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HEJ!
KOM MED

KÆRE KFUM — SPEJDER
Den her bog er til dig.
Du får den, fordi du er KFUM - Spejder og leder.
Bogen handler om, hvordan vi sammen kan rykke verden med vilje.
Prøv at se!

K F U M — S P E J D E R N E S ST RAT E G I B O G

1

Sammen rykker vi verden — med vilje
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KFUM — SPEJDERNE I DANMARK
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SAMMEN
RYKKER VI
VERDEN
— MED VILJE
KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage
ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med
liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og
anerkendt for at gøre en forskel.

SÅDAN GØR VI
Dygtige ledere skaber
stærke fællesskaber
Spejdergruppen som
lokalt kraftcenter
Vi rækker ud over os selv
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Sammen rykker vi verden — med vilje

Introduktion

HEJ KFUMSPEJDERLEDER
E R D U K L A R T I L AT R Y K K E V E R D E N S A M M E N M E D M I G
OG RESTEN AF OS 25.000 KFUM-SPEJDERE?

Vi er blevet populære
Det er en ny tid i KFUM-Spejderne. Vi vender os mod
vores omverden langt mere end nogensinde før. Vi
rækker ud og inviterer indenfor. Den retning besluttede vi i fællesskab på sidste landsmøde. Og det er der
mange grunde til:
Vi vil gøre verden til et bedre sted. Det ligger i vores
DNA. Og vi har rigtig meget at byde på: Vi har et værdifuldt fællesskab med plads til alle, vi har stærke værdier, praktiske kompetencer, overskud, og så elsker vi
at skabe noget nyt sammen.
Og det går ikke kun den ene vej. Vi vil i dialog med
vores omverden, så vi kan blive påvirket, udvikle os
og blive ved med at være relevante og gøre en forskel.
Der er flere end nogensinde før, der vil lave projekter,
aktiviteter, events med os: Vi bliver anset for at være
nogen, der kan noget særligt!

Vi skal ikke alle sammen gøre det samme - men vi skal
alle sammen gøre noget. Derfor er der her i bogen inspiration til, hvordan du, din gruppe og distrikt kan
komme i gang.
Jeg glæder mig til at se, hvad vi kan lykkes med, når
vi i fællesskab kaster vores energi og engagement i at
gøre alt det. Sikke en bevægelse vi kan skabe, sikke et
bidrag til verden!

MICHAEL AAGAARD SEEBERG
Formand for KFUM-Spejderne

Lad os komme i gang!
Det er alt det, bogen her handler om: Vores mål om, at
vi vil rykke verden – med vilje. Og især hvordan vi kan
nå frem til det mål.
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Sammen rykker vi verden — med vilje

Spejderbevægelsens stifter Baden Powell
har sagt, at ét af de vigtigste mål, vi spejdere
har, er at efterlade verden en lille smule bedre, end vi modtog den. Vores vision er altså i
vores DNA: Vi vil rykke verden – med vilje!

Det har vi altid gjort i KFUM-Spejderne
– og vi har altid troet på, at vi kan. Nu
udfordrer vores vision os til, at vi vender os
endnu mere ud mod vores omverden,
end vi tidligere har gjort.

KFUM-Spejderne har
25.000 medlemmer og mere
end 500 lokale grupper på
nationalt plan. Vi er en del
af et globalt fællesskab
- spejderbevægelsen.
Et fællesskab, der på tværs
af landegrænser, verdenshave og kontinenter samler
38 millioner børn, unge
og voksne.

Sammen rykker vi verden — med vilje

Vores bidrag til verden

I KFUM-Spejderne er der plads til alle børn
og unge, uanset baggrund, hudfarve og
overbevisning. Her er der plads til alle, der
har lyst til og mod på at være en del af et
forpligtende fællesskab, og hos os kan børn
og unge udfordres og udvikle sig, samtidig
med at de har det sjovt.

