEJ THE REQUIREMENTS 
fOII THE MUIT IAOGE IN 

S'od..mming 

• .,, ~ -!lOno'.~COL 

~~ i) ···~~.: .. ~.~ 
Beviser for bestået duelighedsprøve og udleverede duelig
hedstegn 

Derudover får de et bevis hvorpå der står hvad de har 
bestået som de kan opbevare sammen med deres bestået 
delprøve. Når spejderne bliver dygtigere og skifter rang 
(Scout, Tenderfoot, First Class, Second Class), bære de 
ikke deres duelighedsmærker længere og opbevare dem i 
en kortholder sammen med deres diplom og det udleverede 

Bevis for i at have bestået duelighedsprøve med kort
holder 

Duelighedsprøve digitalt 

Blå Kort. 

Vintagespejds ide blev at afvikle duelighedsprøver, som er 
inspireret af de gamle duelighedsprøver, men afviklet 
digitalt, hvor spejderne aflevere deres besvarelse med 
billeder og video uploads, samt videomøder til de 
spørgsmål der måtte være fra spejderne . 

Vinklen var at give spejderne aktiviteter der kunne udfordre 
dem og som de kunne dele via lnstagram med andre 
spejdere og føle et fælleskab herigennem Vi nåede at 
komme rigtig godt fra start med en masse interesse fra 
ledere og spejdere. Da samfundet begyndte at åbne op igen 
for spejderaktiviteter i slut maj, fokuserede spejdere og 
ledere på hvordan man kunne lave fysiske møder igen og 
hvor alle ønskede at komme tættere normalen igen. 

Herefter gik vi tilbage til tegnebrættet og i tænkeboks, for 
hvordan vi kunne tilbyde duelighedssprøver. 

Med denne ide kan man tage mærkerne sammen med os 
uanset hvor i verden man befinder sig og muligheden for at 
prøve noget helt anderledes. 
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Tag Vintagespejds Duelighedsprøver 
Dueligbetlstegn, Gult og Blåt Kort 

V intagespejd tilbyder 
duelighedsprøver inspireret af 
fortiden som både en hel 

pakkeløsning til grupper, men også 
som forløb til den enkelte spejder. 
Duelighedsprøverne kan koordineres 
med egne spejdergruppes forløb for 
alle korps, men forvent at de er lidt 
mere krævende . 

Vores mål er at få spejderen til at 
præstere et godt stykke arbejde og 
sætte forventninger til at kunne gøre 
det ligeså godt igen. Det vil også være 
ærgerligt hvis spejderen ikke er i stand 
til at vise sin dygtighed . Derfor må 
spejderen selv holde sine kundskaber 
og færdigheder vedlige. Vi opfordrer 
spejderne til at bliver dygtigere og 
dygtigere, så de kan lære fra sig til sine 
yngre kammerater. 

Spejdere kan både alene og med 
andre , med egen leder eller med en 
sagkyndig Vintagespejd instruktør tage 

Her ses Jægermærket, lagttager, 
Astronomi, Klar Dig Selv, Atlet, 
Skjald, Botaniker og Musiker om

kring Vintagespejds klan mærke i 
midten. 

vores duelighedsprøver. 

På et forløb med vores instruktør 
tilbyder vi en digital prøvetagning ved at 
spejderen optager sig selv og sende 
deres besvarelse digitalt og får 
feedback fra en af vores sagkyndige 
Vintagespejd instruktører. 

Her ses hele duelighedspakken for mærket Skjald, Tv: Kravene beskrevet på 
det gule kort, M:Det Blå kort til forløbet, Th : Beviset som man modtager ved 

bestået sammen med Duelighedstegnet nedenfor. 

Med Vintagespejds Duelighedsprøve er 
der en ekstra gulerod hvis spejderne 
senere deltager på vores 
Vintagespejderlejr på Timewinder. Her 
vil mærket på uniformen give adgang til 
specielle aktiviteter, når vi bruger 
tidsmaskinen og rejser sammen tilbage 
i spejderbevægelsens historie. 

