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Samværsværdier i DBS 
 

Baggrund 
Gennem de følgende retningslinjer for samvær og fællesskab i korpset beskrives 

det, hvordan den daglige omgang med hinanden foregår i korpset. Denne samling 

af samværsværdier er derfor en beskrivelse af Baptistspejdernes værdier. Ud over 

dette opfordres alle kredse i korpset til at udarbejde deres egen samværspolitik, 

hvor reglerne for samvær og omgang i kredsen nedskrives. 

 

Samvær med børn 
For at kunne arbejde med børn og unge hos Baptistspejderne skal der indhentes en 

børneattest på alle førere. Denne attest viser, om personen er straffet efter de 

paragraffer i straffeloven, der omhandler krænkelse af børn og unge under 18 år. 

Korpsrådet har vedtaget, at børneattester skal genindhentes hvert andet år for alle 

aktive førere i korpset som enten udfører en opgave i de lokale kredse eller på 

korpsplan i udvalg eller arbejdsgrupper. 

I tilfælde af mistanke om, at en krænkelse har fundet sted, er der 

udarbejdet specifikke retningslinjer, der skal følges. Disse retningslinjer er 

beskrevet i folderen ”Sæt forebyggelse på menighedens dagsorden”, som kan 

rekvireres på korpskontoret. I denne folder findes der også retningslinjer for 

forebyggelse af overgreb på børn. 

 

Alkohol 
I korpset hører alkohol ikke sammen med arbejde med børn og unge under 18 år. 

Det betyder ikke, at man som medlem af korpset skal afholde sig fra at drikke 

alkohol, men at man ikke skal blande alkohol med det ansvar, man påtager sig, når 

man er ansvarlig for, og er sammen med børn og unge. Korpsets holdning er 

derfor, at når man deltager i et arrangement i korps/spejderregi, hvor man har 

ansvar for børn og unge under 18 år, indtager man ikke alkohol. 

 

Rygning 
I korpset hører rygning ikke sammen med arbejdet med børn og unge under 18 år. 

Er det således nødvendigt at ryge skal rygeren opføre sig hensynsfuldt over for de 

ikkerygere, og kun ryge ved anviste rygeområder. Ved korpsarrangementer skal 

man dermed følge arrangementets gældende regler for rygning, og kun ryge ved de 

angivne områder. 

 



 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |  

Gl. Gugvej 21 | 9000 Aalborg | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk 

 

Mobning 
Mobning er uacceptabelt. I det sociale fællesskab i korpset gælder 

medmenneskelige regler som hjælpsomhed, forståelse og venskab såvel blandt 

spejdere som blandt førere. Spejderlivet imødegår mobning og ekskludering, og 

skal være et åbent fællesskab for alle. Man skal derfor altid være imødekommende 

uanset spejderens eller førerens baggrund. 

 

Sociale medier m.m. 
Korpsets holdning til adfærd på de sociale medier er, at spejderen uanset om denne 

færdes i spejderregi mødes virtuelt eller i virkeligheden, skal opføre sig respektfuldt 

over for de andre tilstedeværende. Når billeder og tekst deles på sociale medier, 

skal indholdet afspejle korpsets værdier for, hvordan vi omgås hinanden. Såfremt 

en spejder beder om at få et billede fjernet, skal denne anmodning imødekommes. 


