
2015 – året vi nåede mål  

 

Hvert år til generalforsamlingen beslutter vi arbejdsprogrammet for det kommende spejderår. Her har vi i 

nyere tid, sat os nogle mål, nogle mere målbare end andre, vi har forsøgt at nå. Det er ambitiøse mål, som vi 

sjældent når. Det ene var at runde 100 medlemmer. Det var egentlig et mål vi satte os for spejderåret 2014/15 

og vi rundede milepælen i oktober 2015. De mange nye medlemmer er primært startet efter sommerferien, 

hvor ulveflokken fra august til oktober cirka blev fordoblet. Dette sammenholdt med at meget få spejder er 

stoppet, altså en god prærieulveflok og nogle store patruljer, har gjort vi kunne runde de 100 medlemmer. Det 

bliver spændende i 2016 og se hvordan dette udvikler sig, nogle er på vej ud andre på vej ind. Det sidste er ikke 

noget vi plejer at vide så meget om, men da vi siden efteråret har haft venteliste, ved vi lidt.  

Det skal være attraktivt at være leder. Vi giver ikke gaver til ledere der stopper, vi giver i stedet gaver og 

oplevelser til de ledere der er der. I spejderåret 2015/16 har vi arbejdet for at gøre det mere attraktivt at være 

leder, samt startet et generationsskifte, så vi fortsat har mange unge ledere. Det går rigtigt godt. 

Generationsskiftet er sket hos 3.-4. klasserne, som nu har 3 unge ledere i starten af tyvene. Ud over at lederne 

får julegave, så står grupperådet ( vores bestyrelse) for lederhyggearrangementer to gange om året. I januar 

2015 stod den på fægtning i august på kajakpolo. Et endnu ældre mål er nået, som vi satte os for måske 20 år 

siden, vi ville have et skilt foran gården. Det skete i december. 

Året 2015 bød også på Lucky Luke lejr i Jylland, med masser af godt vejr, hulebygning, snobrødslavning, 

patruljeførerhygge og gensyn med spejdervenner fra hele landet. De store spejdere (7.klasse+) var på 

patruljeførertræning i Nordsjælland, ligesom flere af vores ledere deltog. Heriblandt Simon, som leder for 

kurset, vil nok også huske året som det år han glemte at betale hyttelejen… Vi holdt traditionen tro spejderfest 

i november måned, selve festen som ikke var helt traditionel blev en rigtig vellykket aften. Vi fik mange nye 

spejdere i 2015, men vi mistede også nogle. Den ene var vores dejlige leder Stine, som døde i foråret af kræft 

efter kort tids sygdom. Jerusalemskirken var helt grøn til begravelsen af spejdere fra hele landet. På trods af 

den sørgelige anledning, var det samtidig en smuk afsked.  

2016 tegner til at blive endnu et spændende år. Vi har 30 ulve, hvordan vil det udvikle sig. Vi skal igen alle på 

sommerlejr i Jylland. Vi skal på ture, kurser, møder og måske bliver 2016 også året hvor vi skal sætte vores 

første aftryk på spejdernes ø? Vi glæder os.  

 

Spejderhilsen 

Christian Mikkelsen og resten af lederne 


