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R E F L E KS I O N

HELD
FINDES

IKKE

AF AN D E RS ST E G G E R

Jeg har altid følt mig heldig, men jeg er fuldstændig klar over, at held
ikke findes. Jeg tror ikke på held. Held er en livsindstilling. Hvis man
føler sig heldig, er man heldig. Det er derfor, det er gået mig rigtig
godt i livet. Simpelthen.
Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at jeg har
ret. Et forsøg foregik sådan her: Man bad 400 mennesker om at tælle billederne i en avis. 200 mennesker,
der generelt føler sig heldige. 200, der generelt føler
sig uheldige. På side 2 stod der: “Stop med at tælle.
Sig, at du har læst det her og få 250 dollars”. De heldige bladrede glad igennem avisen og var nysgerrige
for, hvad der mon stod på siderne. De, der følte sig
uheldige, talte bare billederne - uden at læse hvad
der stod. Og det gjorde at mange flere af de heldige
endte med at gå derfra med 250 dollars. Hvorfor?
Fordi de var nysgerrige, fordi de tænkte: Det lyder
sjovt. Fordi deres øjne var åbne for alle muligheder.
Dem der følte sig uheldige havde en negativ indstilling til opgaven og gad ikke engang læse overskrifterne. De talte bare. Og fik dermed ikke gevinsten.
Temaet for denne udgave af Ildhu er mod. Og mod
og held er for mig det samme. Mod er at kaste sig ud
i alting og være fuldstændig ligeglad med det, der
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potentielt kan stoppe dig: ”Det kan jeg ikke finde ud
af,” eller ”hvad nu hvis det går galt?” eller ”det er kedeligt at tælle billederne i en avis.”
Da jeg lavede studenterradio for mange år siden,
tog jeg på Smukfest, hvor Fatboy Slim skulle spille.
Han var et kæmpe navn, men jeg skrev alligevel til
hans manager: ”Hej. Jeg laver studenterradio, må
jeg ikke interviewe Fatboy Slim?” Det måtte jeg gerne, og jeg var den eneste, der havde gidet at spørge,
så jeg fik lov at interviewe ham alene i en halv time,
og bagefter måtte DR og alle de store medier nøjes
med ham i et par minutter på et pressemøde, fordi
jeg var den, der tænkte: ”Det kan være han siger ja”
og ikke ”Han siger sikkert nej.”
Det er forskellen på heldige mennesker og uheldige
mennesker. Heldige mennesker tænker: Jeg giver
det et skud. Uheldige mennesker tænker: Han er en
alt for stor stjerne.

KFUM-SPEJDERNE

OG SÅDAN HAR JEG VÆRET HELE MIT LIV:

–	Stillede op til skolens musical uden at have sunget før.
–	Flyttede til Østrig uden at have penge eller et job.
–	Søgte ind på journalisthøjskolen uden at have læst en avis
et halvt år, fordi jeg var i udlandet.
–	Sendte en ansøgning til P3 på lyd, selvom alle sagde, det
var en dårlig idé.
–	Købte en lejlighed og renoverede den selv uden at vide,
hvordan man gør.

Listen er uendelig, fordi jeg altid bare kaster mig
ud i det. Jeg er altid den, der bare gør det. Jeg
har mange venner, der gerne vil diskutere og
tænke rigtig meget og vende og dreje det fra alle
vinkler, før de gør noget. Jeg har altid bare gjort
det, inden de får tænkt sig om. ”Skal vi have dén
pose chips eller dén pose chips?” Jeg tager dem
begge to og putter ned i vognen.
Hver gang jeg er på restaurant og tjeneren spørger: ”Hvad kunne I tænke jer?” Så siger jeg: ”Jeg
skal bare have det, du bedst kan lide.”
For det meste går det rigtig godt. Jeg har også
fået en klam drink, der smager af rådne rosiner,
men langt, langt, langt de fleste gange, får jeg
en bedre oplevelse, end jeg selv kunne have
valgt mig frem til.
Det giver mig flere timer i døgnet, det gør alting
nemmere, men hvis jeg nu skal stoppe op. Hvis
jeg nu rent faktisk tænker over det: Hvor galt
kan det gå? Hvor galt kan det så egentlig gå?
Min konklusion er altid: Ikke rigtig galt, så jeg
tager chancen.
Og det synes jeg også, at du skal gøre. Lad nu
være med at overtænke det.
At være modig handler om bare at gøre det.
Hold op med at tænke så meget. Gør det nu
bare. Og gør det hele og gå all in hver gang. Så
bliver du heldig. ■
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Ø - AMB A SSA DØ RER:

VISER VEJEN FREM
AF S OF IE L I N D GAA RD N I E LS E N

I sensommeren 2019 havde Ungdomsøen officiel åbning, men længe før det
har Ø-ambassadører rundt om i hele landet åbnet op for, hvad Ungdomsøen
kan og fået den til at række langt længere ud i landet end blot at være en ø i
Øresund. Vi har spurgt nogle af ambassadørerne, hvordan de definerer mod.

HVAD ER MOD?

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT HAVE MOD?

