Bestyrelsens beretning fra 2018.
For bestyrelsen har året 2018 især været præget af indførelse af nyt regnskabssystem fra
korpsets side. Udfordringerne med systemet kombineret med, at vi fik en ny kasserer på posten, som skulle lære det hele fra bunden, har trukket nogle store ressourcer. Men Ulla
(kasserer) har sammen med tidligere kasserer arbejdet benhårdt på at komme ud på den anden side med skindet på næsen. Tusind tak for det Ulla og Benny.
Året har også været præget af, at vi har fået en ny pedel/vicevært/gårdvagt, kært barn har
mange navne. Efter mange år på posten har Martin overdraget posten til Marie. Vi er rigtig
glade for, at Marie ville overtage posten. Tak for det gode arbejde Martin.
Peter fra bestyrelsen har fået sat blokhuset tilbage på hyttefortegnelsen, og folk, der spørger
til udlejning, får nu svar inden for få timer. Det har betydet flere udlejninger i 2018. Det er ikke det vilde, men nu er der trods alt lejeindtægt til, at vi næsten kan gå i status nul på udgifterne på den. Tak for arbejdet og fleksibiliteten Peter. Bestyrelsen arbejder på en inspirationsdag i forhold til at få udviklet blokhuset, at således det også er rustet til fremtidens ønsker
og krav. Det er en stor proces, og der skal mange penge til at få renoveret/bygget om/ opført
nyt, derude. Når planerne er lagt, skal der så søges penge hjem. Med de forventede summer
der skal til, så skal forarbejdet være på plads.

Året 2018, har for så vidt angår økonomien, været et fint år. Vi kan mærke, at vi er ved at være kommet over landslejr 2017, vi har fået de sidste penge ind til vores mastesejl, (ja ting tager tid…), og så har vi fået søgt penge hjem til både troppen og familiespejder, som indtil videre har rundet de 40.000 kr. Penge vi trænger hårdt til, til nyt materiel. Mange af vores telte
er ved at ramme sidste udløbsdato, og med 240 spejdere, så bliver der også trukket på dem.
Tusind tak til Hanne, som i løbet af nærmest ingen tid, har skaffet de penge hjem. Vi tør næsten ikke tænke på hvad det kan blive til i 2019. Desværre er det sådan, at man kun kan søge
hjem til projekter og materiel. Derfor er det ikke penge, som vi kan sætte i banken, og på den
måde få genereret et overskud, som vi kan bruge på opsparing og uforudsete udgifter. Derfor
kan man heller ikke sige, at vi er fuldstændig happy. Prognoserne tegner nemlig til, at pengene fra spildop, bliver mindre, og vores kontingentstigning har kun lige skabt en lille buffer.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle vores fantastiske spejderledere. Uden jer ville
vores børn ikke have de uforlignelige minder og oplevelser i rygsækken, som spejderlivet giver.
Ulrich Olsen
På vegne af bestyrelsen.
Sammen kommer vi fremad

Indkaldelse til grupperådsmøde

Onsdag d. 27. februar 2019 - Kl. 18.30 – kl. 20.30
Kl. 18.30—18.35 Velkomst

kaffe og småkager

Kl. 18.30—20.30 Troppen laver løb for juniorerne
Kl. 18.35—20.30 Grupperådsmøde (forældre, ledere, samt voksne
spejdere )

Dagsorden Grupperådsmødet

Waingunga-Stammen, Viborg
onsdag d. 27. februar 2019 Kl. 18.30 – 20.30
Punkter
påSøren
dagsorden
Bodil
spørger
og Helle. Stemmetællere ad hoc
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kommentarer

2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
4. Fremlæggelse af årsregnskab 2018

Udsendes via mail senest 20/2.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet under dette
punkt skal være formanden, Ulrich Olsen i
hænde senest d. 13. februar 2019
Forslag kan sendes på mail til: formand.waingunga@gmail.com

6. Væsentlige beslutninger om gruppens
fremtid
Fremlæggelse af udviklingsplan

Vedtagelse af budget for 2019
samt fastsættelse af kontingent

Udsendes via mail 20/2

Udsendt i Den Blå Lagune.
Herunder orientering om gruppens ”blå
tråd”, der viser noget om sammenhængen
mellem de forskellige grene i gruppen.
Udsendt via mail senest 20/2.
Bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af kontingentet som det er nu.

Familiespejderne

https://www.facebook.com/familiespejderiviborg/

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen anbefaler en fastholdelse af det nuværende bestyrelsesantal.

8. Valg til bestyrelse

Der vil blive uddelt stemmesedler.
ALLE har mulighed for at stille op til bestyrelsen
- også under mødet!

Valg af formand

Ulrich Olsen er på valg. Genopstiller ikke.
Kandidater:

Valg af kasserer

Er ikke på valg.