VintageSpejds Duelighedsprøverne er 
opbygget således at vi har taget de 
gamle tegn , sammenlignet med de 
korps eksisterende mærker og tilpasset 
dem til hvad Vintagespejd syntes er 
fedt. 

Hver duelighedsprøve har 3 
sværhedsgrader Flok, Juniortrop og 

I 'i' l 
' ~ ' ' ' ~ s 1,.1~,1.u ~ 
' ' ' ' ~ Ul'l~Ll( ; Jlt-;DSTJ,_;(;j"t,," ~ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ VINTAGESPEJO ~ 
' ' ~ O l,: 1i,;:-,.-r 1,;1-t l.> J ( ; HA C: l ' D ~ 

t ...... , HEV . J-: f : D H l FRE:'\I AI) .._.,..._.,. ~ 

V'!Y9RtL1Jlf WILIOklJIUPI 
~ 

r•l~ --•• ahl l-•• ter al lr.wm. bud, 
d,..11<,Mdtp.c...,•n . 

' . ,., r-,, ... lllnq, W\1«1Co, ..., l..,op,o)d•rhlno-
<I•- k.., (o,r ... ll••cakrl"'9•lb6I. 

~!;~:!;.:.~•! --- ..,._h••• 09 ohboo 

::.:,:.:-·"" 1:::.:-'.::::::... 
unq~ ltlnn.it• 

d9opd. 

Gult kort med prøvebeskrive/ser til 
Skjald 

Spejdertrop+Seniortrop+Klanspejdere . 
Det vil sige at det er det samme fysiske 
mærke for alle aldersgrupper, dog med 
forskellige krav. 

Spejderen skal huske at informere om 
hvis de har taget mærker ved tilmelding 
til lejren. 

De Gule Kort: Formålet er at spejderne 
har kortet på sig mens de er i gang 

VINTAGESPEJD PRØVEBOG 

N 

v*• ø .. ' .. 

Duelighedsprøver 

Navn: .... ..... ....... ............ ....... .... ....... ..... ..... ....... .. . 

P~begyndt d. 

Afsluttet d. 

Fortsættes på næste side 
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med forløbet, så de altid lige har det ved 
hånden og kender prøvens krav. Kortene 
kan opbevares i plastlommer til 
samlekort i en mappe, hvor man altid 
kan altid kan slå op og se hvad det man 
havde lært. 

Prøvebogen: Vi har samlet alle 
duelighedhedsprøverne i en håndbog, 
der også kan bruges til at notere andre 
færdighedsmærker hvis man ønsker. I 
Prøvebogen kan lederen underskrive ud 
for hver duelighedsprøve som spejderen 
har bestået. Bogen har også formatet 
7,4cm x 10,5cm til at kunne være i de 
flestes spejderuniformers brystlomme. 

Vin tage spejd Avisen 

December 2020 3.Årgang 

Det Blå Kort: I trykt format anvendes i Forside på det Blå Kort. Fra højre mod venstre Tilmelding, Info og Registrering 

grupperne til egen koordinering af både 
af leder/instruktør og spejder til at holde 
styr på spejderens fremgang i deres 
forløb. Når kortet er foldet har det samme 
størrelse som de Gule Kort 

Ved forløb med Vintagespejd Instruktør 
anvendes Blåt Kort som aktiv PDF fil 
som man kan udfylde og emaile frem og 
tilbage under forløbet. 

Beviset: Vintagespejd har fundet 
eksempler på hvordan Boy Scouts gav 
deres spejdere beviser for bestået 
duelighedsprøve. Vi har her lavet vores 
egen version. Dette bevis udstedes og 
udleveres af egen leder eller 
Vintagespejd Instruktøren sammen med 
deulighedstegnet til uniformen. 

Unik muligedhed påTimewinder: 
Spejderne som bære vores 
Duelighedstegn, får muligheden for at 
deltage i specielle udvalgte aktiviteter og 
missioner. 