“Mod er, når man gør noget på trods af, at man er bange. Det er
altså ikke fraværet af frygt, men at man gør det - på trods af, at
man er bange”.
Mathilde

“Fordi man med mod kan ændre verden. Det handler ikke om
at være Nelson Mandela, men om at have modet til at gå mod
strømmen, når den løber den forkerte vej og tage ansvar for sig
selv og andre”.
Annie

“For mig er mod, når man gør det, der skræmmer en - fordi det
udstiller en sårbarhed. Hvis man gør noget ægte modigt, er man
også sårbar imens. Uanset om det er at holde en tale, dele noget
personligt eller råbe højt, hvis man synes noget er uretfærdigt.
Mod er at gøre noget på trods af ens mavefornemmelse”.
Sille
“Mod er at turde og mod er styrke. Mod er at gøre ting, selvom
man kender konsekvenserne og gøre det med overbevisning og
kraft til at gribe, hvad end der måtte følge med. Men mod er også
at turde gribe chancen, selvom man ikke ved, hvad der følger efter. At kaste sig ud i livet og lade sig falde i frit fald i uvisheden”.
Astrid
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“Fordi når man er modig udvikler man sig mere, og man bliver
stærkere mentalt. De ting, som synes usikre eller farlige, kan vise
sig slet ikke at være så farlige, og ellers lærer man at håndtere
det. Men det er vigtig, at man har modet til at møde det ukendte”.
Sarah
“Det kan hjælpe en til at træffe de rigtige valg (og udføre dem)
og på den måde gøre en positiv forskel i mange forskellige sammenhænge”.
Mathilde

KFUM-SPEJDERNE

HVAD SKAL MAN GØRE FOR AT VÆRE MODIG?

HVORDAN HÆNGER MOD OG HANDLING SAMMEN?

“Det afhænger af den individuelle person. Jeg tror, at man kan
være modig på mange forskellige måder. Men det vigtigste, man
kan gøre for at være modig, er at have et åbent sind og turde ta'
en chance”.
Stine

“Mod + Handling = Udvikling”.
Sille

“Tage springet og tage konsekvenserne bagefter. Eller turde gøre
noget andet, end hvad de andre gør. Lade være med at følge med
strømmen, hvis man ikke kan lide retningen”.
Christina

“At have mod fører ofte til handling. F.eks. har Gerda Thunberg
mod, når hun tager handling for klimaforandringerne og ikke
længere vil finde sig i politikken. Man skal altså være modig for
at handle, fordi man skal være klar til at folk vil tvivle på en og
dømme ens valg”.
Annie

“Det kræver tro på en selv. D.v.s. tro på, at man kan nogle ting,
og at man kan klare tingene - selv når man kaster sig ud på dybt
vand. Sådan en tro på sig selv er der mange der får gennem spejder, fordi man bliver udfordret tilpas meget, til at man får mange
succesoplevelser - på den måde får man opbygget tilliden til sig
selv”.
Mathilde
“For at være modig skal man kunne kigge ind ad og finde sit
stærkeste fundament, der kan hjælpe med at tage springet, der
ligger foran en. Samtidig skal man være god til at se muligheden
og gribe den, når den dukker op, i stedet for at lade den gå forbi
og håbe på, der kommer en ny på et andet tidspunkt”.
Astrid
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D E N G O D E H I STO R I E

