
I Troppen foregår kommunikationen primært via  
mail, sms, hjemmeside og facebook. 

Det tilstræbes at kommunikation sker direkte 
mellem de involverede. Det opfordres derfor til, 
at beskeder sendes direkte til spejderens mobil 
eller mailadresse. Alle forældre er velkomne til 
at få fremsendt sms og mails til orientering. 

Ved afbud til spejder: Sms til din PL og TL. 

Velkommen 

D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S  

1. Rønne Trop og Flok 

Troppen 

Kommunikation Tropsledere 

Tropsleder: 

Ebbe Frank 

Kamilleløkken 3, 3700 Rønne 

mobil: 6010 4200; ebbe@ronnespejder.dk 

Tropsassistenter: 

Kim Fuglsang 
 

mobil: 2965 0429; kim@ronnespejder.dk 

Anemone Frank 
 

mobil: 5382 2663; anemone@ronnespejder.dk 

Mejse Holm 
 

mobil: 2554 3330; mejse89@gmail.com 

Tobias Kofod 
 

mobil: 2310 5584; tob.k.1997@gmail.com 

Thor Hesselsøe 
 

mobil: 2240 1503; thorjuul@gmail.com 
 

Alle spejdere bedes notere alle lederes mobil nr. ! 

 

Hjemmeside: www.ronnespejder.dk 
Patruljeledere 

Musvågerne: 

Mads Borz Stender 

mobil: 2163 2204 
mail: mads2202@gmail.com 

Odderne: 

Sebastian Kure Nielsen 

mobil: 6070 9850 
mail: sebastiankurenielsen@gmail.com 

Kronhjortene: 

Barbara Juul Hansen 

mobil: 2115 8748 
mail: barbarajuulhansen@gmail.com 

Flagermusene: 

Lucas Emil Johansen 

mobil: 6116 0310 
mail: lucas1808@live.dk 

2017-09-20 



Troppen 

Velkommen i Troppen! 

Troppen i 1. Rønne Trop og Flok består for tiden 
af 27 spejdere og 7 ledere. 

Vi mødes hver onsdag kl. 19-21. Langt de fleste 
møder afholdes i enten Hytten i Kanondalen eller 
ude i Lyngstauan. 

Programmet fremgår af vores hjemmeside. 

I Troppen møder vi altid reglementeret, hvilket 
vil sige i uniform, ét tørklæde og sangbog. På 
sommerlejr kan uniformen være erstattet af t-shirt 
eller anden spejderbeklædning efter nærmere af-
tale. 

Vi er spejdere, fordi vi synes at det er sjovt, og 
forventer af hinanden at vi møder hver gang. Er 
man forhindret melder vi afbud i god tid. 

Troppen er opdelt i 4 patruljer, som hver har en 
patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA). 

PL/PA arbejder sammen med de øvrige patrulje-
medlemmer om spejderarbejdet, og er i løbende 
dialog med Troppens voksenledere. 

Troppens voksenledere er overordnet ansvarlige 
for alt spejderarbejde i Troppen. 

Patruljeliv 

Troppen arbejder med patruljeliv som betyder 
arbejdsfællesskab i små grupper, patruljer. 

Gennem selvstændigt patruljeliv læres 3 ledelses-
niveauer: At blive ledet af spejderkammerater, at 
deltage i ledelse af spejderkammerater og lede 
jævnaldrene spejderkammerater. 

I patruljen møder spejderen værdier og opøver 
færdigheder, der gør det muligt at skabe identitet 
og selvværd, og spejderen går fordomsfrit til ud-
fordringerne. 

Patruljeliv er også friluftsliv, hvorfor så mange 
aktiviteter som muligt foregår udendørs og meget 
gerne i naturen. 

Gennem friluftsliv skabes forståelse for naturens 
kræfter og sårbarhed. 

Spejderen lærer livsfærdigheder i form af blandt 
andet gå-på-mod, evne til at samarbejde, problem-
løsning og selvmotivering. 

Den enkelte patrulje arbejder på et grundlag af 
tillid og ansvarlighed. En klar forudsætning for 
patruljearbejdet er , at forældre og voksenledere 
sammen skaber nogle rammer, hvori de unge kan 
arbejde med patruljeliv på vilkår som tager ud-
gangspunkt i egne forudsætninger og præmisser. 

Learning-by-doing 

Vi arbejder i Troppen med en arbejdsmetode 
som hedder ”Learning-by-doing”! 

Det betyder at spejderen lærer gennem handling 
og at spejderen involverer sig aktivt. 

Spejderne motiveres til at søge større og større 
indflydelse, og at påtage sig støre ansvar for det 
daglige spejderarbejde. 
 

I Troppen overholder vi spejderloven: 

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit 
bedste for: 

 at finde sin egen tro og have respekt for andres 

 at værne om naturen 

 at være en god kammerat 

 at være hensynsfuld og hjælpe andre 

 at være til at stole på 

 at høre andres meninger og danne sine egne 

 at tage medansvar i familie og samfund 