Pakken: For at spejderne for den største 
succes med forløbene, anbefales det at 
anvende det trykte materiale som kan 
skaffes hos Vintagespejd , så har 
spejderen altid lige kravene og 
delprøverne ved hånden . Alt materialet 
kan bestilles hos Vintagespejd, se mere 
om på https://vintagespejd.dk/prover-til
spejder-grupper/ 

Orden: En spejder har altid beredt og 
har styr på sine ting . Derfor er de Gule 
Kort, Blå Kort og Beviset alle sammen i 
en standard størrelse således at de kan 
opbevares i plastiklommer til samlekort i 
spejderens mappe så der er orden og 
styr på tingene. 

Bagside på det Blåt Kort. Højre mod venstre De/prøver, Vejledning og Vejled

ning. 

Beviset med instruktøremsl 

lederens godkendelse 

En spejders egen mappe med Gule og 

Blå kort Kort, samt aflagte duelighedstegn 
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Vigtigt viden som Vintagespejder og deltager på lejren 

Den bedste repræsentant for 
uniformen er nok Vintage- spejdernes 
uniformsansvarlige ,Hr. Truels, der 
sørger for gammeldags spejdermærker 
og har altid uniformen i orden. 

UNIFORMEN 
I vores avis er det svært at se, hvilken 
farve vores uniformer egentlig er, men 
vi tør godt afsløre, at de er gule eller 
khaki farvede som vi mest omtaler 
farven. De basale uniformer vi bærer er 
minder om de gules spejder-uniformer, 

men det specielle med 
vores klan er at vi ikke 
bærer den gule 
uniform under de gule 
spejdere. Konceptet 
med den khaki-farvede 
uniform er nemlig at vi 
bærer den farve , som 
de første spejder bar 
da Baden Powell 
stiftede 
spejderbevægelsen 

1907. Man kan tænke os som en slags 
reenactors, hvor vi i stedet for at 
genskabe historiske forløb , forsøger at 
genskabe en spejderlejr i forskellige 
historiske tidsperioder med oplevelser 
som giver en levende formidling . 

Vigtigt om uniformen: Alle spejdere 
bære deres uniform som beskrevet i 
deres udleverede håndbog, knappet og 
ordenligt nede i bukserne. 

HATTEN 

Er en meget vigtig del af vores 
overordnede uniform. Det giver både 
den basale fordel ved at give skygge 
for øjnene og beskytte håret mod regn 
og sol , men den er også praktisk til 
genkendelse. Hvis der er brug for hjælp 
fra et stabsmedlem i lejren kan man 
blot kigge efter en bred spejderhat og 
så har man nok spottet en 
vintagespejder. 
Vigtigt om spejderhatten: I 
nødsituationer kan man faktisk udnytte 
at spejderhatten er vandtæt, så man 
kan drikke vand direkte fra hatten. Den 
metode blev brugt meget under 
spejderbevægelsens fødsel , hvis man 
manglede en kop at drikke af. 

GRADSTEGN 

-----..... 

På lejren vil I kunne 
identificere de 
ansvarlige på lejren 
ved deres gradstegn, 
Gradstegnet er 
placeret på venstre 
brystlomme. Ledere 
vil kunne genkendes 
med vandrette 
bjælker. 

Vintagespejd vil man kunne genkende 
med enten en gul bjælke som stab eller 
lilla bjælke som lejrchef. Når lejren i 
2021 bliver holdt, opfordrer vi dig til at 
se nærmere på stabens forskellige 
designs af uniformer, da mange af os 
selv har fundet mærker og syet på , så 
ingen af os er helt ens. 

Vigtigt om Gradstegn: Alle spejderes 
ledere skal bære gradstegn som er 
angivet i Vin-tageSpejds 
Patruljehåndbog, så vi ved hvem der er 
ansvarlige. Se Vintagespejd-dk/ 
aktiviteter/kommende/Timewinder-2021 

TØRKLÆDET 

Er for alle spejdere den vigtigste del af 
uniformen og det synes vi selvfølgelig 
også . For at gøre det mere historisk 
korrekt, så skal spejderne: 

-Tørklædet samles/bindes så højt, at 
det ikke kan trækkes over hovedet. 