Således fik
glenterne
deres hytte
A F L I N E A B LO M - B LO C H

Jeg skulle mødes med en patruljeleder i Tarm, og jeg kom i god tid til
stedet. Jeg skulle finde en hytte, men vidste ikke, hvad jeg kiggede
efter. Jeg gik rundt i en lille skov, og i en lysning langs stien stod en lille
hytte på ikke mere end 2 gange 3 meter.
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Ildhu blev kontaktet af gruppelederen i Tarm
Gruppe, da patruljen Glenterne havde 60 års jubilæum, og han synes, det var en rigtig god historie.
Derfor tog Ildhu til Tarm for at møde patruljelederen Knud. Vi mødtes ved hovedindgangen til Blåkilde Efterskole. Vi satte os og snakkede lidt væk
fra Glenternes hytte ved et bålsted. Her fortalte
Knud om glenternes omrindelse - og om deres
hytte, der blev bygget i 1959.
Knud er patruljeleder for glenterne, som var en
del af Tarm Spejdergruppe. I en alder af 13 år
besluttede hans patrulje, at de manglede deres eget sted til at holde patruljemøder. De ville
derfor havde deres egen patruljehytte. De skulle
bare finde en “rig mand”. Da to af patruljemedlemmerne var sønner af forstanderen på Blåkilde
Efterskole, vidste de at Blåkilde efterskoles jord
var blevet sponsoreret af en mand ved navn Ole
Dalgaard. Patruljen besluttede at tage fat på Ole
Dalgaard. De tegnede derfor en tegning til et patruljemøde, og på det næste patruljemøde cyklede de op til Ole Dalgaards hus. Ole tog godt imod
patruljen, og ville gerne kigge på tegningerne, og
så kunne patruljen komme igen ugen efter.
Ugen efter havde Ole korrigeret tegningerne, og
lagt en plan for at patruljen kunne bygge hytten
på hans savværk, ikke så langt fra Blåkilde Efterskole, i deres påskeferie. Til byggeprocessen fik
de hjælp af Oles søn, som var tømrer. Da patruljens forældre hørte om projektet, var de bekymrede for, om patruljen nu også havde gennemtænkt hele den økonomiske side af bygningen.
Men patruljen var ikke bekymret, for de havde en
aftale med en “rig mand”.
Patruljen mødtes i efterårsferien og byggede hytten sammen med Ole Dalgaards søn, og sidst på
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ugen stod deres hytte færdig. Den blev fragtet på
en lille vogn over markerne og ned på dens kommende plads. Dengang var der ikke lige så mange
store træer, som der er i dag. Da hytten stod på sin
plads, holdt patruljen en lille fest sammen med
Ole Dalgaard og hans kone. Til festen opførte patruljen nogle primitive spejdersketch, som Ole og
hans kone synes var vældig sjove.
Patruljen var dog, efter forældrenes bekymring,
selv blevet lidt i tvivl om ejerforholdet af hytten.
Derfor spurgte de Ole, hvis hytten var. Ole svarede, at det var deres, så længe de brugte den. Patruljen blev hurtigt enige om, at de ville bruge den
til deres død, og som Knud siger “Vi er endnu ikke
døde”. Derfor kunne de den 10. maj i år holde 60års jubilæum for deres hytte-byggeri og for deres
patrulje-venskab.
Patruljehytten blev bygget til at patruljen kunne
afholde patruljemøder i den, og der er blevet lavet meget spejderarbejde igennem tiden. De senere år er det blevet til et sted, hvor de mødes og
snakker om alt mellem himmel og jord. De seks
patruljemedlemmer er i dag i alderen 71-74 år, og
mødes i hytten 1-2 gange årligt. Herudover tager
de på cykelture sammen. I år gik turen til Thy. På
deres 50- års jubilæum tog de til Island, og de har
gennem årene også besøgt Norge og Færøerne.
Knud Lauritsen har været patruljeleder alle 60 år
og er endnu ikke afsat. Han fortæller, at alle i patruljen er gode venner, hvilket er hele fundamentet for deres patrulje.
Når der kommer en ny forstander på efterskolen,
så holder Knud altid et møde med forstanderen,
for lige at fortælle hvem de er og spørge, om de
stadig gerne må være der. Det er forstander nummer fire, der er der i deres tid. ■

ILDHU 03
02 2019 Ledermagasin

9

Glade
ledere er
ledere i
længere tid
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A F T RI N E H O L B ÆK M A RK

Hvis lederne er glade, er de samtidig også mere engagerede i spejderarbejdet. De
investerer mere af sig selv, af deres tid, og de får mere igen. Det betyder, at glade ledere
laver bedre spejderarbejde, og de bliver hængende i længere tid. Derfor er det vigtigt,
at lederne synes det er sjovt og givende at være leder. Det kan man sikre, ved at arbejde med ledernes trivsel. Læs med her, og hør hvordan gruppeleder Marianne Toft fra
Roskilde Gruppe arbejder med ledernes trivsel ud fra gruppens trivselsrapport og få
inspiration til, hvordan I kan arbejde med trivsel i jeres gruppe.

“Vi kæmper med at være ledere nok”.
Sådan skrev rigtig mange af de ledere, som deltog i KFUM-Spejdernes trivselsundersøgelse. At have hænder nok er en udfordring, som langt de fleste grupper står overfor i perioder, også
selvom mange grupper er rigtig dygtige til at rekruttere nye ledere. Så hvordan sikrer vi, at lederne bliver ved med at synes,
det er sjovt at være leder, så de også bliver hængende i længere
tid?

Her fik de øje på nogle tematikker, som kræver mere opmærksomhed og som gruppen nu arbejder videre med. Rapporten
gav også indblik i forskellige holdninger blandt gruppens ledere.
Bl.a. ønsker nogle ledere flere sociale arrangementer blandt lederne, mens andre ønsker færre. Den viden har givet anledning
til, at gruppen nu vil lave nogle sociale arrangementer for dem,
der har lyst, og samtidig har de skabt et sprog og en forståelse
for, at det er ok ikke at deltage i alle sociale arrangementer.

Det er netop et af de spørgsmål, som KFUM-Spejdernes projekt
‘Det bedste sted’ forsøger at besvare med trivselsundersøgelsen
i maj, trivselsrapporterne i juni og den kommende trivselsvejledning ‘Vores trivsel’, som kommer til september. Her får gruppelederen et indblik i, hvordan lederne har det, hvad de synes,
der fungerer godt i gruppen, og hvad der er brug for at arbejde
videre med. Samtidig er der redskaber, øvelser og inspirationsmateriale til at arbejde videre med trivsel.