Valg af 2 forældrerepræsentanter

Peter Nielsen er på valg. Genopstiller
Benjamin Früh er på valg. Genopstiller
Kandidater:

Valg af forældresuppleanter

Louise Løvengreen Lind er på valg. Genopstiler.
Kandidater:

Valg af lederrepræsentanter

Mette H. Christiansen er på valg. Genopstiller ikke.
Jørgen Vestergaard. Genopstiller ikke
Kandidater:
Steen Bonne Rasmussen

Valg af ledersuppleant

Mette H. Christiansen

Valg af ungdomsrepræsentant

Er ikke på valg

Valg af ungesuppleant

Rasmus Weirsøe er på valg ,
Kandidater:

Valg af søkyndig

Peter Nielsen er på valg. Genopstiller
Kandidater:

10. Valg af gruppens 2 medlemmer til
Korpsrådet

Kandidater:
Isaac H. Bay
Jan Vestergaard

11. Valg af gruppens 5 medlemmer til
Divisionsrådet

Divisionsrådsmøde 25/4
Kandidater:
Steen Bonne Rasmussen
Torben Laursen
Lene Christensen
Ole Fusager

12. Valg af revisor
11.Eventuelt.

Jan Vestergaard
Eva Lynggaard-Verity er på valg. genopstiller

Mikro hilsen fra 2018
Så er atter et spejderår gået. Det er populært som aldrig før at være spejder, hvilket gør at vi
gennem året hele tiden har haft 29-30 mikrospejdere. I perioder kunne vi godt have haft 40
spejdere. Vi har dog valgt, at vi kun skal være 30 mikrospejdere, af den simple grund, at vi skal
være voksne nok til at introducere dem til spejderlivet. Det er trods alt i den spæde
start, at kimen til et langt spejderliv skal lægges. De skal føle, at der altid er en voksen, som
har tid til spørgsmål, til at binde et snørebånd eller til at give en tryg hånd at støtte sig til hvis
tingene indimellem er lidt svære.
Vi er et godt sammentømret lederteam. Der er masser af grin og spas mellem os ledere, som
så sandelig smitter af på alle de fantastiske mikrospejdere
Året 2018 har budt på masser af
gode oplevelser for mikroerne. Vi
har for første gang besøgt vores
naboer – brevdueforeningen. Det
var et spejdermøde med masser af
informationer om duerne og lige
så mange spørgsmål fra mikroerne. Det er ikke sidste gang, det
sker, og det kan anbefales til de andre grene.
Vi har året igennem trænet på at arbejde i patruljer, og hvor vigtigt det er, at alle har en plads
i fællesskabet. Både i gruppen, men også når vi mødes med de andre mikroer i Steen Blicher divisionen.
Året sidste tur var juleturen,
som igen i år foregik
på Poulholm. Der skulle som
altid gåes 5 km og turen gik
til Undallslund Skov. Der blev
rigtig hygget både på turen
ud og
hjem. Eftermiddagen gik
med
leg, kreativitet, kagespisning
og madlavning. Som altid var
der julemiddag med det hele
og alle gik meget mætte fra
bordet. I år kom julemanden – den RIGTIGE julemand
- på besøg til stor glæde for både små og store. Der var mange spørgsmål og han kunne ligefrem trylle sne frem. Der blev set Lille Per, inden alle skulle i soveposerne.

Vi ledere vil gerne sige mange tak til alle de forældre, der har hjulpet gennem året.
Det er rigtig dejligt med den store opbakning, om det så er ekstra hænder på spejdermøderne, bagning af boller, kager osv. Vi håber at I har lyst til at hjælpe igen til næste år.
Spejderåret 2019 byder på masser af nye oplevelser. Vi vil bruge vores by og den omkring liggende natur og aktiviteter mere end vi ellers har gjort. Vi vil lave byløb, besøge skøjtebanen,
tage til Dollerup og Hald Ege og meget mere.
Året vil også byde på masser af spejdereture både for os selv, men også med de andre spejdere i Waingunga Stammen og i Steen Blicher Divisionen.
Vi glæder os alle til i fællesskab med de dejlige, fantastiske og skønne mikrospejdere, at oplevet alt det nye som det kommende år vil byde på.
Spejderhilsen fra Steen, Hans-Ole, Rikke, Lene, Morten, Trine, Jacob, Malind, Connie og ikke
mindst Helle, som klarer alt det administrative.

2019
Mikrotræf i Steen Blicher Divisionen 23-24. marts. www.overkoen.dk
Divisionstunering 24-26. Maj Trevæld Spejdercenter.
Sommerlejr i uge 27 for hele Waingunga Stammen på Houens Odde Spejdercenter.
Efterårstur til Fort Knox 5. oktober.