Vi har plads til alle
Når vi beriger børns og unges liv med udvikling og glæde og er med til at gøre
dem til hele, robuste mennesker, så rykker vi verden. Og når vi rummer børn
og unge, der lever med sociale eller fysiske udfordringer og ofte udelukkes fra
andre fællesskaber, så rykker vi verden. Og som korps bliver vi beriget med
mangfoldighed.
Vi vil samarbejde og invitere ikke-spejdere ind
Når vi samarbejder med den lokale kirke eller med en landsdækkende organisation og skaber noget nyt sammen med dem, der kan være til gavn for lokalsamfundet og korpset og til glæde for mennesker, så rykker vi verden.
Når vi inviterer hele landsbyen til fællesspisning i vores spejderhytte, så rykker
vi verden ved at styrke fællesskaber, sprede glæde og skabe nye bånd. Og vi
oplever stolthed og anerkendelse for vores bidrag.

9

VI
I KFUM —
SPEJDERNE

KAPITEL 2
10

Sammen rykker vi verden — med vilje

Vi tror på, at vi KFUM-Spejdere kan
rykke verden – med vilje.
Det kan vi, fordi vi i vores fællesskab har lært
noget ganske særligt: Både praktiske ting som
at tænde et bål, at rejse et telt og at kunne
planlægge store projekter og skabe dialog på
tværs af grænser.
Vi kan uddanne og udvikle børn og unge til
robuste, hele mennesker, der kan tage ansvar
for sig selv og den verden, de færdes i. Og så
er vi engagerede, vi har drivkraften til at gøre
en forskel, og vi tør finde en kreativ løsning
på de udfordringer, vi møder.

Vi har valgt, at vores
strategi skal gælde i tre år,
frem til 2017. Til den tid
tager vi stilling til, om der
er noget, vi skal justere
for at nå frem til vores mål
(visionen) i 2020. Hvordan
vil du bruge strategien?
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Vi i KFUM — Spejderne

Det nye er altid en udfordring
Det kræver mod og handlekraft at rykke
verden. Det kræver vilje.
Når vi skal åbne os endnu mere for vores omverden, kan vi være bekymrede for, hvad det
gør ved os og vores fællesskab. Vi skal forholde os til nye typer af medlemmer og uvante
samarbejdspartnere. Det skal vi øve os i.

Det koster tid og energi
Det koster tid at være opsøgende og at invitere ind. Og det kræver kræfter at
håndtere nye indtryk og påvirkninger. Men det betyder samtidig, at der må gå
tid fra noget andet: Vi skal med andre ord prioritere og bruge vores kræfter godt.
Find de rigtige samarbejdspartnere
Når et samarbejde går godt, så er 2+2=5. Derfor skal vi være omhyggelige med
at vælge dem, vi vil række ud mod. Vi kan ikke samarbejde med hvem som
helst, og det er ikke hvem som helst, der vil passe ind hos os. Men, lad os være
åbne og nysgerrige over for mulighederne – og lad os have mod til både at sige
nej og ja.
Stolt over at være spejder!
Vores vision er et vildt ideal. Vi ved, at vi nærmer os det hver gang, vi har gjort
en forskel for et menneske med eller uden uniform - barn, ung eller voksen. Når
vi er fællesskabet, der spreder glæde og inspirerer til handlekraft, livsmod og
vilje til at tage ansvar.

13

SÅDAN
VIL VI
RYKKE
VERDEN

KAPITEL 3
14

Sammen rykker vi verden — med vilje

Vi er 25.000 KFUM-Spejdere, og når vi
arbejder sammen mod vores mål
(vores vision), så er der god sandsynlighed
for at vi lykkes!

DYGTIGE LEDERE SKABER
STÆRKE FÆLLESSKABER
Vi tror på, at dygtige ledere
er nøglen til at skabe stærke
og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det
gode spejderarbejde skal
være mere attraktivt og
tilgængeligt for flere.
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Sådan vil vi rykke verden

Hvis vi alle sammen omsætter de tre temaer til handling, så er vi på vej. Der
er mange måder at gøre det på og ikke nogen facitlister. Så vi skal hver især
som KFUM-Spejder, patrulje, gruppe, distrikt, center, houmand, arbejdsgruppe, projektgruppe, uddannelsesstab, styregruppe og hovedbestyrelse beslutte
os for, hvad vi vil gøre.