I Roskilde Gruppe blev året afsluttet med, at forældrene i gruppebestyrelsen havde sørger for en lille godtepose til alle ledere
og medhjælpere, som havde været aktive i det forgangne år. Det
var deres eget initiativ, men Marianne Toft kunne se, hvordan
den lille gestus gjorde en forskel. Der er mange måder at anerkende og rose på, og nogle leder synes, det mere vigtigt end
andre. Derfor mener Marianne Toft også, at det er vigtigt, at de
gør lidt af det hele, så alle føler sig værdsat. ■

Ledersamtalen skaber tryghed i Roskilde
I Roskilde Gruppe har ledernes trivsel været på dagsordenen i
flere år og gruppeleder Marianne Toft har de sidste fire år afholdt
individuelle ledersamtaler med alle aktive ledere. Her taler de
om, hvad der går godt, og hvad der kunne være bedre - både
i forhold til spejderne i enheden, andre ledere, distriktet og
gruppelederen selv. Hun understreger vigtigheden af, at man i
gruppen skal kunne give hinanden feedback og snakke om det,
der er godt, og det, der kan blive bedre. Det skal være ok at sige,
hvem af de andre ledere man arbejder godt sammen med. Men
det kræver også en tryg og tillidsfuld kommunikation. Og her er
ledersamtalen vigtig, for den er med til at skabe tillid og tryghed.
Ledernes trivsel har nemlig en forstærkende virkning på kvaliteten, engagementet, og hvor lang tid man er leder. Det oplever
Marianne Toft også. Hun peger på, at jo bedre trivsel lederne har,
desto nemmere er det at løse udfordringer og desto større velvilje er der hos den enkelte til at bidrage til fællesskabet. Derfor
sendte hun også gruppens trivselsrapport videre til alle ledere i
gruppen, og de gennemgik den sammen på et ledermøde.

i Danmark

SÅDAN KAN I ARBEJDE MED
TRIVSEL I GRUPPEN

Snak sammen om det, der fungerer godt,
og om det, der er brug for at arbejde videre
med. Brug gruppens trivselsrapport som
afsæt eller brug trivselsvejledningen:
‘Vores trivsel’. Læs mere på
spejdernet.dk/detbedstested
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MOD
Spejder-Rejser har været en tur i
Schweiz under overskriften "Action
i Alperne". Her blev rejsedeltagerne
udfordret og udviste stort mod.
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FO R M A N D S KA B E TS K LU M M E

Mod på mere!
A F PE T E R ST UB K J ÆR

Jeg husker med stor glæde det fælleskorpslige arrangement Reload, som blev
afholdt i 2007 i anledning af 100 året for
spejderbevægelsen. Et arrangement fuld af
energi, hvor 10.000 spejdere fra KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Danske Baptisters Spejderkorps
fik underholdende spejderoplevelser rundt
i Roskilde by.

giver mod på mere. Børn og unge der er
eller har været spejdere tager i højere grad
end øvrige unge ansvar for de fællesskaber,
de er en del af. Det viser undersøgelser fra
England, og der er god grund til tro, at det
også gælder i Danmark. Når jeg møder vores kernemålgruppe, spejderne, så bliver
jeg gang på gang bekræftet i, at vores unge
medlemmer i høj grad er modne, modige
og har mod på mere.

’Mod på mere’ var mottoet for Reload. Det
gav arrangementet i høj grad. Reload blev
nemlig startskuddet til et tættere samarbejde mellem spejderkorpsene i Danmark.
Fundamentet var langt fra den første fælles
sommerlejr, Spejderne Lejr 2012, som igen
blev grundlag for, at de fem spejderkorps
i 2015 dannede den fælles forening Spejderne. Foreningen har i dag ansvaret for at
udleve visioner om en endnu stærkere og
modigere spejderbevægelse i Danmark.

Og det fantastiske er, at vi spejdere tager de
kompetencer, vi har fået fra spejderengagementet med videre i livet og bruger dem
aktivt i andre foreninger, i skole, på studiet
og på arbejdspladsen. Spejderarbejdet giver nemlig læring for livet. Det tror jeg, er
en af hovedgrundene til at mange spejdere
bliver ved med at være aktive i det frivillige
arbejde langt op i alderen. Jeg hører dog
ofte fra vores voksne medlemmer, at den
vigtigste grund til at de selv, efter mange
års frivillig tjenestetid som spejderledere,
stadig er aktive, er for at give nogle af de
fantastiske oplevelser, de selv har haft som
barn og ung i spejderbevægelsen, videre til

Det var ikke blot spejderkorpsene, der fik
mod på mere. Det gjaldt også for de deltagende spejdere. For det at være spejder
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næste generation. Jeg talte for nylig med
en moden spejderven, som begrundede sit
fortsatte engagement med, at han betalte
af på en taknemmelighedsgæld. Det, synes
jeg, er enormt stærkt. Tænk, hvilken langvarig værdi det skaber, at vi gennem sjove
og meningsfyldte aktiviteter giver børn og
unge mod på mere, ja mod på livet. ■

Stine Kirk Jensen og Peter
Stubkjær har været henholdsvis
næstformand og formand siden
landsmødet 2018. De skriver på
skift formandskabets klumme.

