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I gang igen.

Ny spejderchef.

Adventistspejderne har i kraft af undertegnedes tiltræden fået ny spejderchef i
august 2013. I kraft af dette har der i et par måneder over sommeren været en
overdragelsesperiode, med det primære fokus på medlemsregistrering og den
daglige drift. Først i de seneste par måneder har der været tid til at initiere den
proces, hvor jeg i samarbejde med bestyrelsen skal begynde at se fremad.
I det følgende beskrives det umiddelbare indtryk af korpsets elementer, ud fra den
oplevelse jeg har fået i min indkøringsperiode.

Troppene.

Vi har 15-17 troppe i dag, alt efter hvordan man definerer dem. Af disse er 10
troppe ”aktive” som med faste intervaller afholder forskellige spejderaktiviteter. 4
troppe er ”turspejdere” og deltager som troppe på korpsets lejre samtidig med at
planlægge egne lokale ture. De sidste troppe læner sig op af risikoen for at lukke,
da der er ingen eller meget begrænset aktivitet både lokalt og som trop på de
nationale ture.
Det er glædeligt at se de trops- og patruljeførere, som kæmper for at lave gode
oplevelser for deres spejdere. De er meget passionerede og interesserede i at
udføre et godt frivilligt arbejde – og de lykkes alle rigtig godt med det. Nogle
steder er det dog sjovere at være spejderleder end andre. Især i de små troppe
gives der udtryk for at det kan være hårdt at lægge mange timers arbejde i at
forberede og afvikle spejderarbejde for et lille antal spejdere. Netop der har vi
måske en udfordring på længere sigt.
Hvordan sikrer vi, at vi også fremover har et korps af troppe med mange børn?
Hvordan sikrer vi at troppene integreres i vores menigheders arbejde med børn og
unge?
Dette er en opgave vi som afdelingsledere har taget hul på i form at et tættere
samarbejde mellem afdelingerne, familie, unge, børn og spejder, og dette er også
en opgave, spejderbestyrelsen vil indlede i det kommende år.

Økonomi.

Økonomien i spejderkorpset er baseret næsten udelukkende på tilskud fra DUF.
Størrelsen på tilskuddet er baseret på antallet af spejdere i korpset med beløb i
intervaller på 100 medlemmer under 30 år. Dette stiller store krav til rekruttering,
registrering og naturligvis fastholdelse af medlemmerne. Som det ser ud i dag, er
dette arbejde baseret på manuelle procedurer, usmidige værktøjer, forældede
teknologier og benhårdt arbejde. Sidstnævnte vil nok altid være en afgørende del
af opgaven.
Men der er plads til forbedring og optimering. Dels kan der spares mange
ressourcer især i form af tidsforbrug på rutineprægede arbejdsopgaver. Dels kan

manuelle fodfejl og forglemmelser elimineres. Som resultat er det min
overbevisning at vi vil opleve en mere professionel medlemsoplevelse, enklere
opfølgning på manglende betalinger, systematiseret register med aktuel
medlemssituation og endelig et mere jævnt medlemstal.
Denne proces er allerede indledt af mine forgængere ved etableringen af
medlemssystemet WinKAS. Imidlertid har jeg valgt at sætte projektet på pause, da
leverandøren ikke har formået at implementere løsningen i tilstrækkelig grad, men
stor usikkerhed og mangel på overblik fra vores side, som resultat.
Jeg mener, at det er nødvendigt, at vi i den nuværende konstellation i
spejderafdelingen, revurderer løsningen, og fokuserer på at få en skudsikker
løsning på benene. Resultatet af dette vil efter min bedste overbevisning være en
sundere bundlinje på længere sigt.
Skal jeg kort nævne et par tanker om fremtiden, vil jeg i samarbejde med
bestyrelsen se på mulighederne for at etablere en sekundær indtægt inden for de
rammer vi som korps kan rumme. Dette med ønsket om at opnå en mere
kontrollerbar indtægt, og dermed forhåbentligt en mere stabil økonomi.

Gud.

Jeg føler mig utrolig privilegeret over at sidde med ansvaret for kirkens
spejderarbejde. Den mest afgørende årsag er, at spejderarbejdet I mine øjne er en
af de bedste platforme vi, som kirke og som menigheder, har til at nå flest
forskellige børn og unge i øjenhøjde. Vi er sat i verden med det formål at
”forkynde evangeliet for børn og unge”, og i mine øjne er spejderarbejdet et sted,
hvor evangeliet og vores kristne budskab har naturlige rammer for at blive både
talt om og praktiseret. Derfor er det mit ønske, at vi i korpset fortsat sætter stor
fokus på at formidle en nærværende og levende Gud – både i ord og handlinger.

Fremad.

Jeg ser frem til nogle gode år i spejderarbejdet, og ønsker velsignelse over de
førere og spejdere, som hver uge samles til aktiviteter, som styrker det budskab vi
som kirke og kristne ønsker at dele.

