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Beretning fra bestyrelsen
K

ære spejdere, spejderledere og spejderforældre.
Endnu et å r er gå et, det blev ikke helt som vi havde forventet men tæt på , vi startede å ret ud med
restriktioner, men hurtigt blev der å bnet op igen for friluftslivet, derigennem spejderiet.
I bestyrelsen har vi haft a=holdt 6 møder, som kan deles op i 2 perioder, før sommerferien og efter
sommerferien. 1. periode gik med coronarestriktioner, kan vi a=holde ture og under hvilke
omstændigheder, hvor vi i anden periode har kunne koncentrere os om at søge penge til gruppen, samt
sørge for rafter, brænde mm.
Derudover har vi i bestyrelsen bistå et og hjulpet lederne med de aktiviteter, de har igangsat, samt
faciliteret gruppens aktiviteter, der hvor det har givet mening.
Økonomi er et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne, så der hele tiden er rå derum for
grenene til at skabe det bedste spejderarbejde og mulighed for at give spejderne nye spændede
spejderoplevelser. Penge til at udvikle særlige områ der vil der kommende være fokus på , og det er altid
vigtigt at vi har det rigtige materiel. Vi har gennnem 2021 få et stabiliseret vores økonomi og forventer at
alle røde tal meget snart er væk fra regnskabet. Vi skal her i løbet af forå ret have sat gang i udskiftning af
samtlige døre og vinduer i Georgsgade, de har også trængt længe.
Cityspejderne skal ikke samle til bunke, økonomisk men til oplevelser for spejderne.
På trods af Coronapandemien har vi holdt vores medlemstal, og i alle tre grene, mikroer, junior og trop er
vi velfungerende og oplever stor interesse. Vi kan dog godt blive lidt bekymrede på den lange bane, da vi
ikke har få et så mange nye små spejdere ind i mikrogrenen, som en naturlig følge af at vi jo ikke har
kunne lave det store rekrutteringsarbejde, så en del af bestyrelsens arbejde i 2022 vil være centreret
omkring hvordan vi få r =lere medlemmer.
Ruedam er også et sted der vil være stort fokus de næste å r frem, da vi meget snart skal have nyt tag på
hytten, endvidere har vi en drøm om at få moderniseret køkkenet, så vi derved også forhå bentligt kan få
lejet hytten mere ud.
Endnu en stor tak til alle. Vi glæder os til at se jer alle til arrangementerne i 2022, og hå ber at mange af
jer har lyst til bidrage med jeres frivillige indsats, så vi sammen kan give alle spejdere fede oplevelser
igen i 2022.
På bestyrelsens vegne
Martin Friis Thirup, formand.

Beretning fra Gruppelederen
K

ære spejdere, forældre og ledere i cityspejderne

Selvom å ret 2021 lige som i 2020 har været lidt anderledes end det vi jo plejer at se, har det også været et
godt spejderå r for cityspejderne.
Vi har som ledergruppe lært hvad det vil sige at være omstillingsparat, vi har lært at forklare nogle af de
opgaver og metoder vi bruger.
Jeg ved at jeg har sagt det før, men “Vi har nogle fantastiske ledere”, der hele tiden skaber den bedste
spejdertid for alle vores spejdere, under de forudsætninger der nu end er.
Der er fokus på mange forskellige færdigheder der skal læres, a=hængig af hvilken alder man har. Der er
god sammenhæng mellem grenene, så nå r en spejder skal videre til en ny gren, dels kender de dem de
skal op til, men spejderne har også de færdigheder der skal til, for at få en god tid i den nye gren.
I 2021 lykkedes det på trods af nedlukninger og restriktioner at a=holde lidt ture hvor vi kunne tage
spejderne med på nogle dejlige oplevelser i form af overnatninger og andet end det ugentlige møde.
Junior og trop var så ledes afsted på centerlejr på et søspejdercenter på Thurø og mikroerne var på lejr i
Pinsen, hvor vi a=holdte vores egen tur i Rue.
I efterå ret =ik vi a=holdt et lille “spejder-for-en-dag” arrangement i Georgsgade som vi vil gentage i 2022
med forhå bentlig endnu større tilslutning. Vi har en drøm om at dette kunne blive en dag, hvor vi mødes i
hytten og naboer og andre interesserede ser frem til at komme og få et par hyggelige timer i
spejderhytten.
Med spejderhilsen Bent