KFUM-SPEJDERNE

PLANLÆGNINGSWEEKEND
FOR FREMTIDIGE
SPEJDEROPLEVELSER
A F RA S M US Ø ST E RBY

Det er fredag aften, og jeg kører forsigtigt forbi Steensgården. Røgsøjler stiger langsomt mod himlen og fortæller, at aftensmaden er under fremstilling på årets
sidste centerlejr for en stor samling af tyske spejdere.
Jeg fortsætter ned af den kendte snoede skovvej overdækket af bøgetræernes tunge grene med udsigt
ud over Kolding Fjord.
Som så mange gange tidligere er målet det samme.
Glæden, forventningen og spejderånden indfries ved
synet for enden af grusvejen - Gilwell-hytterne. Der er
atter korpsweekend på Odden, hvor 80-100 engagerede
og ivrige voksne spejdere fra hele landet mødes for at
“flytte verden med vilje”. Sådan en aften, efter en uges
arbejde - studie - skole, vil rigtig mange hurtigt kunne
falde sammen i sofaen. Men her fortsætter engagementet, spejderlivet for fuld tryk med udvalgsarbejde rundt
om i samtlige mødelokaler. Der bliver grinet og snakket
– men ikke mindst bliver fremtidige spejderoplevelser
planlagt rundt om bordene i duften af nybrygget te og
kaffe. Når aftenen går på hæld, og nattemørket lægger
sig, sidder de sidste natteravne og nyder en velfortjent
kold øl fra det lokale gårdbryggeri.
Lørdag og søndag fortsætter udvalgsarbejdet, både
i projektgrupper, styregrupper og hovedbestyrelsen.
Muligheden for at mødes på tværs, for at koordinere
og afstemme program og planer, går op i en højere
enhed. Det er muligt, fordi rammerne er til stede. Der
skal ikke tænkes på forplejning og overnatning, for Gilwell-hytterne stilles til rådighed for deltagerne. Når vi
igen forlader Gilwell, fælleskabet, grusvejen og mågeskrigene over Kolding fjord, ser vi frem til næste gang,
at bilen kører den anden vej. ■

i Danmark

Rasmus Østerby organiserer KFUM-Spejdernes Korpsweekender. Han sørger for, at
spejderne kan mødes på tværs af landet
og arbejde med det projekt, de nu er i
gang med. Her holdes tandhjulene i gang.
Rammerne på Korpswekeenderne er noget
helt specielt - det bliver nemlig afholdt på
naturskønne Houens Odde Spejdercenter.
Ildhu har fået Rasmus til at dele sin oplevelse af korpsweekenden den 16.-18. august
med os i en stemningsrapport.

HVAD ER KORPSWEEKEND?

Har du brug for et sted at mødes med
din projekt- eller arbejdsgruppe, så er
korpsweekend stedet, hvor det er muligt.
Korpsweekend afvikles fire gange om året
og har altid et fællesarrangement, som
er for alle der deltager. Det er gratis, men
kræver tilmelding. Tjek spejdernet.dk/
spejderliv/kalender/ for at se, hvornår den
næste korpsweekend befinder sig!
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Ungdomsledere i Future Leaders:

En kulturudveksling
mellem Danmark og
Tunesien er learning
by doing
AF M AR IA KO N D RUP O G C E L I N E L I L I E N H O F F J AG D

De sidste seks måneder har to KFUM-Spejdere boet og arbejdet i Tunesien som en del af
Future Leaders-projektet, der er et partnerskab mellem KFUM-Spejderne og Les Scouts
Tunisiens. Et kulturmøde som har budt på udfordringer og en masse øjenåbnere.

16
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Da vi møder hinanden første gang, har
vi ingen idé om, hvad det er, vi kommer
til at opleve det næste halve år. Vi ved, at
vi skal bo og arbejde to danskere og to
tunesere som ungdomsledere i Future
Leaders-projektet. Vi har aldrig sat fødderne i et arabisk land før og har begge et
par stereotyper i baghovedet. Omvendt
ved vi også, at Tunesien er et modigt
land med en moderne tilgang til sit nye
demokrati, som opstod efter Det Arabiske Forår i 2011.
Vi kaster os ud i oplevelsen og arbejdet
med vores normale tilgang til opgaver
og måder at lave spejderarbejde på. For
i Danmark handler vi ubevidst på en bestemt måde, da det ligger dybt i vores
DNA, og vi gør, som vi plejer. Men vi har
lært, at når man møder en anden kultur,
så kan man ikke tage egne normer og vaner, som det normale. Vi har derfor haft
brug for kulturelle oversættelsesværk-

i Danmark

tøjer for at forstå hverdagen, sammenhænge og den tunesiske kultur til fulde.
Det har været udfordrende at navigere
i, men vi blev gode til at stille spørgsmål
om folks reaktioner og holdninger i stedet for at antage. På den måde kom vi
dybere under huden på kulturen og det
land, vi boede i.
Learning by doing hjalp os
Vi måtte bruge den gode spejderdyd ‘learning by doing’ og samtidig takke vores
tunesiske kollegaer, da de har været vores kulturelle oversættere og insidere.
De kunne forklare os, hvad der foregik,
hvilket har været guld værd i et kulturmøde. Ingen tvivl om at det har været
afgørende for vores ophold i Tunesien
og deltagelse i arbejdet, at vi har været
et team af ungdomsledere bestående af
både danskere og tunesere. ›

FAKTA
Future Leaders er et partnerskabsprojekt mellem
KFUM-Spejderne og Les
Scouts Tunesiens, som sætter fokus på medborgerskab,
ytringsfrihed, demokrati og
ungeinddragelse.
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CELINE ER FRA EGTVED OG HAR VÆRET
SPEJDER, SIDEN HUN KUNNE BINDE SINE
EGNE SNØREBÅND.
CELINE ER KOMMUNIKATIONSKONSULENT HOS
DUF – DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD.
MARIA ER FRA AMAGERBRO OG HAR VÆRET
SPEJDER SIDEN FEBRUAR 2019.
MARIA LÆSER MELLEMØSTENS SPROG OG
SAMFUND PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET.