-Tørklædet bindes op hver aften og 
bindes hver morgen. 

-Staben har ingen samlet holdning til 
om tørklædet bæres under eller over en 
eventuel krave . 

-Tørklædet bindes med firkløver/ 
firhåndsknob/venskabsknob/ 
råbåndsknob/woogle "tørklædering". 

-Vi forventer et nydeligt rullet eller foldet 
tørklæde . 

-Der skelnes ikke, om spejderen selv, 
eller en god Kammerat har bundet 
tørklædet. 

-Tilstræb at begge snipper på tørklædet 
opnår samme længde. 

-Trekanten bagpå tørklædet bør ikke 
overstige en håndsbredde i størrelse. 

-Tørklædet bæres i alle døgnets vågne 
timer. Undtagelse er under vaskning og 
eventuelle førstehjælps relaterede 
situationer. 

-Der bæres kun et tørklæde. 

Vigtigt om Tørk/ædet: Ud over at 
være god til at opsamle sved, kan det 
anvendes som slynge hvis man har 
skadet sin arm og ønsker støtte , som 
forbinding eller det kan bindes om 
mund og næse ved kraftig røg. 

Fortsættes på næste side 
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SPEJDERHII.SEN 

En spejder hilser altid på en anden 
spejder står han med højre hånd løftet i 
skulderhøjde med håndfladen frem og 
tommelen hvilende på lillefingerneglen 
og de tre andre fingre strakte , pegende 
opad. Dette er spejderens hilsen . 
Spejdere hilser altid hinanden - hvad 
enten de kender hinanden eller ej. -
Alle spejdere er brødre. Der hilsen ved 
spejdernavn , efternavn eller funktion 
"Goddag Hr.Andersen" eller hvis man 
ikke kender Personen "Goddag 
spejder" og ved ledere . Goddag Hr/Fru/ 
Frøken leder/stabsassistent eller 
lejrchef. Spejderen hilser flaget, når det 
hejses eller tages ned. Spejderen rejser 
sig altid op og bliver stående så længe 
Kong Christian spilles. Regler som er 
gældende uden for lejren. Som når en 
afdeling soldater marcherer forbi med 
fane eller ledere af højere rang , 
standser spejderen gør front og hilser. 

LEJREN 

Vintagespejd vil gerne vise 
TimeWinders gæster hvordan det ser 
ud når en spejder altid gør sit bedste og 
er altid beredt. Vi invitere TimeWinders 
gæster på besøg i lejren og vi vil bede 
gæsterne at lægge mærke til 
spejdernes flotte nostalgiske telte som 
ligger på rad og række og se med når 
spejderne lever deres lejrliv. 

Vigtigt om Lejren: Der vil altid være 
spejdere og stab i lejren som kan hilse 
på. Vær opmærksom på at i teltene er 
det kun patruljen og deres ledere som 
har adgang uden ledsager. 

Vin tage spejd Avisen 

December 2020 

SPEJDERSTA VEN 
Spejderstaven var med lige fra starten 
af spejderbevægelsen. Den blev ikke 
kun brugt som en vandrestav, men som 

en vigtig del af spejderens personlige 
udstyr. 
Staven som Våben: "En Spejder bør 
kunne bruge sin Stav til at beskytte 
andre med og til at forsvare sig selv. 

/' 
/ 

/ 

Den er ikke noget daarligt Vaaben, når 
man forstaar at bruge den " 
patruljeøvelser for drenge 1910. Se 
mere om "Master at Arms" på vores 
hjemmeside . 

Til Lejren: Tre stave kan bruges til at 
lave en trebuk som kan anvendes til at 
hænge bålgryden op på til madlavning. 
To stave og to uniformsjakker kan 
udgøre en båre. 

3.Årgang 

Redskab: På staven kan man have cm 
to meter markeringer så man kan 
anvende den som en målestok. Med 
omviklet flettet nylonsnor kan det både 
bruges som håndtag men også badun 
eller besnøringsreb. 

