Gruppelederberetning for året 2018
Lunderskov januar 2019
Årets højdepunkter:
Efter et begivenhedsrigt år i 2017 med spejdernes lejr har 2018 på mange måder været
et år, hvor fællesskabet i gruppen har været sat i højsædet. Alle grene har været på ture
og lejre, hvor spejderfærdighederne er blevet pudset af. Foråret har bl.a. budt på
divisionsturnering, hvor vores minier og junior og seniorer deltog. Spejderne fik her
mulighed for at dyste mod de andre spejdere i vores division om at blive den bedste
patrulje i divisionen.
25. maj var der traditionen tro ”sove ude” dag. Turen gik denne gang ud til Jels skov,
hvor der var mulighed for at sove i shelter eller under åben himmel. Vi havde taget vores
kanoer med derud, så Jels Sø blevet sejlet tyndt. Igen i år havde familiespejd planlagt
deres møde samme dag og opfordret til at tage med ud og sove, hvilket mange
benyttede sig af. Også en oplevelse som der vil blive tilbudt igen i år.
Mikrosommerlejren blev en af de helt store begivenheder for grenen. Lederne havde
planlagt en helt igennem fantastisk tur og oplevelse for dem. Turen startede ved Perlen
(Naturskolen i Kolding) med 10 km tur og overnatning i telt. Derudover var der en
oplevelsestur til Lego House i Billund, hvor vores mikroer fik rig mulighed for at slippe
deres fantasi løs. Lejren sluttede af nede i spejderhuset med kanosejlads på åen.
Sommerlejrene for minierne, juniorerne og troppen stod herefter for døren og med et
afbrændingsforbud satte det vores ledere på overarbejde, for hvordan skulle
aftensmaden tilberedes når man er på telttur og uden adgang til køkken? Minierne tog til
Vildengen ved Taulov. Lejren var præget af flere gode ture til Fredericia, både for at
opleve voldene og se kanonerne, men også for at lege i Madsbyparken. Der er ingen
tvivl om at vores minier på lejren er blevet forkælet med både pizza og is - og ikke
mindst vandkamp for at blive kølet ned.
Junior og trop tog til spejdercenteret Toggerbo på Djursland. Vores juniorer var på
vandring i Mols Bjerge, pelsede kaniner til aftensmaden og afholdte deres første lejrbål
uden bål. Vores tropsspejdere var også på hike og sluttede af ved Djurs Sommerland,
hvor de en hel dag kunne hygge sig. Det helt store tilløbsstykke for både junior og trop
var den dag, hvor det lokale brandvæsen kom ud på lejren med en vandvogn, og der
blev åbnet op for den helt store vandkamp. Fælles for vores sommerlejre i år har været,
at det er første gang vores spejdere er kommet hjem efter en uges lejr og ikke har lugtet
af bål, som de plejer.

Udviklingsplan:
Gruppens udviklingsplan var i 2018 det sidste år, den løb. Planen omhandlede
ledertræning, gruppen skal være aktiv i divisionen, samt den røde tråd i gruppen. Igen i
2018 har vi haft en stor flok ledere på kompetenceudviklende kurser. Et andet tiltag har
været, at vi i vores rekruttering af nye ledere har været tydelig omkring vores
forventninger til, at alle skal tage på kursus en gang om året.
Vores aktivitetsniveau i divisionen ligger nu på et niveau, hvor vi kan være med. Vi har
bl.a. ledere med i planlægning af divisionsturnering og en repræsentant i
divisionsledelsen. Derudover har vi deltaget i divisionsturneringen, samt andre løb og
kurser.
Gruppens røde tråd er et emne, som vi forsat skal have fokus på, da det er helt
essentielt for spejderarbejdet. Patruljearbejdet er blevet godt implementeret i alle
grenene. I det kommende år skal vi i gang med at kigge på vores mærker, da korpset
har udarbejdet nye mærker til alle grene.
Fremtiden i 3. Kolding Gruppe:
Vi skal i gang med vores nye udviklingsmål som løber fra 2019 til 2021. Målene for den
kommende periode vil være:
•
•
•

Patruljeliv
Lederudvikling
International spejd

For at se mere omkring vores udviklingsmål for den kommende periode, henvises til
udviklingsplanen.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til lederne, der uge efter uge
tilrettelægger spændende og udfordrende aktiviteter for vores spejdere. En tak skal også
lyde til de forældre, der i løbet af året har hjulpet os, hvad enten det har været til sejlads
på åen, kørsel eller vedligeholdelse af vores arealer. Vi har forsat brug for jeres hjælp,
således at lederne kan koncentrere sig om at lave fedt spejderarbejde.
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