Juletur 23-24. november på Poulholm.

Året der er gået i mini grenen.
Vi startede året med nogle af de klassiske spejderfærdigheder, som koder, besnøringer og
stjernebilleder. Vi nåede da også lige en tur på skøjtebanen.
Vi brugte nogle møder på at lave vores eget Baloo spil – der skulle saves, slibes, tegnes.
Det gav udfordringer til os alle, men vi fik lavet nogle flotte spil.
Mange af jer fik mulighed for at teste spillene sidste
år, hvor minierne udfordrede de resten af gruppen
på grupperådsmødet, hvor der blev spillet ved alle
bordene.

Vores forårstur gik til Svaneborg ved Stubbegård sø,
hvor vi havde en fantastisk tur i solskin og dejligt
vejr. Indtil flere forårskåde minispejdere fik dyppet
tæerne i det kolde vand, og der blev lavet huler og
leget i området. Vi øvede også knob og lavede primimad over bål, og så startede vi på at tage mærket
”Naturtjek”.
Forårets møder blev blandt andet brugt på at lave forsøg, stearinbomber og mad på bål.
Divisionsturneringen foregik i Karup, hvor vi fik en forsmag på sommerens gode vejr og på lejr
uden bål. Temaet for lejren var gammel spejd, så vi blev testet i kæft trit og retning og andre
gammeldags færdigheder. Lejren bød også på en ”ny” ret i minigrenen – Havregrød! Næsten
alle spiste, og mange fik to portioner.
Årets sommerlejr gik til Birkesølejren, og vi var meget glade for at have vandet lige i nærheden.
Der blev badet, bygget tømmerflåde og
sejlet til den store guldmedalje. Der blev
bygget kæmpe legetårn og karrusel.
Vi gik de 10 km til Stoholm og tilbage i
højt humør – og fandt hjem igen af en alternativ rute ;-)
Det var en dejlig lejr med dejligt vejr, morgenbadning og omvendtsdag …. men ingen bål.
Efter ferien tog vi et nyt orienteringsmærke, der hedder Stifinder. Det indebar o-løb ved Blokhuset, træning i verdenshjørner, og minispejderne lærte lidt om brugen af kompas.
På vores efterårs tur til Farmen i Rødkjærsbro, tog vi endnu et mærke, nemlig bålkok.
Vi lavede mad på bål til alle måltider. Det blev lavet pizza, pølsehorn, laks, kylling, pandekager, bacon og æg, og det hele på bål. Endnu en god oplevelse for børn og voksne.

Året blev sluttet med vores juletur til Cimbreborg lige ned til Limfjorden. Der var endnu engang godt vejr og mad på bål. Desuden blev der julet, leget og hygget til den store guldmedalje.

Vi er klar til endnu et spejderår med mange minispejdere. Vi starter året med at lade minispejderne selv arrangere løb for hinanden (det er vi spændte på). Herudover kaster vi os over
det nye førstehjælp-mærke og skal traditionen tro på skøjtebanen. Forårets tur går til Fort
Knox. Vi glæder os til møder og ture med de skønneste, livligste og mest fantasifulde minispejdere.
Med spejderhilsen

Minilederne

Junior – traditioner og patruljer på nye måder
Junior. Det er 4. og 5. klasse og en alder, hvor der sker utrolig meget – også svære ting. Undervisningen i skolen bliver mere abstrakt, de unge skal, vil og kan mere selv, men har stadig brug for meget voksenstøtte. For at sikre at spejderne i disse juniorår trives, lærer nyt
og knytter venskaber til spejder, vil vi efter bedste evne forsøge at holde fast i de gode traditioner, men også gøre noget på nye måder.
Udgangspunktet er med indgangen til 2019 i alt 22 friske juniorspejdere og en fortsat forholdsvis ny sammentømret ledergruppe med en god blanding af voksne og unge spejdere. Vi
er ikke professionelle undervisere eller pædagoger, men vi er tilhængere af spejderværdierne, spejderfærdigheder, udeliv og sammenhold – og gennem det arbejder vi for et godt spejderliv for juniorerne.
I junior grenen har vi mange traditioner. Vi sætter patruljearbejdet højt, vi har
traditionsrige ture og aktiviteter. Alt sammen for at udvikle børnenes færdigheder,
sociale evner – og selvfølgelig for at give dem oplevelser for livet.
Men i 2019 vil vi prøve at
gøre noget af det gamle på lidt andre måder, når det giver mening, og når vi har muligheden.
Det kan fx være omkring patruljearbejdet. Vi
vil altid have patruljearbejdet som et omdrejningspunkt, og i 2019 arbejder vi videre
med mærket "en god patrulje". Rygraden i
juniorspejd er nemlig, at spejderne bliver
fortrolige med patruljearbejde, samarbejde
og fælles opgaveløsning. Som ledere forsøger vi at understøtte patruljerne og "børn
leder børn" inden for det, der er rimeligt at
forvente af børn, og som sikrer både passende udfordringer i det selvstændige arbejde og ikke mindst succeser for juniorerne.

