
Gruppelederberetning for året 2019 
 
Årets højdepunkter:  
Når jeg sidder her i skrivende stund og ser tilbage på året 2019, har det 
været præget af, at vi har haft ét fokus  -nemlig at lave attraktiv 
spejderarbejde, som er med til at udvikle vores spejderes selvværd, 
personlige ståsted i livet og ansvarlighed. Det har både gjort sig 
gældende i det nære i og omkring spejderhuset, men også ude i bylivet i 
Kolding. 

 
 
Det helt store arbejde  i foråret 2019 har uden tvivl været vores 
samarbejde med Koldinghus  omkring udstillingen “Prinsesse af 
tiden”. Spejdere i alle aldre og forældre har været involveret i 
arbejdet for at få udstillingen klar til den store åbning. Klanen stod for 
den flotte indgangsportal på Koldinghus. Der var spejdere der er 
blevet interviewet til udstillingen både store og små unge og gamle. 
Endelig d. 27. april oprandt dagen, hvor vi alle var klar med 

uniformere, tørklæder, nypudsede faner for at tage imod Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Benedikte. En stor oplevelse at stå med fanerne op mod Koldinghus og endda 
med en Prinsesse der havde tid til at hilse på vores spejdere.  
 
Foråret bød også på divisionsturnering for vores juniorer og trop. 
Spejderne fik her muligheden for at dyste i spejderfærdighederne 
mod de andre spejdere i divisionen. Begge grene kom hjem med 
nogle flotte præstationer, som vi kan være stolte af. tre 2.pladser blev 
det til for juniorerne og tre 1. pladser til troppen. 
 
traditionen tro har vi afholdt “sov ude” dag for spejdere og forældre. 
Denne gang gik turen til Skibelund ved sdr. Stenderup. Familiespejd 
startede ud fra morgenstunden med spejdermøde og hen af eftermiddagen sluttede flere 
spejdere og forældre sig til arrangementet. En oplevelse, som der igen i år vil blive tilbud.  

 
Mikro og minerne havde i 2019 valgt at tage sammen på centerlejr på 
Assenbæk. En rigtig god og oplevelsesrig tur vores mikroer og minier, 
som både deltog på de mange aktiviteter lejren tilbød men også havde 
tjansen med at indsamle affald fra lejrpladsen og andet 
praktisk arbejde. Trods en ellers våd sommerlejr havde 
spejderne og lederne en god tur, med en masse 
oplevelser i bagagen.  

 
Vores junior og tropsspejdere tog på udlandstur i forbindelse med 
Sydslesvigs spejderkorps jubilæum. Lejren blev afholdt i Tydal, hvor 

spejdere fra både fra Danmark, Island, 
Tyskland og mange andre lande var repræsenteret. Lejren 
her bød både på hike på Gendarmstien, madlavningen til 



hele lejren, festdag med tivoli lavet på spejdermanér af rafter, grænseoverskridende 
aktiviteter. En tur som jeg er sikker på vores juniorer og trop vil huske tilbage på, som en god 
oplevelse.  
 
Efteråret bød bl.a. på affaldsindsamling i samarbejder med Kolding 
Kommune og Rent Natur. En god eftermiddag, hvor spejdere, forældre 
og søskende trak i regntøjet og fik samlet affald ind i og omkring 
Hylkedal. Et arrangement som vi vil deltage i igen, hvis vi får 
muligheden, da det er i god tråd med spejderarbejdet. 
 
Sideløbende med det daglige spejderarbejde, har lederne i gruppen i det forgangne år 
arbejdet med hvordan vi kan sikre fastholdelse af vores 3. års  juniorspejdere. I den 
forbindelse er der blever uadarbejedet analyser og set på fordele og ulemper ved måden vi 
gør tingene på. Vores analyse viser at vores ældste juniorer begynder at kede sig i 
slutningen af deres juniortid. Hvorfor det giver mening at vi rykker dem op i februar for at 
sikre at vi fortsat kan give dem udfordringer i deres spejderarbejde. 
 