Hvordan skal vi så gøre det? Det er der siden landsmødet i 2014 blevet
indsamlet forslag til. De forslag er blevet kogt ned til tre temaer:

1. DYGTIGE LEDERE SKABER STÆRKE FÆLLESSKABER
2 . S P E J D E R G R U P P E N S O M L O K A LT K R A F T C E N T E R
3 . V I R Æ K K E R U D O V E R O S S E LV

På de næste sider kan du læse mere om de tre temaer og hvordan, de kan omsættes til handling.
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Det er i fællesskaberne i patruljen, lederstaben, grupperådet, distriktsstaben, at vi
KFUM-Spejdere udvikler os mest. Vi vokser
mest i stærke fællesskaber, og dygtige ledere
er nøglen til at skabe de fællesskaber. De er
rollemodeller – både for os og for andre.

SPEJDERGRUPPEN SOM
LOKALT KRAFTCENTER
Vi vil arbejde på at styrke
spejdergrupper, distrikter og
centre, så de bliver attraktive
kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere
og samarbejdspartnere.
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Stærke fællesskaber

Vi tror på, at stærke lederfællesskaber giver
kvalitet i spejderarbejdet og tiltrækker flere
børn og unge og giver dem lyst til at være med.
Derfor er vores dygtige ledere helt nødvendige at have fokus på, når vi vil rykke
verden.

Vi vil udvikle vores uddannelsestilbud, så uddannelserne bliver endnu mere
relevante og endnu bedre. De skal give lederne alle de vigtige kompetencer til
at løfte opgaven som leder - både overfor børn, unge og andre ledere.
Der vil også blive sat andre initiativer i gang, som skal få endnu flere ledere til
at uddanne sig. Nogle af dem er at tilbyde uddannelserne på nye platforme
og medier.
Ledere skal også have endnu bedre rammer til at skabe god ledelse i enheden,
gruppen og distriktet. Vores nye arbejdsprogram bidrager til det med bedre
redskaber til at skabe udfordrende aktiviteter for børn og unge.
De historier, som du kan læse på næste side, kan måske inspirere dig, din gruppe eller distrikt. Det kan også være, at I har nogle helt andre idéer til, hvordan
vi kan udvikle vores ledere endnu mere?
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Stærke fællesskaber

Spejderne uddanner fremtidens ledere
Teknisk Gymnasium (HTX) i Skive har i samarbejde med KFUM-Spejderne
kørt projektet Fremtidens Ledere i Danmark (FLID). En ledelseslinje, der
skulle ruste 21 elever med ledelsesegenskaber. Projektleder Christian
Bloch fortæller: “Spejderne har stor erfaring med praktisk ledelse. Vi vil
derfor gerne bidrage med det, vi er bedst til. Elever på HTX og andre gymnasiale uddannelser har en alder, hvor de nødvendigvis ikke har haft stor
erfaring med ledelse, og derfor giver dette projekt god mening”. Projektet
er lige nu i gang med en ny opstart og kan forhåbentlig udbredes til andre
uddannelser.

Ny uddannelse i socialt entreprenørskab
Socialt entreprenørskab handler om at udvikle innovative ideer, aktiviteter og organisationer, som skaber en social værdi i samfundet. Det
fortæller projektleder, Jesper Glinvad Schultz. Uddannelsen i socialt
entreprenørskab er udviklet i samarbejde med vores tunesiske samarbejdspartner i FLOW. Projektet skal være med til at ruste de unge og
dygtige ledere til at gå ud og rykke verden. “Projektets formål er at uddanne unge til at tage ansvar for og ledelse af socialt entreprenørskab
i deres lokalsamfund og derigennem styrke lokalsamfundet”, fortæller
projektleder Jesper Oehlenschläger.
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Når vi er et stærkt fællesskab i spejdergruppen og slår døren op og inviterer andre
inden for i spejderhytten, så har vi rigtig
meget at byde på: Vi kan blive et mødested og
et knudepunkt i lokalsamfundet.