Men vi vil i højere grad lave aktiviteter, hvor de faste patruljer ikke altid er i spil, men hvor vi
differentierer afhængig af aktiviteten. Det kan være inddeling ift. alder, køn eller interesse.
Det har vi allerede gjort en lille smule i siden efteråret 2018, hvor fx 2. års juniorer har taget
mærket "trangia champ", og hvor vi på juleturen lavede drenge- og pigehold.
Målet er, at der kommer nye og måske endnu bedre oplevelser – og som ledere kan vi måske i
større udstrækning gøre det, vi hver især er bedst til, og dermed være de bedste ledere for
børnene.
.

Ture/lejre – junior – 2019
TUR

DATO

STED

Polarturen

18.-20. januar

(Divisionens sædvanlige)

Vinterbivy

1.-2. februar

Blokhuset

Forårsturen

15.-17. marts

Fort Knox

Divisionsturneringen

24.-26. maj

Trevæld (Divisionen)

Sommerlejren

29. juni – 6. juli

Houens Odde

Oprykkerturen

en del af sommerlejr

-

Efterårsturen

27.-29. september

Ikke afklaret

Juleturen

29. november – 1. december

Ikke afklaret

Troppens årsberetning 2018
Vi har haft et fantastisk år i troppen!
Vi har haft nogle super gode weekendture og en
fantastisk sommerlejr.

Vi har kørt i hjemmebyggede sæbekassebiler
Vi har kørt i hjemmebyggede sæbekassebiler

Vi har spist burgers….. mange
burgers.
Der går 100 boller, 8 kg kød, 10
agurker, 2 salathoveder, 30 tomater og uanede mængder ketchup, sennep, remoulade og burgerdressing til 35 tropsspejdere
og 4 ledere

Vi har flyttet
grænser!!

Nu skriver vi 2019 – og vi ser med
glæde frem mod endnu flere sjove
ture – flere grænser, der skal flyttes
– mere samarbejde og en masse
mad
Og så ser vi selvfølgelig frem mod
en super sommerlejr sammen med
resten af gruppen.

Godt nyt spejderår fra lederne i troppen!
Jess, Martin, Mette, Mona, Bodil og Ole

Årsberetning for klan de knirkende sko år 2018
2018 har på alle måder været et spændende år for klanen. I løbet af året var der generelt
mange klanspejdere til møderne, hvilket naturligvis betyder, at der har været mulighed for
at lave mange spændende aktiviteter. Alle har bidraget med det, man hver især har haft mulighed for. Særligt efter sommerferien blev vi mange spejdere med et par oprykkere og et
par spejdere, der skiftede deres tidligere gruppe ud til fordel for os.
I løbet af foråret lavede vi mange forskellige aktiviteter. Hyggelige aktiviteter såsom lagkageløb, men også interessante aktiviteter som forskellige håndværk, herunder særligt læder og
tinstøbning.

Senere på foråret prøvede vi selvfølgelig også forskelligt pionering af. Herunder byggede vi
en tømmerflåde, som vi satte på søen. Og da den ikke fungerede helt optimalt i første omgang - så prøvede vi blot endnu en gang med lidt større succes.
I februar måned havde vi også en spaweekend. Der var desværre ikke så mange, der mødte
op, men de, der gjorde, var meget entusiastiske og fik godt nok ikke produceret en spa, men
en mægtig fin sauna, der blev fulgt op af en dejlig tur i søen og så et rigtigt bad. Vi havde også vores sædvanlige forårskollektiv som altid var så hyggeligt. Når vi bor på Poulholm og alle
hjælper til med de daglige gøremål, så er det nemmere for alle at få tid til hygge. Og der bliver helt sikkert råhygget.