Det givende ved at bo i et andet land er,
at du får reflekteret over, hvordan du selv
gør tingene, og hvordan dit land hænger
sammen. Du opdager, at verden kan fungere på mange forskellige måder, og at
din egen kultur ikke har det gyldne svar
på alt. Vi mener, at danskere kunne lære
fra tunesernes gæstfrihed og åbne hjem.
Vi deltog i et bryllup, hvor vi ikke kendte brudeparret før dagen før brylluppet.
Vi var velkomne, fordi vores kollega var
kusine til bruden. Også til Iftar, der er det
første måltid efter faste i Ramadanen,
blev vi inviteret indenfor hos næsten

fremmede. Det er en unik mulighed for
at opleve en ny kultur helt tæt på, og det
skaber et stærkere bånd, når man bliver
lukket helt ind i kernen af familien og begivenhederne.
Tunesien har været en øjenåbner på
mange måder, og som ungdomsledere
kan vi kun opfordre til kulturudvekslinger, da det gør én klogere på en anden
kultur - men bestemt også på sin egen.
■

BEDSTE MINDE
FRA TUNESIEN:
Celine
Lejrbål med tunesiske
spejdere blandt palmer, sang
og en højlydt tromme.

VIDSTE DU …

Maria:
At bryde fasten hver aften i
Ramadanen med et fælles
måltid.

•	at d. 26. oktober 2014 valgte tuneserne første gang et parlament?
•	
at tunesere taler deres egen
dialekt af arabisk, som er meget
svær for andre arabere at forstå?
•	
at Tunesien var det land, som
startede Det Arabiske Forår med
sin revolution og inspirerede til
forandring i nabolandene?

18 i Danmark

LÆS MERE HER
Instagram og facebook:
@FutureLeadersDKTN
Blog: ryebreadandcouscous.
wixsite.com
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DANMARK KAN LÆRE
FRA TUNESIEN:
Celine og Maria:
Vi kan blive bedre til at være
gæstfrie over for fremmede.

KFUM-SPEJDERNE

AN DAGT

At spille
pløk med
Gud

A F KA RO L I N E LUN D E GAA RD M A N D RUP

De fleste af os kender udmærket den følelse, man kan have under et spil pløk, når
der er en, der er ved at kaste en pløk efter
ens fod. Af og til kan det være svært at
stole på, at pløkken nu ikke rammer ned
gennem skoen og skærer en tå af.

Det kan være rigtig svært at stole på andre mennesker, når det,
de skal til at gøre, potentielt kunne gøre skade på en selv. For
eksempel når man spiller pløk med de nyoprykkede spejdere.
Livet med Gud kan til tider beskrives som et spil pløk. Pløkken
er vejviseren. Man kan også beskrive pløkken som Guds ord.
Den viser dig, hvilken vej du skal gå, hvor du skal træde skridt
for skridt - gennem livet.
Dette lyder måske for simpelt. Det kan det også være. Inden
pløkken sidder i jorden et enkelt skridt foran din fod, skal den
kastes. Det er Gud, der kaster pløkken.
At gå, hvor Gud vil, er ikke altid nemt. Det kan være svært at
stole på, at Gud virkelig vil det bedste for en, når han viser, hvor
Han vil have os til at gå hen. Selv når Gud har vist os vejen, kan
det også være svært at forstå, at det virkelig er det rigtige at
gøre.
Nogle gange fristes man til at gå ud af spillet og gå sine egne
veje. Da er det vigtigt at huske på, at Gud har lovet, at Han har
gode planer for os! ■

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer,
siger Herren, planer om lykke,
ikke om ulykke, om at give jer
en fremtid og et håb.
- Jer. 29,11

i Danmark
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Sådan sikres de
unges stemme i
hovedbestyrelsen
20
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A F L I S B E T L E N TZ

Jeg er blevet opfordret til at dele mine tanker om, hvordan børn og unges
stemmer når frem til hovedbestyrelsens bord. Tak for den udfordring.

KFUM-Spejdernes formål er at lade børn og unge møde det
kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses ide, at oplære til selvstændighed,
medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

