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Hvorfor
444 medlemmer. Dette flotte tal var i år grundlaget for spejdernes økonomi. Dertil kommer de høje
antal medlemmer over 30, som også kunne hjælpe os med medlemsstøttekroner. Det er fantastisk.
Men det interessante ved 444 er ikke, hvor mange linjer de fylder i et regneark. Det er ikke de penge,
vi modtager fra DUF i driftstilskud. Det er heller ikke størrelsen på vores lejre og/eller antallet af
arrangementer, vi afholder. Det interessante er, at vi, i Spejderkorpset, er med til at gøre en forskel
for alle de unge, der i højere eller mindre grad har en berøring med kirken og med Gud gennem
vores aktiviteter.
At spejderarbejdet har stor betydning for Adventistkirken, fik vi nyligt bekræftet i forbindelse med
analysen af famile‐, børne‐, ungdoms‐ og spejderarbejdets berøringsgrad, hvor det fremgik, at hver
afdeling på hvert sit område lykkes med opgaven at nå ud til hver sin målgruppe og at være det
eneste bindeled til resten af kirken for mange medlemmers vedkommende.
At vi lykkes med det, skyldes det enorme arbejde, de mange frivillige gør uge efter uge i
menighederne og i spejderlokalerne. Dette er også resultatet af de fællesskaber og bånd, der
knyttes på vores nationale lejre.
Man kan let stirre sig blind på medlemstal og kun sigte mod at blive større. Men at se resultatet af
disse analyser sort på hvidt minder os om, hvorfor det arbejde, vi gør, er så vigtigt. Samtidig
forpligter det os på at styrke arbejdet og blive endnu bedre til det, vi gør.
Der ligger fortsat en opgave i at styrke den ”menighed”, som korpset er for mange af vores
tilknyttede unge.
2015
Året har budt på en masse gode stævner med fine tilmeldingstal. Ca. 250 på spejderlejren, 150 på
begge julture og 30‐40 på fællesturene. Deltagertal som forsvarer at vi arrangerer og afholder
turene.
En lejr, som dog er udfordret på deltagertallet er bededagslejren, hvor vi i år kun kom op på ca. 80
deltagere. Lejren er ikke dyr, men den kræver mange ressourcer i form at tid og frivillige kræfter.
Når man dertil lægger, at deltagerne på denne lejr er gengangere på mange andre lejre, er det en
lejr eller nogle ressourcer, vi bør overveje om vi kan udnytte på en bedre måde.
De lokale troppe
En del af opgaven for i år har været at kortlægge den udfordring, der ligger i de lokale troppe.
Mange mindre menigheder oplever at sende deres unge afsted på videre uddannelse efter
folkeskolen. Det er samtidig det tidspunkt hvor de begynder at være klar til at involvere sig i
lederopgaverne til spejder. Det lider troppene under.
Derfor ønsker vi i korpset at kortlægge disse flytninger, især med udgangspunkt i Vejlefjord, så vi
kan være opmærksomme på hvem vi kan invitere tilbage i spejderarbejdet på et senere tidspunkt.
En stor opgave er desuden at få menighederne til at forstå hvilken betydning, spejderarbejdet har,
så menighederne vil prioritere lokalt spejderarbejde.
Medlemssystem
Det er endelig lykkedes for os at få vores medlemssystem i luften. Det har været
ønsket i mange år at få digitaliseret medlemsdatabasen i forsøget på at sikre et
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mere stabilt grundlag for de administrative opgaver bag arbejdet. I oktober trykkede vi på
startknappen og glæder os i disse dage, trods opstartsudfordringerne, over at se frugten af vores
arbejde.
På længere sigt håber vi, at vi kan automatisere mange af de manuelle procedurer, vi har brugt tid
og penge på.
Uniform
Det er også en glæde at se resultatet af de sidste par års udfordringer i forbindelse med at få syet
nye spejderuniformer. Der er en stor efterspørgsel på uniformer og tørklæder, så at se det tage form
er glædeligt. Vi forventer levering af t‐shirts inden udgangen af 2015. De første skjorter og tørklæder
vil formentlig være salgsklare fra starten af 2016.
Tak for jeres støtte til vores arbejde.

Mads Kivikoski
Korpschef
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