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Stjernegruppen

▪ Stjernegruppen er en del af Det 

Danske Spejderkorps, de blå 

spejdere i Danmark.

▪ Stjernegruppen driver spejder- og 

friluftsliv for børn og unge, familier 

og voksne i alle aldre.

▪ Stjernegruppen holder til på 

Hindemosen i Skibhuskvarteret i det 

centrale Odense. Foto: Junior på samarbejdsøvelse - Hylkedam 2018



Stjernegruppens vision

▪ Stjernegruppen er et attraktivt og 

vidtfavnende mødested for alle med 

interesse i spejder- og friluftsliv.

▪ Stjernegruppen er kendt for sine 

resultater med at udfordre børn og 

unge til at gøre sig umage, at 

præstere og at blive modige.

Foto: Mikrospejdere sejler på tømmerflåde ved Thurøbund



Stjernegruppens værdier

▪ Vi er altid ude
Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, 
på alle tider af døgnet, året rundt, i hele 
verden.

▪ Vi præsterer
Vi udfordrer børn og unge til at præstere og 
gøre sig umage, selvstændigt og sammen 
med andre.

▪ Vi involverer os
Vi engagerer os og gør en markant forskel 
i det samfund, vi er en del af.

▪ Vi er sammen
Vi er frivillige med et stærkt fællesskab, 
der forstår at arbejde målrettet og effektivt. Foto: Tree Top World, Sønderborg 2017



Foto: Hindemosen er Stjernegruppens hjemmebane, 1½ hektar spejderland midt i Sandhusskoven i Odense

Hindemosen



Vi er altid ude

Foto: Tropsspejdere ved lejrbål - 2018



Vi er altid ude

▪ Vi lader børn og unge lære gennem 

ambitiøst friluftsliv, til lands, til vands og i 

luften.

▪ Vi ser fysiske udfordringer som en 

naturlig del af det aktive spejder- og 

friluftsliv.

▪ Vi ser bæredygtighed som en naturlig 

del af det aktive spejder- og friluftsliv. 

▪ Vi gennemfører regelmæssigt små og 

Store Ture til steder, man ellers kun kan 

drømme sig til.

Foto: Juniorspejdere på hejk - 2019

Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, 

på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden:



Foto: Klan og trop krydser Lille Kaukasus i Borjomi-Kharagauli Nationalpark i Georgien - 2019

Vi præsterer



Vi præsterer

▪ Vi stimulerer børn og unges glæde ved 

at gøre sig umage og skabe gode 

resultater. 

▪ Vi gør os umage og præsterer i alt hvad 

vi gør, fordi vi selv er de nærmeste 

forbilleder.

▪ Vi gennemfører myteskabende 

friluftsudfordringer for alle aldre. 

▪ Vi udvikler og tilbyder ambitiøs træning 

og teambuilding for alle vores frivillige 

ledere 

▪ Vi er dygtige friluftshåndværkere.

Foto: Minispejdere på løb i skoven ved Hindemosen

Vi udfordrer børn og unge til at præstere og gøre sig 

umage, selvstændigt og sammen med andre:



Vi involverer os

Foto: Med 1000 deltagere er Stjernegruppens Sankt Hans arrangement på Hindemosen Odenses største for børnefamilier - 2018



Vi involverer os

▪ Vi tager imod alle børn og unge, der 

ønsker at dyrke spejder- og friluftsliv 

sammen med os.

▪ Vi tilbyder spejder- og friluftsliv til det 

samfund vi er en del af, herunder skoler, 

børnehaver og virksomheder.

▪ Vi prioriterer at møde lokale spejdere på 

vores rejser rundt i verden.

▪ Vi udvikler Hindemosen med eng, skov 

og vand til en bæredygtig naturperle.

▪ Vi arrangerer Odenses største Sankt 

Hans aften i børnehøjde.

Foto: Mikrospejdere Isac og Victor kæmper på 
Skovdam, november 2011Foto: Stjernespejderne laver mad til Gårdsalg - 2019

Vi engagerer os og gør en markant forskel 

i det samfund, vi er en del af:



Foto: Stjernegruppens oprykningstur - Hylkedam, Gelsted - 2017

Vi er sammen



Vi er sammen

▪ Vi lader børn og unge arbejde sammen 
for at kunne gøre en større forskel.

▪ Vi er et stærkt frivilligt fælleskab for alle 
aldre med respekt for den enkeltes 
bidrag og med stolthed over fælles 
resultater.

▪ Vi styrker samhørigheden ved at skabe 
mindre fællesskaber i det store

▪ Vi har en professionel ledelse med 
lønnede medarbejdere, som hviler på et 
stabilt finansielt grundlag.

▪ Vi er aktivt tilstede på sociale medier.

Foto: Spejdere på juleløb på Skovbrynet i Ørsbjerg 
Bjerge, november 2011Foto: Mini saver brænde og laver bål på Hindemosen - 2021

Vi er frivillige med et stærkt fællesskab, 

der forstår at arbejde målrettet og effektivt:



Foto: Vi er altid på vej mod nye udfordringer. 2023 - Vi vandrer på Arctic Circle Trail fra Kangerlussuaq til Sisimiut i Vestgrønland