VI RÆKKER UD OVER OS SELV
Vi vil, at den enkelte spejder skal
tage medansvar for at gøre
verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at
bidrage til og at være en del af
noget større og meningsfuldt.
Det vil vi gøre ved at række ud
over os selv og arbejde på tværs
af spejdere, ikke-spejdere,
kulturer, og landegrænser.
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Lokalt kraftcenter

Vi vil tiltrække nye målgrupper, flere børn og unge og nye samarbejdspartnere.
Det kan for eksempel være kirken, skolen eller en lokal forening, der henvender sig for at lave et projekt, som kun er muligt og givende, hvis man er flere
om det. Dem, vi inviterer indenfor, behøver ikke at ligne os, så længe at vi har
respekt for hinandens værdier og kan skabe noget godt sammen. Når det sker,
så er 2+2=5. Så rykker vi i vores nærområder!
Fripladsordningen gør det muligt at invitere nye børn og unge ind i gruppen,
som indtil nu ikke har haft mulighed for det. Vi vil arbejde på at udvikle flere
initiativer, der kan inkludere endnu flere målgrupper i vores fællesskab, så vi i
endnu højere grad kan afspejle samfundet, som det er i dag.
Strategiambassadørerne er gode at kontakte, hvis gruppen eller distriktet vil
sætte noget i gang med lokale samarbejdspartnere. Udviklingskonsulenterne står også til rådighed med sparring, og så er det en god idé at udveksle
tanker og erfaringer med andre grupper eller distrikter, der allerede er godt i
gang med projekter med lokale samarbejdspartnere.
De historier, som du kan læse på næste side, kan måske inspirere dig, din gruppe eller distrikt. Det kan også være, at I har nogle helt andre idéer til, hvordan
gruppen kan tiltrække flere nye målgrupper og lokale partnere?

27

28

Sammen rykker vi verden — med vilje

Lokalt kraftcenter

Asylspejd
Spejder er for alle. Hos Thyregod gruppe opstod der derfor en idé: Asylspejd. Her inviteres asylcenterets børn med til spejder én gang om måneden. Med dette projekt inddrager Thyregod gruppe andre unge, end
dem der i forvejen er spejdere. Annett Lassen, der er ophavskvinde til
ideen, fortæller om asylbørnene: “Når man er mange om at løfte, så kan
man faktisk meget mere, end hvis man bare er alene”. Projektet skal
være med til at styrke asylbørnenes fremtid såvel som Thyregod gruppes egne spejdere: Der sker noget med synet på ’de fremmede’, når man
laver fælles spejderaktiviteter. Ved at møde noget, der er anderledes
end en selv, lærer spejdere og asylbørnene deres egne kompetencer og
kvaliteter at kende.

Luksusspejdere i Hirtshals
Det er ikke alle fritidsaktiviteter, som hver anden lørdag kan rumme
unge med muskelsvind, ADHD eller autisme. Men det kan man hos frøspejderne i Hirtshals. Her er end ikke en fisketur, et besøg hos Falck eller
en tur på skydebanen for meget for de 10 unge spejdere og deres tre
ledere. Til gengæld er det sjældent bålmaden og de store spejderlejre, som står på programmet. Derfor hedder det heller ikke frøspejdere
i Hirtshals men luksusspejdere, fortæller Dennis P. Lauritsen, som er leder hos frøspejderne. “Måske rykker vi ikke hele verden i Hirtshals hver
anden lørdag, men vi har glade unge mennesker, som får oplevelser og
input med hjem. Og det er det vigtigste, “ fortæller Dennis P. Lauristen,
spejderleder hos frøspejderne i Hirtshals.
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De rigtig store ting kan begynde at ske, når vi
tager initiativ og rækker ud. Det kan for
eksempel være, når vi skaber Ungdomsøen
med de andre spejderkorps, eller når den
lokale gruppe tager initiativ til at samarbejde
med kirken eller asylcentret. Det kan også
ske, når vi satser på bæredygtighed for at
tage vare på miljø og natur. Eller når vi
sammen med vores tunesiske samarbejdspartnere uddanner strategiambassadører.
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Vi rækker ud over os selv

Når vi rækker ud over os selv, så skal det
kunne mærkes og ses, for eksempel i forhold
til mad, forbrug eller vores sociale engagement. Dér kan vi rykke både den nære og den
store verden, og vi kan med kloge og kreative
initiativer være med til at skabe en fremtid,
hvor børn og unge har bedre muligheder, end
vi som ledere selv har haft.

