
Udviklingsplan, Hørning gruppe, 2020 

Vi har haft endnu et fantastisk spejderår med julelejren som fælles højdepunkter for spejderarbejdet i 

gruppen.  

Vi har det seneste år arbejde videre med udviklingsplanen fra de sidste par år, nemlig ”hvorfor spejder?” og 

”hvordan spejder?”. Vi har i ledergruppen arbejdet med grundlaget for spejderarbejdet og indholdet i de 

enkelte grene, samtidig har vi haft fokus på overgange og hvilke forventninger vi kan have til hinanden. 

Det har udmøntet sig i den røde tråd samt et årshjul, hvor vi også har medtænkt korpsets udviklingsplan, 

som vi vil bestræbe os på at tænke ind i vores aktiviteter. 

Vi har også arbejdet videre med den anden del af udviklingsplanen ”Det skal være sjovt at være leder” og 

ledergruppen har bla. været på ledertur til Kulsø spejdercenter.  

Vi ønsker fortsat at have fokus på den røde tråd for spejderarbejdet i Hørning gruppe.  

Vi ønske også forsat at have fokus på, at det skal være sjovt at være leder i gruppen og har en 

opmærksomhed på at det skal udvides, så det det skal være sjovt at være frivillig i gruppen. Derfor er der 

også taget initiativ til en fælles dag for ledere, bestyrelse og hjælpere. 

Af andre nye tiltag kan nævnes at  

• troppen vil tage mere ansvar ved flere af gruppens arrangementer. Det kan opleves allerede i dag, 

hvor en af patruljerne står for planlægning af tøndeslagning og lagkageløb.  

• vi tager på fælles forårslejr til Kulsø spejdercenter i Kr. himmelfartsferien.  

• der gøres en indsats for at spejderne bliver mere synlige ved Byens bål. Det er p.t. det eneste 

arrangement i byen, hvor vi kan vise byens borger, hvad Blå Spejder går ud på, hvem vi er og ånden 

i spejderarbejdet. 

 

Tak for det store arbejde, de mange timer lederne bruger hver uge på at give spejderne nogle helt 

fantastiske oplevelser… og vi kan godt bruge flere! 

Også Tak til bestyrelsen - herunder især gruppens kasserer John! 

Derudover skal der også lyde en kæmpe tak til hyttemor Inger og onsdagsholdet 

Der er mange i vores lille gruppe, der skal have en tak: Sankt Hansudvalg, revisor, revisorsuppleant, korps- 

og divisionsrådsmedlemmer, søkyndigt medlem.  

Skulle der være nogen jeg har glemt, er det ikke bevidst, men der er faktisk rigtig mange, som hver især 

yder en indsats uden hvilken, gruppen ikke kunne fungere så godt som den gør.  

Jeg er sikker på, at de gerne modtager ros eller klap på skulderen, hvis nogle får lyst til at give det i løbet af 

året       

 

 