Den næste tur for klanen var divisionsturneringen, hvor der ikke var så mange deltagere fra klanens side. Det blev også afspejlet i antallet af
præmier, vi fik med hjem i år. Der var til gengæld
planlagt gode aktiviteter for klanen og med hele
tre konkurrerende klaner, var det en meget interessant og spændende divisionsturnering.
Og så kom sommerlejren. Vi var mellem 8 og 11 spejdere på hele turen, hvilket var yderst
tilfredsstillende, da vi havde lagt turen midt i sommerferien. I år gik den til Æbleskoven ved
Vejle, som er et skønt sted lige ved fjorden. Der var meget varmt i den pågældende uge,
hvilket ofte kunne ses på aktivitetsniveauet midt på dagen. Ellers var vi både i Vejle, hvor vi
blandt andet besøgte økolariet, som var vældig interessant. Vi var også i Gorilla Park, hvor vi
kunne svinge os en tur i træerne. Vi havde også en fin og rigtig hyggelig heik i det varme
vejr. Vi gik uden egentligt at vide, hvor vi havde planer om at ende, men vi fandt en rigtig
hyggelig plads med to shelters, som vi overnattede i. På turen sejlede vi også i kano på Vejle
Fjord. Ellers brugte vi tiden på at bade og spille beachvolley, som vi endte med at blive ret
gode til. Aftensmaden på turen var en spændende omgang. Vi var
ramt af det landsdækkende afbrændingsforbud, men vi havde dog
heldigvis mulighed for at bruge trangiaer til at lave maden på, da
man jo godt måtte benytte den på fast underlag. Det gav ind i mellem noget lidt spændende mad.

Efter sommerferien trænede vi op til DM i Pind, hvor vi havde spillere på både
vinderholdet og andenpladsen. Det lyder jo meget godt, men der var så også
kun to deltagende hold. Det blev dog alligevel en yderst spændende og uvejrsramt affære. Et referat af kampen kan findes på spilpind.dk.
Hele efteråret gik derefter med planlægning af årets
Sølvøkseløb. Det er altid sjovt at få mulighed for at lave et
forhåbentligt fedt løb for tropsspejderne. Der var dog ikke
så mange af os, der havde været med til at planlægge
Sølvøkseløbet ret mange gange før, hvilket betød, at det
blev lidt hektisk til sidst. Heldigvis havde vi dog placeret
vores efterårskollektiv således, at der blev masser af tid til
at indhente noget planlægning. Det betød dog ikke, at vores kollektiv kun blev brugt på planlægning. Der blev virkelig også hygget igennem. Alle var
gode til at sørge for at hjælpe til, så vi følte alle, at der var god tid til at hygge, spille spil, og
hvad man nu ellers kan finde på.
Derefter prøvede vi noget nyt for os som klanspejdere i år. Vi afholdt vores egen juletur. Vi tog
ud i Blokhuset og fik givet den fuld gas med småkagebagning og julemad. Derudover blev der
også tid til de sædvanlige spil, som vi forbinder med en juletur.
Så det har været et yderst spændende år, der har budt på masser af interessante aktiviteter
og hyggelige oplevelser. Vi har brudt op med nogle traditioner og startet nogle andre. Der har
været masser af elementer fra året, som vi kan tage med fremadrettet og så er der helt sikkert også ting, man kan afvikle anderledes i fremtiden. Vi føler, at der har været meget positivt i årets løb, som vi kan og vil bygge videre på, så vi får den bedste tid i klanen som muligt.
Vi glæder os til 2019!
Med spejderhilsen
Klan De Knirkende Sko
Kalender for 2019
Klanernes julefrokost - 19. januar. Arrangeret af Klan Pyrus for alle
divisionens klaner.
Hemmelig optagelse - 23.-24. februar.
Kollektiv - en uge i foråret på Poulholm.
Divisionsturnering - 24.-26. maj. Pioner på Trevæld.
Sommerlejr - uge 27 til Houens Odde
Kollektiv - en uge i oktober på Poulholm
Klanens juletur - en weekend i november eller december

Tag på PLan, det er for vildt!

En efterårsferie er til tider svær at få til at gå uden spejder, men hvad med
at være spejder hele efterårsferien? PLan er et ungdomskursus rundt omkring i landet, og der er for alle aldre i troppen.
Efter 2 års kurser kan jeg stolt sige, at PLan har været de bedste uger i
mit liv, og jeg har lært noget nyt hver gang, ja endda hver dag, og har fået
nye venner rundt omkring i hele Danmark. Hver dag på PLan er en fest,
og jeg kan bruge det, jeg har lært på kurserne både til spejder og i hverdagen. PLan er det vildeste, jeg har oplevet som spejder, kan ikke andet
end at anbefale det!
Med spejderhilsen
Erik Korup.

