
ÅRLIGE AFFALDSINDSAMLINGS DAG 

Spejder går meget op i naturen. Derfor er vi også med til at holde naturen rent, ved en 
årlig indsamling. Indsamlingen af skrald er for hele familien. 

Spejderne har på denne dag mulighed for at tage klima mærket. Se efter datoen i 
Kalenderen  

	

SCT. GEORGSDAG OG TÆNKEDAG 
 

SCT. GEORGSDAG 

Den 23 april er Sct. Georgsdag, en slags mærke dag for spejderne. 

Sct. Georgs var en legende som Lord Robert Baden-Powell fortalte til spejderne. Hans 
tanke var, at vi som spejdere skulle være vor tids riddere og, altid med frejdighed og 
frimodighed skulle drage på togt mod det onde i verden. 
Legenden lyder at ridderen Georg kom til en by, der blev hærget af en drage. Man plejede 
at fodre dragen med lam, for at stille den tilfreds, men nu var man løbet tør for lam, og i 
stedet for skulle byens prinsesse ofres til dragen. Georg kæmpede imod dragen og vandt. 
Som tak ville man give ham prinsessen, men han takkede nej, da han ikke kæmpede for 
egen vinding, men for at bekæmpe det onde. 

På baggrund af Lord Robert Baden-Powell og legenden er dagen blevet den dag hvor alle 
spejdere i hele verden aflægger deres spejderløfte og bekræfter, at de vil gøre deres 
bedste for at overholde spejderloven. Mange steder i spejdergrupperne i hele verden 
markeres Sct. Georgsdag ved et særligt arrangement eller ved en ceremoni. 
Struerspejderne har tradition for at besøge Sct. Georgsgillerne som er en specialenhed af 
voksne spejder. De fortæller om legenden Sct. Georg og der bliver hygget med bål, mad 
og drikke. 

Tænkedag  
En anden mærkedag er den 22 februar som går under navnet Tænkedag. Dagen er Lady 
og Lord Robert Baden-Powell fødselsdag og de havde ønsket om at denne dag skulle 
bruges til, at alle spejder i hele verden skulle tænke på hinanden. Derfra kommer navnet 
Tænkedag. 