Mikroer
V

i startede å ret op med at få bragt spejderne sammen og hørte hvordan deres lidt længere juleferie var
gå et, nogle af spejderne skulle have udleveret mærke for deltagelse i vores “julespejd” på facebook, hvor
vi næsten dagligt havde postet en lille aktivitet, grundet nedlukningen sidst i 2020.
I pinsen skulle vi have været afsted på MUS-lejr til Port Arthur spejdercenter, hvor vi skulle have været på
lejr med en masse andre spejdere i samme alder, men den blev desværre a=lyst på grund af restriktioner
og forsamlingsloft, hvorfor vi a=holdte vores egen lejr i Rue, som var godt besøgt af næsten samtlige
spejdere.
I 2021 har vi været igennem lidt mærker i form af at spejderne har få et opfrisket reglerne omkring
hvordan vi hå ndterer kniv og sav, men derudover har vi også taget forløb som Sct. Georg, hvor spejderne
kommer igennem spejderloven og vi har få et snakket omkring hvad de enkelte punkter betyder for den
enkelte. Mikrospejderne har taget mærket “klar dig selv”, hvor de har skulle lære at binde snørebå nd og
vaske op, hvilket spejderne syntes var RIGTIG sjovt, hejse =lag og tage det ned igen.
Mikroerne har bygget huler og haft bå l på =lere møder, hvor de bla. har få et lavet snobrød og ristet
skum=iduser.

Med mange mikrospejderhilsner
Kira, Natascha, Natalie og Bent

Juniorer
2

021 blev lidt kortere spejdermæssigt end vi er vant til, men det på trods har vi haft et godt å r ved
juniorne, vi har været ude at gå langs å en, vi har få et lavet stearinbomber og alle juniorne har været
igennem øksemærker, og de der ikke tidligere har få et sav- og knivbevis har få et styr på det inden vi tog
på sommerlejr.
Hvor vi i å r var på Thurøbund Spejdercenter sammen med troppen. Thurøbund spejdercenter er et
søspejdercenter, så rigtig meget af den tid vi var på sommerlejr, var spejderne ude at sejle i forskellige
fartøjer. Vi havde spejderne med en dag i Svendborg, hvor vi bl.a. var i Naturama, Juniorspejderne havde
også en enkelt dag hvor de var afsted på heik rundt på Thurø, hvor vi ledere mødtes med spejderne et par
km. fra lejren, her blev spejderne udfordret af lederene i minigolf, som et lille a=bræk i en primitiv uge.
Da vi startede op igen efter sommerferien startede juniorspejderne et nyt projekt “en god patrulje”, hvor
spejderne skulle =inde ud af og snakke sig frem til hvad det vil sige at være en god kammerat i en større
sammenhæng, hvad man kan nå og ikke nå hvis man arbejder sammen.
Her i slutningen af å ret blev juniorspejderne mestre i at hå ndtere en “trangia” (et lille stormkøkken, som
opvarmes med enten sprit eller gas), juniorspejderne tog mærket “trangia-champ” og det var med stor
indlevelse at mærket blev afviklet på spejdermøderne igennem november.
Nu begynder vi at se fremad i 2022 mod nul restriktioner, juniordivi og en KÆMPE spejderlejr til sommer.
Juniorspejderhilsner
Nikoline, Bent og Natascha

Billedtekst

Troppen
F

ørste store projekt for troppen i å r, var at spejderne på patruljemøderne tog et mærke
“in=luencer” (uden leder-indblanding), det kom der en rigtig god video ud af.
A\ rets sommerlejr gik til Thurø, hvor spejderne lærte at hå ndtere forskellige fartøjer i vandet, næsten alle
vores tropsspejdere lærte endvidere hvordan man vender en kæntret bå d ude på vandet, selv.
Efter sommerlejren, var tropsspejdere og ledere samlet i hytten til kollektiv, en uge hvor spejdere og
ledere bor i hytten, vi gå r i skole og andre frittidsaktiviteter herfra, vi skiftes til at lave mad, vaske op og
alle de andre daglige opgaver som mor eller far plejer at lave derhjemme, kollektiv er en uge hvor
spejderne lærer hinanden at kende på en anden må de end det ugentlige spejdermøde. Spejderne =inder
ud af hvorfor den kammerat må ske ikke kan være sammen efter skole, eller hvorfor dem fra den anden
skole må ske aldrig kan være sammen, må ske skyldes at de har lidt =lere lektier for derhjemme end dem
der gå r på ens egen skole.
I efterå rsferien havde vi 4 spejdere afsted på PLAN, et kursus for patruljeledere og assistenter, hvor
spejderne bliver klædt på til at lede jævnaldrene, og samtidig =ik spejderne en ordentlig en på opleveren.
Tropsspejderhilsner
Natalie og Søren

Udviklingsplaner for 2021-2024
C

ityspejderne er en del af Det Danske Spejderkorps (DDS), som har til formå l ”at udvikle børn og unge
til vå gne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at på tage sig et medmenneskeligt
ansvar i det danske samfund og ude i verden.” Det er altså dette der er må let med alle vores aktiviteter.