Året der gik fra gruppeledelsen
Waingunga-Stammen var også I 2019 en af de ti største grupper i Det Danske Spejderkorps.
Vi oplevede i løbet af året en mindre fremgang og er ved årets udgang 194 spejdere og 37
ledere tilknyttet gruppen. Vi er stolte af, at vi fortsat har spejdere fra børnehavealderen til
roverne på 24 år og derover. Mange af vores spejdere er aktive i mange år og føler en høj
grad af tilknytning til gruppen.
Året er gået med møder og lejre i alle grenene samt en række aktiviteter for
hele gruppen. Traditionen tro afgav hele gruppen spejderløftet til Sct.
Georgsdag. I år med aktiviteter ved Søndersø og afslutning på Nytorv. Oprykkerturen blev i år til en kort tur fra fredag til lørdag, hvor alle grupper overnattede i telt, og hvor vi endelig efter en bålløs sommer kunne tænde et ordentligt lejrbål. Som noget nyt havde vi i uge 41 igen et fælles spejdermøde
for alle grene. Vi giver gennem de fælles gruppeaktiviteter spejderne en oplevelse af at høre til et større fællesskab. De store vokser gennem ansvaret
for de små, og de små får venskaber og forbilleder i de store.
I løbet af året har der været holdt udviklingsmøder mellem gruppeledelsen
og de enkelte grene. Det er bekræftende og inspirerende at mødes, og det giver en klar ide
om, hvad vi er fælles om og gode til i Waingunga-Stammen. Fællesskabet og værdierne bag

spejderarbejdet står centralt i alle grene og det er det grundlag, vi også ønsker at skrive
frem i den ’blå tråd’ for spejderarbejdet i Waingunga-Stammen, som vi gik i gang med at revidere i efteråret 2018.
Vi kan se tilbage på et år, hvor vi har måttet tage
(midlertidig) afsked med færre ledere end vi har
kunnet sige velkommen til nye. Vi siger tak for
denne gang til Jane Hansen fra mikro, Keld Lisby
fra troppen og Magnus Kaimer som klanleder.
Velkommen som ny leder i Waingunga-Stammen
til Line Futtrup i familiespejd og Rikke Lauridsen i
mikrogrenen og til lederposten i klanen til Viktor Rimann Holden. Velkommen tilbage til
Steen Bonne Rasmussen i mikrogrenen og Marie Bach Jakobsen i minigrenen.

Marie er samtidig blevet ny gårdvært på Poulholm efter Martin Drejer Andersen. Tak til alle
lederne for en stor og engageret indsats gennem hele året.
I løbet af året har gruppen fået godt gang i fundraising, der tiltrængt har bidraget til nyt udstyr til troppen og til at familiespejderne har fået eget udstyr. Hanne Schmidt Larsen har gjort
en stor indsats, der har båret frugt. Sammen med et fokus på økonomien, herunder de til tider komplicerede tilskudsregler, har det betydet, at vi nu har en langt sundere økonomi end
for blot et år siden.
2018 har været det første hele spejderår for den nye
trepersoners gruppeledelse. Og vi må sige, at med
en stor gruppe og en række administrative, praktiske og udviklingsmæssige opgaver, er det en god løsning at
vi deles om ansvaret. Vi startede året
med at være sammen afsted på et af
korpsets ledelseskurser, og det gav et
godt fundament for samarbejdet. Vi
er meget enige om værdigrundlaget for spejderarbejdet og det er et afgørende fundament
for samarbejdet.
Jan Vestergaard, Bodil Fusager, og Louise Ejgod

Lederne på hjertestarter
kursus.

Udviklingsplan
Waingunga-Stammen 2019
Hovedpunkter
De fem hovedpunkter i udviklingsplanen er:
•

Ledelsesudvikling

•

Børn leder børn – unge leder unge

•

Friluftsliv

•

Sammenhæng i gruppen, fokus på værdierne

•

Administrative procedurer og praktiske opgaver

Grundlag for udviklingsplanen
Udviklingsplanen bygger på korpsets udviklingsplan frem mod 2020, der kan læses her:
https://dds.dk/sites/default/files/2017-02/Udviklingsplanfremmod2020_DDS.pdf
De tre første punkter i vores udviklingsplan svarer til korpsets. Korpset er i gang med en ny
udviklingsplan. Gruppeledelsen følger med i dette arbejde og vil i løbet af 2019 overveje,
hvordan vi kan lade os inspirere af en ny udviklingsplan.
Udviklingsplanen for 2019 bygger videre på udviklingsplanen for 2018. Vi lægger vægt på kontinuitet og sammenhæng og på, ikke at sætte for mange og for store udviklingsprojekter i
gang samtidig. Waingunga-Stammen er en velfungerende gruppe med et stort antal spejdere
og ledere. Det velfungerende spejderarbejde er kernen i gruppen, som vi skal understøtte
med udviklingsplanen.

Ledelsesudvikling
Vi skal fortsat sikre en tilvækst af ledere og hermed, at vi er et antal ledere, der gør, at ingen
leder føler sig overbelastede af spejderarbejdet.