En hovedbestyrelse er ikke en kursusstab, hvor medlemmerne
har valgt hinanden. En hovedbestyrelse er en uenighedsbestyrelse, der er valgt, netop fordi de repræsenterer forskellige holdninger.
Hos KFUM-Spejderne er det Landsmødet der sammensætter
hovedbestyrelsen, og de kandidater, der vælges, fordeler efterI formålet fremgår det klart, at vores primære målgruppe er følgende roller og opgaver imellem sig.
børn og unge, og derfor er det vigtigt, at børn og unges stemmer bliver hørt, og at deres ønsker og drømme finder vej fra de Jeg tror, at vi får den mest velfungerende og effektive hovedbeenkelte medlemmer og grupper til hovedbestyrelsens (HBs) styrelse ved at sammensætte den så bredt som muligt, så der
bord.
både er unge og ældre, mænd og kvinder, landboere og byboere og folk med forskellige holdninger. På den måde har de fleste
Men hvordan foregår det?
medlemmer mulighed for at finde et hovedbestyrelsesmedEn mulighed er at øremærke pladser i HB til børn og unge, så de lem, som de kan spejle sig i. Ud over spredningen i forhold til
sikres en direkte adgang til bordet, hvor beslutningerne tages. alder, køn og geografi er det vigtigt, at der i HB findes viden om
Personligt går jeg ikke ind for øremærkning af pladser hverken og erfaringer med ledelse, økonomi, HR og strategi, og frem for
til unge, kvinder eller andre grupper. Jeg tænker, at vi til en- alt den fornødne energi til at løfte opgaverne både på hovedbehver tid skal vælge den, der er bedst egnet til posten. Men jeg styrelsens møder og især mellem møderne.
er meget fornøjet over, at vi hos KFUM-Spejderne har kunnet
samle en relativ ung hovedbestyrelse i de senere år, uden at be- At være hovedbestyrelsesmedlem er en holdsport, så når
nytte os af øremærkede pladser. Den metode, vi har benyttet, Landsmødet har sat holdet, så gælder det om at fordele poster
har været at italesætte problematikken, og opfordre unge til at og opgaver og at skabe en holdånd, hvor alle spiller hinanden
kandidere til HB, og det har virket.
gode. Det er hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem indsats, der
For mig er det vigtigt, at vi giver de unge ansvar og plads til at gør en forskel, men det er HBs samlede resultat, som medlemtage ansvar, og gennem learning by doing få personlige erfarin- merne vurderer. ■
ger med at træffe beslutninger, der har betydning for andre, og
sidenhen stå til ansvar for de beslutninger, de har truffet.

"AT VÆRE HOVEDBESTYRELSESMEDLEM ER EN
HOLDSPORT ... DET GÆLDER OM AT FORDELE POSTER OG
OPGAVER OG AT SKABE EN HOLDÅND, HVOR ALLE SPILLER
HINANDEN GODE".
Lisbet Lentz, medlem af hovedbestyrelsen 2006-2012

i Danmark
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SÅDAN
FÅR DU DINE SPEJDERE
AFSTED PÅ KURSUS
AF SOFIE LINDGAAR D N IELS EN

Sommerferien er overstået, og en del tropsspejdere
har været afsted på deres første ungdomskursus. De
har oplevet nye ting, lært at man kan gøre tingene anderledes, end de er vant til og har fået nye spejdervenner. Men hvordan får man sine tropsspejdere afsted på
kursus i første omgang, når de endnu ikke kender til
de oplevelser, der venter? Det har Ildhu spurgt Morten
Abildgaard Knudsen og Louise Harkjær Møller om.
De sidder i arbejdsgruppen Uddannelses-PR. Få jeres
gode råd her.

22
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TIP #1
FÅ ÆLDRE SPEJDERE TIL
AT FORTÆLLE OM DERES
KURSUSOPLEVELSER
Har I ældre spejdere i gruppen, som har
været på ungdomskurser, er det en rigtig
god idé at få dem til at fortælle om deres
oplevelser på kursus. Man kan kalde dem
kursus-ambassadører. Så bliver det mere
håndgribeligt for de yngre spejdere, hvad
det vil sige at være på kursus. Det kan
også være, at de ældre spejdere kan afholde en aktivitet, som de selv lavet på
deres kursus og derigennem snakke om
kurser.
Har I ikke ældre spejdere, kan I spørge de
andre grupper i distriktet, om de har nogen og om de vil komme forbi og fortælle
om deres oplevelser.

KFUM-SPEJDERNE

TIP #2

TIP #3

TIP #4

HAV EN KURSUSANSVARLIG
I GRUPPEN

FØLG OP EFTER KURSET

HOLD JER OPDATERET

Når den første har været afsted, er det en
god idé at følge op på, hvad de har lært,
hvad de oplevede og gøre dem til kursusambassadør. Er der en kultur i gruppen
for, at man tager på kursus og har det
fedt, er det ofte nemmere at få ny spejdere afsted.

Tre gange årligt bliver der udsendt en plakat med henholdsvis forårets, sommerens og efterårets kurser. Den er perfekt
til at hænge op nede i hytten. Man kan
også som både spejder, kursusansvarlig
og leder gå ind og følge facebooksiden
“KFUM-Spejdernes Uddannelser” og holde sig helt opdateret omkring, hvad korpset udbyder af kurser. ■

Den kursusansvarlige er den i gruppen,
som har overblik over, hvilke kurser der
findes, hvornår de afholdes og hvem der
er målgruppen for hvilke kurser.
Mange ting kan virke overskuelige for
tropsspejderen, der ikke har været afsted
før. Der er det godt, hvis der er en leder,
som ved, hvordan det praktiske med tilmelding foregår, og som ved, hvornår
man skal prikke hvilke spejdere på skulderen. Det kan være en god idé at henvende sig personligt til de spejdere, som
er i målgruppen i stedet for blot at give
det som fællesbesked. Ofte vil en personlig henvendelse virke stærkere og få spejderen til at tænke mere over tilbuddet,
man giver dem.

Ved at følge op på hvad de lærte, kan man
også nemmere finde ud af, hvilket kursus
spejderen skal på næste gang og bruge
det, de har lært på kurset, i det ugentlige
spejderarbejde.

