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Vi er sommeren 2020 gået i gang med at arbejde med DDSs nye udviklingsplan, hvor 
hovedpunktet ”modige børn” er noget, som alle ledere er meget optagede af. Modige børn er 
et meget bredt begreb – og kan dække over meget. Vi arbejder med ”modige børn” i de 
enkelte grene, men langt fra færdige.  

Det er ting, der også skal arbejdes videre med på tværs af gruppen på de kommende 
ledermøder i 2021. 

For os handler spejder ikke kun om udvikling af børn og unge. Vi skal også have et stærkt fokus 
på lederne. Uden ledere ingen spejdergruppe. Vi er derfor meget optaget af at få etableret et 
stærkt lederfællesskab for alle vores ledere. Uanset alder. Vi skal kunne inspirere og udfordre 
hinanden netop fordi vi er forskellige. På ledersiden er vi også meget optaget af, at lederne – 
uanset alder - får mulighed for at udvikle sig både spejderfagligt og personligt. 

Vi kommer også til at sætte mere fokus på de andre punkter i DDSs nye udviklingsplan. Bl.a. 
emnet ”bæredygtighed” og emnet ”vild i naturen”.  

Under overskrifterne ” bæredygtighed” og ”vild i naturen ” har vi netop indgået en aftale med 
arrangørerne af den næste store spejderlejr i Danmark.  ”Spejdernes Lejr 2022”, som afholdes i 
Hedeland om små 1 ½ år. 

I 1. Klampenborg har vi påtaget os opgaven med at opfinde og udvikle den næste lejrkogebog. 

 Det er ikke noget vi har prøvet før, så det kan vi helt sikkert godt  

Det bliver en kogebog lavet af spejdere for spejdere og vores helt eget bud på en moderne, 
sjov og anerledes kogebog, der kan inspirere andre spejdere til lækker og meget gerne 
bæredygtig madlavning på bål.  

Det bliver med garanti til noget der bliver vildt i naturen. Overskriften for SL 2022 er ”fælles 
mod fremtiden” og bæredygtighed taler lige ind ”fremtiden”.  

Det bliver et projekt hvor alle grene kan deltage – hver for sig og på tværs af gruppen. Vi 
kommer derfor til at arbejde med flere fælles arrangementer under kogebogsoverskriften i det 
kommende år. 

 

 

 