Det er vigtigt, at ledergruppen rummer en mangfoldighed af ledere, og at ledergruppen i de
enkelte grene trives.
Alle ledere skal føle sig velkomne i gruppens lederfællesskab og have mulighed for at deltage i
lederarrangementer med fokus på såvel det praktiske som det sociale.
I 2019 sætter vi fortsat fokus på værdigrundlaget for spejderarbejdet i Waingunga-Stammen,
på at fastholde fællesskabet i ledergruppen og på at give lederne udviklingsmuligheder efter
eget ønske. Konkrete aktiviteter er:
•

Fælles deltagelse i uddannelsesmarked 27-28/4 på Hylkedam:
https://dds.dk/index.php/arrangement/uddannelsesmarked-forar-2019?
fbclid=IwAR2J2zJmi3rtpCUNrOBcw8QzDSlLdXsSM3mFXstmnA7c0IKG4bc2eiUooms

•

Individuelle lederudviklingssamtaler efter ønske med gruppeleder og/eller grenleder
(sommer/efterår)

•

Åben mulighed for at lederne deltager i kurser, især de unge spejdere, som vi efterhånden har en del af

•

Klare velkomstprocedurer for nye ledere

•

Ledermøder med relevante og substantielle temaer – og med mulighed for socialt samvær

•

Mikrolederne står for minimum 1 socialt arrangement for ledergruppen i 2019.

Børn leder børn – unge leder unge
Patruljearbejdet er et centralt aspekt i spejderarbejdet og fra mikrospejder til troppen er
spejderne inddelt i patruljer.

Vi fortsætter den gode praksis i 2019 med fokus på at sikre at patruljerne er en velfungerende
ramme for såvel fællesskabet som for at spejderne selv tager ansvar for en række opgaver.
Konkrete aktiviteter og fokuspunkter er:
•

Eksperimenter med patruljearbejde i familiespejd – forskellige former for samarbejde

•

Familiespejderne har også fokus på at forberede børnene på et spejderliv uden forældre
(i mikrogrenen)

•

Nye former for medbestemmelse i minigrenen

•

Fokus på sociale fællesskaber i juniorgrenen og en mere dynamisk tilgang til patruljestrukturen

•

Fortsat mulighed for ledelseskurser til patruljeledere og patruljeassistenter i juniorgrenen og troppen

•

Større vægt på, at tropsspejderne selv arrangerer møder

•

Klanspejderne arbejder videre med en struktur, hvor de klanspejdere tager ansvar for at
planlægge og afholde møder

Friluftsliv
Der er højt til loftet udendørs og naturen skaber en ramme for en række meget forskellige aktiviteter. Alle grene lægger vægt på udeliv hele året.
I 2019 har vi især fokus på
At udvikle Blokhuset til at blive en god ramme om naturaktiviteter i Naturpark Viborg
Vandaktiviteter, især på sommerlejren

Sammenhæng i gruppen
Vi vil gerne være et fællesskab, som såvel spejdere som ledere oplever at være en del af. Spejderne skal ved oprykning opleve, at der er sammenhæng mellem de forskellige grene. Vi forstår først og fremmest fællesskab som et værdimæssigt og socialt fællesskab.
Konkrete aktiviteter i 2019
•

Færdiggørelse af ’blå tråd’, som er det dokument, der beskriver, hvordan de forskellige grene arbejder og hvordan det hænger sammen, så spejderne oplever et sammenhængende spejderliv.

•

Fælles sommerlejr for hele gruppen (minus familiespejd)

•

Gruppespejdermøder to gange årligt (Ifm. Sct. Georgsdag og i uge 41)

Administrative procedurer og praktiske samarbejder
Spejderlederne skal som udgangspunkt fokusere på spejderarbejdet. Det skal være så nemt
og ligetil som muligt at gennemføre de til tider krævende planlægningsopgaver i forbindelse
med møder og lejre. Derfor har vi fokus på, at have fast og simple procedurer for f.eks. økonomi.
Det kræver et velfungerende samarbejde med bestyrelsen, der har ansvar for f.eks. regnskab,
medlemssystemet, fundraising.

Vi oplever god forældreopbakning til f.eks. Spildloparbejdet og lægger vægt på, at det er
nemt og overskueligt at bidrage. Gruppeledelsen har en vigtig funktion i forhold til at skabe
en god kommunikation og en stabilitet og kontinuitet.
Konkrete initiativer
•

I samarbejde med bestyrelsen have fokus på aflastning eller støtte til kassereren ift.
økonomihåndtering

•

Fortsat opbygning af viden om f.eks. tilskudsregler og -procedurer

•

Ny rengøringsordning for Poulholm

•

Dialog med Viborg Kommune om de økonomiske og lokalemæssige rammer for
spejderarbejdet.

Oplevelse af en indsamlingslørdag i
Spilophallen.
Jeg ankom til hallen lige omkring kl.10. Chaufførerne stod klar, bilerne var hentet, og spejdere var i fuld gang med at blive fordelt mellem bilerne, så de kunne komme afsted på deres opsamlingstur
rundt i byen.
I dag var det Bent vores chaufføransvarlige, som stod for at instruere nye forældre i jobbet.
Bent sikrede, at de nye chauffører vidste hvilken rute de skulle ud på, og hvordan indsamlingsarbejdet skulle foregå.