Vi vil gøre en indsats for, at korpset i endnu højere grad arbejder på tværs af
spejdere, ikke-spejdere, kulturer og landegrænser. Blandt andet vil vi skabe en
kortere vej til, at ledere kan engagere sig i internationalt arbejde, samtidig med
at der er plads til at gøre en forskel hjemme i gruppen.
Samarbejdet med de andre spejderkorps vil også blive styrket. Vi vil samarbejde med de andre spejderkorps om initiativer, som gør os i stand til at gøre
noget med langt større gennemslagskraft og effekt, end vi formår alene.
Spejderne bliver et fællesskab, som har kræfter til at udrette meget og skabe
synlighed både i Danmark og internationalt.
De historier, som du kan læse på næste side, kan måske inspirere dig, din gruppe eller distrikt. Det kan være, at I har nogle helt andre idéer til, hvordan I vil
række ud over jer selv for at rykke verden – med vilje?
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Vi rækker ud over os selv

Byhave midt på Vesterbro i København
På et lille hjørne slynger græskarplanter sig, og solsikker gør sig klar til
at gå i blomst. På et par bænke bygget af paller nyder et kærestepar
sommersolen. Den lille byhave er lavet af Vesterbro-spejdernes trop.
Kommunen har givet spejderne lov til at få 5-6 kvadratmeter jord, som
de hvert år kan plante til. Udover blomster og krydderurter er der i år
også plantet bærbuske, som kan blive en lækker spise for lokale beboere over flere år. “Den lille byhave giver liv i kvarteret og får spejderne
til at tage ansvar for, at lokalområdet ser godt ud” fortæller tropleder,
Christian Bloch Hansen.

Et armbånd til forskel
Det ser ikke ud af meget, men faktisk redder det liv i Uganda. Et armbånd
til 35 kroner. Idéen er enkel. De afrikanske spejdere laver armbånd, som
spejdere i Danmark sælger. Pengene kommer retur til Uganda, hvor de
går til at uddele myggenet mod malaria og på sigt bygge et sundhedscenter. ”At sælge armbånd er vores bidrag til et fantastisk projekt, som virkelig gør en forskel for børn og unge. Og så er det jo kun fedt, at spejderne
selv synes det er sejt, “ siger Johannes Damsgaard-Bruhn, gruppeleder i
Lystrup Gruppe.
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DIN STRATEGI
Hvad vil du gøre for at
rykke verden med vilje?
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Sådan kommer du igang

SÅDAN
KOMMER DU
IGANG
D E R E R N O K AT TA G E FAT P Å . D E T E R I K K E N O G E N L E T
O P G A V E AT R Y K K E V E R D E N . F O R H Å B E N T L I G H A R D U
FÅ E T N O G E T I N S P I R AT I O N P Å D E F O R E G Å E N D E S I D E R
TIL, HVORDAN DU KAN KOMME I GANG!
ELLERS ER DER RÅD!

Du kan for eksempel begynde med dig selv. Kan du
gøre endnu mere for at udvikle dig som leder? Er der
nogen børn og unge fra andre målgrupper, I kunne invitere ind i gruppen? Har du ideer til et godt projekt,
som I kan sætte i gang med en lokal samarbejdspartner? Har du delt ideerne med dine medledere? Og har
du hørt deres idéer?
Du kan sætte strategi på dagsordenen på det næste
ledermøde, så I sammen kan lave en plan: Tag snakken om, hvordan I kan udvikle jer endnu mere som
ledere, og hvordan I kan være gode rollemodeller for
jeres spejdere. Tag snakken om, hvilke samarbejder
I allerede har med andre. Hvordan I kan udvikle de
samarbejder og om der er andre, I gerne vil lave noget
med? Tag snakken om, hvor I gerne vil være til stede i

lokalsamfundet. Læg en plan og hav fokus på at føre
planen ud i livet. Hvis ikke I allerede har et godt forum
at skabe handling igennem, så skab et forum. Det kan
være en lille arbejdsgruppe eller fælles strategimøder
i ledergruppen.
På spejdernet.dk kan du finde mere inspiration til,
hvad du og din gruppe kan gøre. Du kan også tage
fat i strategiambassadørerne, som er uddannet i at
hjælpe grupper og distrikter i gang med rykke verden.
Din distriktsstab kan også hjælpe, og det kan udviklingskonsulenterne og hovedbestyrelsen også. Der er
masser af input og hjælp at hente.
På de næste sider kan du tegne og skrive dine idéer.
Så grib noget at skrive med – og del meget gerne!
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Mit bidrag til verden
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