Patruljestanderen: Spejderstaven 
lever stadig som den patruljestander 
som vi kender i dag, hvor patruljens 
flag er påsat. 

FORMIDLING 

Nok det allervigtigste at have fokus på , 
når man er vintagespejder, er at få 
lejren formidlet som en gammel lejr så 
meget som muligt. Derfor er det vigtigt 
at lade de lyserøde støvler og de neon
grønne solbriller blive hjemme og i 
stedet sørge for at have så 
farveneutralt tøj på som muligt. Med 
den tilgang lever man sig ind i 
tidsperioden og så ser man også bare 
brandgodt ud i khaki farver. 

Vigtigt om formidling: Spejderne på 
lejren er både deltagere og er også 
med til at præsentere hvad en spejdere 
er, for TimeWinders gæster . 
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Bag Vintagetæppet 
Stabsiælleslrnb oi samarbejde 

I den ventetid ,vi har haft indtil næste lejr, har vi langt fra 
været tavse i staben . Siden der ikke blev holdt lejr i 
2020, har vi allerede en del planlagt til lejren 2021 . 

Tiden er bla . blevet brugt på instruktørtræning af stab for at 
være endnu bedre instruktører til lejren i 2021 , hvor 
spejderne skal op i Vintagespejds Spejderprøve , 2. 
klasseprøve og 1. klasseprøve. 

Træningen har holdt spejdergejsten i gang i staben og givet 
et frirum til at have det sjovt og være udendørs med afstand 
fra en udfordrende hverdag, hvor Corona skaber sine 
udfordringer. Al aktivitet i spejderregi har selvfølgelig været 
holdt forsvarligt med afstand og god hygiejne. 

Udover træning og planlægning har staben også arbejdet 
med lidt mere praktiske ting . Vi har været på jagt efter vores 
eget materiale, og vore bønner er blevet hørt. Vi har nemlig 
fået fat i gule telte , som vi glæder os meget til at prøve af til 
næste lejr. 

med naboteltene og korrekt udført flyvende telt på lejren. 

Staben nu med egne telte og nybygget raitestatiY 
En anden sejr vi har opnået er at vi til lejren 2021 kan udføre 
lejren med vores egne rafter, der er samlet på vore 
selvbyggede raftegård , nede ved skoven. Raftepladsen blev 
allerede etableret i 2019, så den kunne stå klar. Vi kan godt 
indrømme for spejderne at de der deltager i lejren 2021 
kommer til at pionere i patruljen. 

Arbejdsdag på godset i efteråret 2020, hvor raftegården 
lige skulle repareres lidt inden vinter. 

Er du Yores nye Klanmedlem i staben 

Hvis I kender nogen som gerne vil 
lave noget med os, så kan vi 

kontaktes på 

VintageSpejd@Timewinder.dk 
eller via Timewinder.dk 

Klip ud og tag med til Vintelejren på Timewinder til pinsen 2021 

P å stabens vegne glæder vi os meget til at se dig og din spejdergruppe i pinsen 2021 til en fremragende 
spejderlejr. I ventetiden frem til foråret har vi lavet en lille opgave til dig , der er klar på en lille morseopgave. Hvis 
du løser opgaven, så klip dette afsnit ud og tag med til lejren. Hvis opgaven er løst rigtig kan du være heldig at 

opnå en fordel på lejren. Aflever blot til staben på hvilket som helst tidspunkt under lejren. Slippen gælder kun en gang , 
så sørg for at få løst den rigtigt og tag løsningen med . Vi ses i Pinsen. 

Kode 1: • • • I• - - • I • I • - - - I - • • I • I • - • li 

Kode 2: - - I- - - I - • •I• • • I - I• - I - • I - • • li 

Kode 3: • • - • I • - • I • - I • • • • I • I - • • li 

Kode 4: - I• - - I• I - • • •I• - I - • - I - • - I• I• - •li 

Godkendelse af slip ved underskriff fra et stabsmed/em: 

Svar: -----------
Svar: -----------
Svar: -----------
Svar: -----------