Samtidig giver det rigtig god mening, at vores ældste juniorer 
gør brug af deres erfaring omkring PL/PA (Patruljeleder og 
Patruljeassistent), når minierne rykker op til juniorerne. 
Derved får juniorgrenen god gavn af de juniorerere, der i løbet 
af foråret har været af sted på PUF (Patruljeliv, Udvikling og 
Friluftsliv). De ældste juniorer får på den måde mulighed for 
at videregive deres erfaringer med patruljelivet, og den måde, 

der arbejdes på til de nye, der er rykket op i juniorgrenen. 
 
Det samme gør sig gældende, ved at rykke vores ældste juniorer op i feb. Dermed har vores 
storspejdere mulighed for, at indkøre de nye storspejdere inden de ældste storspejdere 
enten tager på efterskole eller rykker op til vores seniorer. 
 
Vi (ledergruppen og bestyrelsen) har besluttet at arbejde videre med den model, der hedder 
2 1⁄2 år som junior og 3 1⁄2 år som storspejder. Her er der taget en beslutning om, at vi i en 
prøveperiode vil lave oprykning fra junior til storspejder i februar, med 
første gang i 2020.  
 
Udviklingsplan:  
I starten af  2019 udarbejdede bestyrelse og ledere en ny udviklingsplan 
som er gældende for 2019- 2021. De nye fokusområder for den 
kommende periode er: “Patruljeliv”, “Lederudvikling” og “Internationalt 
spejd”.  
 
Patruljeliv:  
Vi har i de enkelte grene fokus på arbejdet i patrulje helt nede fra Familiespejd og op til 

vores klanspejdere. Patruljen er et fællesskab, hvor der er fokus på 
venskab og sammenhold. Det handler om at vi giver mulighed for 
learning by doing, medbestemmelse og refleksion. Dette vil i dagligdagen 



se meget forskelligt ud, alt afhængigt af hvilken gren spejderne er i. Vores trop arbejder på 
at skabe patruljer som vil være de samme igennem deres storspejder tid, og som de tager 
på divisionsturnering og på adventureløb i.  
 
Vores fokus har i desuden også været at vi øger vores antal af junior 
og storspejderes deltagelse på patruljelederkurser (PLan). Her er vi 
allerede godt på vej, da vi har haft en stor andel af vores ældste 
juniorer og og storspejdere af sted på kursus i løbet af sidste år.  

 
Vores mål med at vores mini, junior og storspejdere skulle deltage i PL/PA 
kurset igennem divisionen har vi ikke kunne opfylde sidste år, da kurset 
blev aflyst men vi håber det kommer op at køre igen i år.  
 
Lederudvikling:  
Vi har i gruppen 27 engagerede ledere, som gang på gang levere godt 

spejderarbejde i dagligdagen. Forudsætningen for at vores ledere bliver ved med at være 
kompetente er at vi sikre at de deltager på kurser og vores egen udviklingsdag. Sidste år har 
vi haft over halvdelen af vores ledere af sted på korpsets udbudte kurser. Derudover har vi i 
gruppen også afholdt forskellige kurser herunder sikringskurser og oplæg omkring 
børn/unge der kan være udfordrende.  
 
International spejd:  
Som tidligere skrevet var vores juniorer og storspejdere i sidste år på en international lejr, 
hvor spejdernes fik en oplevelse af at være en del af et globalt fællesskab. I 2019 havde vi 
også nogle spejdere med på spejdernes verdensjamboree i 
USA, hvor spejdere fra hele verden deltog. Disse muligheder 
uden for gruppen  er noget som vi fortsat vil orientere vores 
spejdere om. 
 
 
 
Da det ikke kan siges for tit vil jeg til slut gerne benytte 
lejligheden til at sige en stor tak til lederne, der uge efter uger tilrettelægger spændende og 
udfordrende aktiviteter for vores spejder. En tak skal også lyde til de forældre der i løbet af 
året har hjulpet os, hvad enten det er at bage, kanohjælp, vedligeholdelse af vores arealer 
samt kørsel til ture og lejre. Vi har fortsat brug for jeres hjælp. 
 
Spejderhilsner 
Heidi Bundgaard 
 


