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HISTORIK: 

På det seneste CENTERLEDERMØDE (CLM) blev vi enige om at arbejde på et fælles centermærke. Der har 

tidligere i en anden fælleskorpslig konstruktion været et centermærke. Birgitte Rose fra Arresø har villigt 

meldt sig til at hjælpe formandskabet med at lave et forslag. 

RAMMER OG FORMÅL: 

Vi har taget udgangspunkt i det ”gamle” centermærke, samtidig med at vi har ønsket at bringe fornyelse og 

ønsker at lave fælles markedsføring af de talrige muligheder vi som spejdercentre tilbyder. Samtidig har vi 

ønsket, at de enkelte centre og korps kunne få mulighed for at påvirke indholdet samtidig med, at vi også 

vil understrege fællesskabet. Mærket skal kunne tages af alle aldersgrupper, men aktivitetsindholdet vil 

naturligvis skulle tilpasses. Vi har prøvet at indtænke såvel spejderideen s.om de korpslige fokusområder, 

som vi har kendskab til 

 

KONKRETE FORSLAG: 

Det fysiske mærke 

 

Opbygning 

Vi har i kriterierne/kravene tilstræbt at indbygge: 

• Spejderideen 

• Promovering af centersamarbejdet 

• FN’s verdensmål 

• Korpsenes udenlandske samarbejder 

Aktivitetsmoduler er til en varighed på 2,5 – 3 timer, hvilket ofte vil passe med et programmodul. 

Mærket er desuden opdelt i en obligatorisk del og en del, hvor man (Deltagerne og/eller de enkelte centre) 

skal vælge x antal punkter ud af Y mulige. 

Mærket er for medlemmer af alle enheder. 

 

 

 

 



Obligatorisk del (Pkt 3 udgår for familiespejd/Mikro/mini/Bæver/Ulve) 

1) Have deltaget på en centerlejr 
2) Have deltaget på 2 ture på 2 forskellige centre (kunne være en weekendtur eller et MUS-

arrangement) 
3) Have planlagt og gennemført en absolut lederfri patruljetur (spejder og senior) 

 

Valgfri del 

4) Mødes med udenlandske spejdere 
5) Være med til en aktivitet, der omhandler korpsets samarbejdsprojekt i udlandet (KFUM-sp. - p.t. 

Tunesien) 
6) Prøve mindst 1 aktivitet, som er specielt for det pågældende center (Arresø – gamle håndværk og 

sejlads) 
7) Deltage i en aktivitet om verdensmålene 
8) Deltage i en aktivitet om miljø/energi eller natur (kan deles i 2) 
9) Deltage i en aktivitet sammen med en anden gruppe 
10) Der er plads til flere aktiviteter, og vi modtager med tak forslag til disse  

 

Forslag til aktiviteter, der kan puttes ind i ovennævnte aktiviteter. 

Lave mad og spise sammen med en anden gruppe / deltage i et løb med mix-hold / deltage i en leg sammen 

med en anden gruppe / have kendskab til at der er mange centre i Danmark og også i udlandet. 

 


