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På Landsmøde 2022 skød vi gang i en proces, hvor vi sammen 
satte ord på KFUM-Spejdernes formål. Første skridt i denne 
proces foregår ude i grupperne. Der produceret et mærke, 
som spejderne kan tage samt et oplæg til en workshop for 

ledere og evt. bestyrelsen. Her kan du læse mere. 

Denne workshop skal munde ud i 3-6 ord, der beskriver 
spejderarbejdet i jeres gruppe. Disse ord indsendes til 
hovedbestyrelsen, som samler ordene fra alle grupper og 
bruger dem i arbejdet med formålsparagraffen.

Ordene kan I også bruge til at formulere et lokalt formål 
for jeres gruppe, som I kan bruge i spejderarbejdet frem-
adrettet.

På næste side er beskrevet en måde at lave en workshop. 
I er selvfølgelig velkomne til at tilpasse workshoppen til 
jeres lederflok, men udfaldet skal stadig være 3-6 ord, der 
beskriver formålet med jeres spejderarbejde.

Næste skridt i processen er et ledermøde i distrikterne. 
Ved disse møder vil det være en fordel, hvis I allerede har 
afholdt workshoppen i gruppen og kan medbringe jeres 
formåls-ord.
Workshoppen består af to dele. I den første del åbnes sam-
talen med samtalekortene. De belyser nogle af de vinkler, 
man kan have på en diskussion om fomål og varmer leder-
ne op til at udvælge ord senere. 

Anden del er en øvelse, hvor I sammen sporer jer ind på 
de 3-6 ord, der tilsammen beskriver spejderarbejdet i jeres 
gruppe. Hele workshoppen tager cirka 2 timer.

Forslag til tidsplan for workshoppen

19:00 - Velkomst

19:10 - Introduktion til første del og inddeling i hold

19:20 - Debat med udgangspunkt i samtalekort

20:10 - Afrunding på første del i plenum

20:20 - Introduktion til anden del

20:25 - Post-it øvelse

20:55 - Afrunding på workshoppen

Workshop for 
gruppens ledere

Landsmøde 2024
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FØRSTE DEL

Samtalekort
ANDEN DEL

Ord på formålet

Lederne deler sig i mindre grupper á 4-5 per-
soner. Ordstyreren trækker et kort og læser 
det højt, hvorefter grupperne diskuterer de to 
spørgsmål. Der afsættes cirka 7 minutter til 
hvert kort.

Undervejs i diskussionen må lederne meget gerne skrive 
noter og stikord, som de kan bruge i næste del af works-
hoppen.

Lav til sidst en kort opsamling i plenum med spørgsmå-
lene: 
• Hvilke tanker sidder I med efter denne øvelse?
• Hvad er vigtigt at huske, når vi skal diskutere vores 

formål fremadrettet?

Med udgangspunkt i diskussionen om samta-
lekortene skal I nu sætte ord på formålet med 
spejderarbejdet i jeres gruppe.

Hver leder får nu hver en bunke post-its, og skal med 
enkelte ord eller begreber beskrive spejderarbejdet i jeres 
gruppe. Der må være et ord pr. seddel, men man må lave 
så mange sedler, man kan nå. 

Som inspiration skrives disse spørgsmål på en tavle:
• Hvad er godt spejderarbejde for dig?
• Hvad får vores spejdere ud af at de aktiviteter, vi laver 

for dem?

Lederne får cirka 5 minutter i stilhed til at skrive ord ned.
Herefter skal hver leder udvælge de ord, der bedst beskri-
ver spejderarbejdet i gruppen. Er I mange ledere, vælger I 
tre ord hver. Er I få ledere, kan I godt vælge fem ord hver.

Ordene hænges op på en tavle eller lignende. Sorter 
sedlerne sådan, at hvis der er flere med det samme ord, 
hænger I dem sammen. Hvis der er ord, som ligner hin-
anden, bestemmer I hvilket ord, der er bedst, og hænger 
dem sammen under det ord.

Til sidst udvælger I 3-6 ord, der tilsammen beskriver for-
målet med jeres spejderarbejde. I kan vælge de ord, som 
optræder flest gange, eller I kan diskutere, hvilke ord der 
skal bruges for at få alle de vigtigste dele af formålet med.

Når I har afholdt workshoppen i gruppen, skal I indtaste jeres formåls-ord 
via QR koden herover. Der skal kun indtastes ét sæt ord pr. gruppe!

Så vil ordene indgå i det videre arbejde med korpsets formål, sammen 
med ordene fra alle de andre deltagende grupper.


