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Dyssegårdsspejdernes Eventpatrulje 
 
I forbindelse med ledergruppens og bestyrelsens fælles visionsaften i efteråret 2020, blev der blandt 

andet nedsat en patrulje som siden da har arbejdet med idéen om en eventpatrulje hos 

Dyssegårdsspejderne. Her skal ledere, ældre spejdere og med tiden måske også forældre, have 

mulighed for at mødes om alverdens interessebaserede aktiviteter. Det skal altså være et tilbud ved 

siden af spejdermøderne, hvor man har mulighed for at lave aktiviteter for hinanden - om det så 

bliver blomsterbinding, vandreture, smedning eller noget helt fjerde, må tiden vise. Idéerne til de 

første mange aktiviteter og workshops er allerede på tegnebrættet, nu skal de blot føres ud i livet, 

så vi kan mødes om en masse fede, lærerige og sociale aktiviteter. 

 

Bortset fra få årlige begivenheder er det ikke meget, lederne fra de forskellige grene får set til 

hinanden. Dette er derfor også en god mulighed for at lederne på tværs af grenene, kan mødes i et 

mere socialt vennelag, hvilket vil skabe en stærkere ledergruppe til gavn for hele spejdergruppen. 

 
En attraktiv spejdergruppe for de unge spejdere 
 
Det skal være attraktivt at være ung hos Dyssegårdsspejderne. Der har i en lang årrække ikke været 

en særlig stor tilgang af spejdere til klanen, da spejderne ofte stopper inden de når 16års alderen. 

For bedre at kunne fastholde de unge spejdere i troppen og klanen, vil vi i 2021 undersøge hvad der 

får de unge spejdere til at forblive spejder i gruppen, og hvad vi kan gøre, for at de får en endnu 

større tilknytning til gruppen, så de også får lyst til at være spejder i deres sene teenageår.  

 

Det er et vigtigt arbejde, da det gerne skal være grobunden for en sund spejdergruppe med spejdere 

i alle aldre. Det giver dels nogen som de mindre spejdere kan se op til, og dels en gruppe af ældre 

spejdere som kan bidrage i bestyrelsen, til diverse arrangementer mm. En velfungerende klan kan 

desuden være med til at fremtidssikre gruppen, da nogle af disse spejderne før eller siden formentlig 

også vil få lysten til at prøve kræfter som leder. 

 

 
 


