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Årets højdepunkter:
2017 har været et begivenhedsrigt år. Koldingspejderne har været repræsenteret på mange
forskellige områder både lokalt og nationalt. Årets højdepunkt har uden tvivl været deltagelsen i
spejdernes lejr, hvor vi, da vi var flest, var 100 spejdere og ledere. En lejr som vil blive husket
mange år frem, både i form af de mange oplevelser, nye venskaber, fællesskabet og ikke mindst
regnen. Temaet for lejren var: At sætte spor…, og der er ingen tvivl om, at lejren også har sat
spor i vores erindringer.
Efter et begivenhedsrigt forår, hvor en stor del af spejdermøderne er blevet brugt på
forberedelser til den store lejr, de ældste spejderes deltagelse i pre-campen, sammen med de
andre spejdere fra Kolding kommune og arrangementer i divisionen. Og efter en meget
velfortjent sommerferien startede vi op igen i august, hvor vi traditionen tro, var af sted på
gruppetur med oprykning. Denne gang gik turen til Hjarup spejdercenter, som var blevet indrettet
som vikingeborgen Valhal. Formiddagen gik med at klargøre til det store slag. Der blev lavet
skjolde, våben, smykker og stegt pattegris.
Efteråret brugte vi på at sætte spor i lokalsamfundet, i samarbejde med Kolding Kommune og
friluftsrådet var vi med til Get Out. Vores tropsspejdere stod klar nede ved Slotssøen, hvor de
var behjælpelige med at få Koldings borger ud på en sejltur i vores kanoer. Efterfølgende var vi
repræsenteret ude på Houens Odde spejdercenter, hvor Koldings borgere kunne gå sig en ægte
spejderoplevelse med overnatning i telt.
Ledermæssigt har vi i løbet af sagt farvel til Søren D fra mikroerne, Jan fra minierne og Fie fra
troppen. Til gengæld har vi også fået nye ledere. Det har drejet sig både om forældre, seniorer
og folk ude helt ude fra. Alle sammen meget kompetente og engageret. Lederne og bestyrelsen
var i januar samlet for at afholde en udviklingsdag. Temaet for dagen var gruppens røde tråd og
gruppens identitet. En rigtig god og givtig dag.
Udviklingsplan:
Af gruppens udviklingsplan, der løber frem til og med 2018 fremgår, det at vi vil fremme
ledertræningen, og at gruppen skal være aktiv i forhold til divisionen samt gruppens røde tråd.
Pga. spejdernes lejr, havde man fra korpset side ikke udbudt så mange kurser sidste år, hvilket
betød, at vi ikke har kunnet holde det flotte niveau fra året før. Men vi regner med at komme
stærkt efter det igen i 2018. Der er ingen tvivl om, at det sidste år, hvor lederne og spejderne har
brugt rigtig meget energi på pålanlægning, afholdelse og evaluering af spejdernes lejr, har
bevirket, der ikke har været det samme fokus på divisionen. Trods det var mikroerne, minierne
og juniorerne med til divisionsturneringen. Vi havde endda ledere med i planlægningen af
turneringen.

Gruppens røde tråd har været og er stadig noget som vi der er stor fokus på. Sidste år blev der
sat massivt ind i forhold til patruljearbejdet. Det har været vigtigt for, at spejderne arbejder i
patruljer hele vejen fra familiespejd og op til vores seniorer. Dette har været en stor proces for
nogle af grenene, men vi er kommet godt fra land med enkelte småjusteringer hen ad vejen.
Fremtiden i 3. Kolding:
I det kommende år, regner vi med at tage den lidt med ro, således at de mange oplevelser fra
året der er gået kan nå at bundfælde sig. En ting er dog sikkert, vi vil komme til at nyde vores
udendørsarealer endnu mere i det kommende år efter, vi har fået sat spunsvæg op. Det betyder,
også at vi kan komme til at gøre brug af den bålplads, der i skrivende stund er ved at blive
genetablet.
En del af lederne påtænker allerede her i maj at tage på kursus på Sjælland, og mon ikke resten
følger trop i oktober, hvor der endnu engang bliver udbudt gode og inspirerende kurser. Alle er
kurser, hvor lederne bliver endnu dygtigere og får inspiration til at lave det gode spejderarbejde i
dagligdagen.
Mikroerne tager på sommerlejr til Houens odde spejdercenter, hvor de skal være sammen med
spejdere fra andre steder i Danmark. Turen vil være i Kristi himmelfartsferien.
Minierne tager til Vildengen ved Skærbæk fra onsdag til søndag i uge 27.
Junior og trop tager til Toggerbo i Mols bjerge på centerlejr i uge 27.
Seniorerne har i år valgt at tage på vandretur. Turen går enten til Norge, Sverige eller Bornholm.

Det vil sige at endnu engang venter der et spejder år fyldt med spændende arrangementer i alle
grene.
Jeg vil til slut gerne benytte lejrligheden til at sige en stor tak til lederne, som gang på gang gør
det muligt, at vi fortsat kan lave fedt spejderarbejde for alle spejderne. En tak skal også lyde til
de forældre, der hjælper til når, vi har behov for lidt ekstra hjælp. Denne hjælp er helt
uundværligt. Vi vil forsat for brug for jeres hjælp ikke mindst her til foråret, når vi skal have
klargjort vores udendørsarealer samt vedligeholdt vores spejderhus.
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