Urban Scouting og naturen som ramme

Nå r man kigger på vores formå l herover, så er natur jo ikke en del af vores formå l, men naturen er en
meget vigtig ramme, for Cityspejdernes aktiviteter. Vi mener naturen giver spejderne mange udfordinger
og fantastiske oplevelser, men også en forstå else for, at vi alle er nødt til at gøre en indsats for at passe på
verden.
Vi vil gerne være meget mere udenfor, derfor er der også stort fokus på at vi i løbet af de næste par å r få r
lavet en ny løsning med vores skur og noget mere overdækning samt en løsning i forhold til noget
udekøkken ved hytten.
At være en by-gruppe som vores skaber altid lidt udfordringer i forhold til naturen i det daglige, hvorfor
vi vil have fokus på at bruge de rum i byen, hvor naturen er lukket ind.

Medlemsudvikling

Vi har som gruppe en plan om at vokse 10%+ i medlemstal henover de næste par å r. Det er dog vigtigt at
vi som gruppe ikke bliver =lere medlemmer end vi kan følge med ledermæssigt.
Vi kan som gruppe se at selvom det er lykkedes at fastholde børn og unge gennem nedlukninger og
udfordringer gennem Corona-pandemien, er det ikke lykkedes os at få så mange nye medlemmer ind ved
mikroerne som vi plejer, hvilket vi kan begynde at mærke, nå r vi til sommer skal have oprykning og vi
derved næsten tømmer en helt gren, hvorfor det er meget vigtigt for gruppen at vi den kommende tid kan
rekruttere nye spejdere i vores mindste gren.
Derfor vil vi den nærmeste tid, få produceret nyt informationsmateriale som vi bl.a. kan bruge, nå r vi er
tovholder i forhold til indvielsen af letbanens station ved Benediktes plads. Og vores spejdere kan bruge
til at give til kammerater

Det skal være sjovt at være leder

Ved Cityspejderne skal det være sjovt at være leder, vi mener at det smitter af på vores spejdere og vores
aktiviteter, hvis lederne har det sjovt.
Det vil vi sikre ved at have fokus på begejstringsarrangementer for vores ledere
Vi tror på at, hvis det er sjovt at være leder, så bliver det sjovere at være spejder. Hvis spejderne har det
sjovt tiltrækker det også =lere spejdere.

Børn skal opleve succes

Vi har valgt at have fokus på disse værdier:
• Vi har et formå l med vores aktiviteter
• Vi tager ansvar
• Vi ser muligheder og styrke i forskellighed
• Vi styrker kammeratskab og fællesskab
Vi har fokus på , at give alle spejderne succesoplevelser. Det gør vi bl.a. ved hjælp af patruljesystemet, med
aktiviteter hvor vi få r det bedste frem i børnene, så hvert barn oplever succes, med de evner netop dé t
barn besidder og kan tilbyde fællesskabet.

Vi udfordrer os selv - og udvikles

Vi arbejder konstant på at udvikle vores koncept, så vi hele tiden kan tilbyde tidssvarende, spændende,
udfordrende og alderssvarende aktiviteter for børn og unge.

Support EL
C

ityspejderne har indgå et et sponsorat med EnergiFyn vedrørende FynskSupportEl.

Det handler om at vinde ...
Du kan nu støtte CITYSPEJDERNE gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Det er ganske enkelt.
Du skal blot vælge, hvilken klub eller forening, du ønsker at støtte, så klarer Energi Fyn resten.
Du bliver sponsor, men vi betaler. Elproduktet hedder FynskSupportEl, og du kan støtte bå de som
privatperson og som erhvervsdrivende – forbruget må dog højst være 100.000 kWh om å ret.
Med FynskSupportEl få r bå de du, klubben/foreningen og Energi Fyn glæde af dit elkøb. Det er kort sagt
en vindersituation for os alle tre.

– og her vinder alle
•

Du støtter - Energi Fyn betaler. Det gi'r lokal goodwill

•

Klubben/foreningen få r automatisk penge i kassen efter dit elforbrug. Jo =lere der støtter, desto
=lere penge giver Energi Fyn

•

Energi Fyn få r =lere fynske kunder og kan fortsat belønne loyaliteten og støtte Fyn

