
  Hammelev Spejdergruppe 
  3. februar 2022 
 
   

 

Udviklingsplan 2022 
 
I det danske spejderkorps har vi fortsat fokus på at skabe modige børn og unge, med fokus på  
 Bæredygtighed i børnehøjde 
 Vildskab i naturen 
 Flere ledere 
 Urban Scouting 
 
Hvad vil vi med Hammelev Gruppe? Det er et spørgsmål vi med rette kan stille os. Det kræver 
kompas, pejlemærker, fyrtårne og kort at finde vej og navigere – Men det er nødvendigt at 
vide hvilken retning vi ønsker for Hammelev gruppe. Hvad vil korpset, hvad vil lederne, hvad 
vil forældre og hvad vil andre aktive i og omkring gruppen, samt andre interessenter. Dét er 
væsentligt for vores gruppe at fastlægge, så vi sammen kan arbejde mod målet.  
 
Det skal være muligt at have en hel spejdertid i Hammelev gruppe. Derfor kan man nu starte 
som familiespejder når man er 3 år, og fortsætte frem til man bliver senior og fylder 24. Dén 
udvikling er skabt gennem det seneste år, og skal nu fastholdes. Vi skal i den kommende tid 
arbejde med den røde tråd i spejderarbejdet gennem alle grene. Dette for at sikre 
sammenhæng og fortsat udvikling. Det kæver engagement, initiativ, uddannelse og 
begejstring, hvis vi som ledere skal sikre en god og sammenhængende spejdertid i Hammelev 
Gruppe. Vi har i indeværende år påbegyndt de første spæde skridt, der skal nu for alvor tages 
hul på arbejdet.  
 
Spejderarbejde kræver frivillige kræfter, både ledere og andre som syntes det er meningsfuldt 
og giver værdi, at Hammelevs børn og unge kan være spejdere. Hvordan skaffer vi de 
frivillige, hvordan fastholder vi, og hvordan sikre vi at vi hele tiden er nok, med de rette 
kompetencer, initiativrigdom og engagement – og ikke mindst lyst.  
 
I det kommende år vil vi  
1. Fastholdelse af den gode indsats vi leverer i dag 
2. Udarbejde en langsigtet plan for udvikling af gruppen 