Jeg gik videre til tøjafdelingen, hvor hjælperne
var indkaldt til at møde op kl. 10.45. Det betød
ikke ro i tøjafdelingen. To af vores trofaste hjælpere, Birte og Mary, stod allerede ved den ene
ende af bordet og var i gang med at sortere det
tøj, som var lå der. Ved den anden ende af bordet stod Lene (juniorleder) og sorterede. Resten af familien var i hallen, så Lene mente også godt, hun kunne give en hånd med, selv om
hun er på hver onsdag aften samt nogle weekends sammen med juniorerne.
Jeg gav mig til at finde div. affaldsstativer og kurve frem til tøjsorteringen. Da jeg var færdig,
kom de forældre, der havde meldt sig til at hjælpe denne lørdag. De blev instrueret i arbejdet og gik i gang med sorteringsarbejdet. (Tøjet sorteres i første omgang i 3 kategorier, det vi kan sælge i
hallen, det som kan bruges som nødhjælp og sidst
det, som er affald.)
Bilerne begyndte at komme retur fra ruterne for at
tømme bugnende trailere og lastrum. Der blev dynget op med fyldte sorte sække på bordene hos os.
Mens snakken gik muntert, blev tøjet lagt pænt sammen og fordelt rundt i afdelingen.
Ind i mellem blev der en lille pause i strømmen af biler og dermed også i arbejdet. Når der var en af disse pauser, gik vi på skift ind i kaffestuen i
små grupper. I kaffestuen sørgede Lis fra FDF-samvirket, for at der hele tiden var kaffe, the,
sandwich og kage klar til alle de aktive spejdere og forældre (både dem som gav en hånd
med i hallen, og de som var ude med bilerne). I kaffestuen var der mulighed for at få en snak
med såvel gamle som nye spilophjælpere fra de forskellige uniformerede korps. Således tanket op var der atter energi til at gå i gang med sorteringen.
Bilerne fortsatte i en lind strøm til omkring kl.13. Ved den tid begyndte de første chauffører
at være færdige med deres ruter og melde af. Nu kunne de tage hjem og holde weekend.
Rundt i de forskellige afdelinger i hallen fortsatte arbejdet et stykke tid endnu.

Mellem kl.14 og 15, kunne vi i tøjafdelingen sige, ”nu er alt sorteret”, så der blev fejet og ønsket god weekend.

Omkring kl. 15.30 kunne jeg som den sidste forlade tøjafdelingen, som nu var klar
til salgsaften tirsdag. Det var en hyggelig
lørdag i selskab med glade spejdere og
spejderforældre, hvor snakken gik livligt.
Der blev udvekslet erfaringer omkring børnenes forskellige spejderoplevelser og meget andet. Alle havde noget til fælles,
jævnaldrende børn, spejderbørn, ønsket
om at give en hånd med i arbejdet for at
tjene ind til de dejlige oplevelser, lederne
laver for vores børn.

Vi genererer mange penge til gruppen. I første halvår 2018 var der en timeløn på 53,-kr, dvs.
at vi i gruppen tjente 39.022,-kr for de 736 timer spejdere og forældre lagde i hallen. I 2.
halvår forventes timelønnen også at ligge på 53,-kr. Et fantastisk tilskud til at gøre spejderlivet til en særlig oplevelse.
Tak til alle jer forældre, som kommer i Spilophallen med glade smil og mange også med
overskud til at tilbyde at tage en ekstra vagt, hvis det brænder på.
Helle Drejer

hjemmesiden.

Find flere billeder på

Kalender for 2019

Familie Mikro

?

Mini

Junior

Trop

Klan

Alle

18. januar 20. januar Polar tur
19. januar
Klan julefrokost
1. februar 2. februar Vinterbivy
2. februar 3. februar Mini træf
23. feb.
24. februar Hemmelig optagelse
27. februar
Grupperådsmøde
23. marts
24. marts Mikrotræf
15. marts
17. marts Forårstur
5. april
7. april Forårstur
26. april
28. april Arbejds weekend i Fort Knox
3. maj
5. maj
Ledere på uddannelsesmarked
24. maj
26. maj Divisionsturnering
3. juni
6. juli
Sommerlejr
29. juni
6. juli
Sommerlejr - Oprykkertur
27. sept.
329. sept. Efterårstur
5. okt.
Efterårstur
8. nov.
9. nov
Sølvøkseløb
29. nov.
1. dec.
Juletur
23. nov.
24. nov. Juletur
29. nov.
1. dec.
Juletur
13. dec.
15. dec. Juletur

Fort Knox

Blokhuset

De ledere er
altså….