Det er oplagt at den kursusansvarlige er
en ung leder, som selv har været på kurser og kan fortælle anekdoter fra egne
kurser. Uanset hvad, skal det i hvert fald
være en, som har en passion for at få
spejderne ud i den bredere spejderverden.

i Danmark
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SPEJDER I
FRIVILLIGHEDENS
TEGN
AF M ALE N E B I E L E F E L DT

Den anden dag blev jeg spurgt: “Hvad er frivillighed for dig?”. Det var ikke noget, jeg
havde tænkt over i lang tid. Jeg havde nemmere ved at svare på, hvad spejder er for mig,
for det er jo venskab, friluftsliv og dannelse. Det er en kæmpe del af mit liv og noget, som
jeg altid har tænkt mig at blive ved med. Men ”frivillighed”?

Nogle gange glemmer jeg, at det, jeg gør, er frivillighed. Jeg
bliver så opslugt af det daglige spejderarbejde, de unges udvikling, de sjove løb og de gode stunder om bålet, at jeg helt
glemmer, at det, vi gør som ledere, er så meget mere værd.
Det er guld værd. Men når man står midt i situationen, opfatter man det slet ikke. Man følger bare med og nyder at være
blandt spejderkammerater.

Velkommen til
andet afsnit i serien
“Ø-spejd”. Her sætter
vi fokus på særlige
fortællinger fra vores
spejdere omkring udfordringer og glæder
ved at leve på en ø.
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Jeg har dog også oplevet, at det ikke blot drejer sig om at
følge med. Som frivillig har du noget at skulle have sagt! Jeg
startede som spejderleder hos KFUM-spejderne for snart tre
år siden i en nyopstartet gruppe. Før det, siden jeg var helt
lille, var jeg DDS-spejder i udlandet. En ny verden åbnede sig
for mig - et væld af muligheder, et kæmpe fællesskab og de
fedeste kurser. Jeg følte hurtigt, at jeg blev en del af noget
større og glemte i begejstringen, at det faktisk var frivilligt arbejde. Gruppen emmede af ny energi, og da størstedelen af
lederne var nye i feltet, blev der lagt et kæmpe engagement
fra lederne og forældrenes side, da det skulle blive en succes.
Det blev det også!

KFUM-SPEJDERNE

MALENES
FAVORITVÆRKTØJER
FOR TIDEN:
Ledelsesgrundlaget:
For at huske mig på, hvorfor
vi gør, som vi gør.
Gruppebestyrelsens formål:
For at minde mig om hvordan, vi skaber de bedste rammer for gruppen.
Spejdernet.dk/værktøjer:
Mit inspirationskatalog.

Ø-SPEJD MED HISTORIE OG TRADITIONER
Nu er jeg så flyttet til en ø grundet job, hvor jeg som det første
fandt øens spejdergruppe. Det var rart at føle, at jeg allerede
kunne føle mig hjemme, selvom jeg var flyttet til et nyt sted.
Jeg blev taget så godt imod. Her emmede gruppen dog af
noget helt andet. Her var der traditioner, en historie og en
kultur, som jeg ikke havde prøvet før. Jeg fulgte med for at
forstå og spore mig ind på, hvad min rolle her kunne være.
Jeg nød at være i godt selskab med mine medledere og give
de unge gode oplevelser.
Som tiden går og dagligdagen sætter ind, kan jeg godt se, at
den erfaring, som jeg har bygget op over årene, begynder at
betyde noget. Nu kan jeg godt se, hvad der fungerer godt, og
hvad der fungerer mindre godt i spejdergrupper. Hvad er god
ledelse? Hvordan får vi flere ledere i vores gruppe? Hvordan
beholder vi de unge spejdere, som er på vej ud i den store
hvide verden? Det er jeg begyndt at forholde mig kritisk til jeg følger ikke bare med. Jeg kan se, hvordan vi kan udvikle
os, og det vil jeg påvirke. Jeg vil gerne gøre et godt stykke
arbejde, så gruppen udstråler kvalitet, og de unge får de bedste rammer.

get at sige! Det kan godt være, det lyder egoistisk, men fordi
jeg er frivillig, engageret i spejderarbejdet og har erfaring, vil
jeg gerne være med til at påvirke nogle ting. Man behøver
ikke altid bare at følge med, du har også noget at bidrage
med. Ty til spejderværktøjerne, hvis du er i tvivl! Søg støtte,
hvis du mangler sparring. Min medspejderleder fortalte mig
engang: “God energi smitter. Når man emmer af succes og
samtidig er tydelig omkring, at nye godt må være med, så
kan folk bedre komme på den tanke, at de måske også skal
være spejderledere”. Ja, den har jeg skrevet ned, fordi det inspirerer mig gang på gang.
Pludselig handler spejder ikke kun om bål, venner og oplevelser. Det handler om meget mere, og det tror jeg, at ø-samfundet har bidraget til. Frivillighed betyder enormt meget
her, og det fejrer de bl.a. ved at holde “Frivillighedsdag” sidst
i september. Derfor skulle jeg svare på spørgsmålet “Hvad er
frivillighed for dig?”, og jeg er ved at indse, at det betyder meget mere for mig selv også, og det er spændende at mærke,
at man brænder for noget. Det tror jeg, er frivillighed for mig.
Hvad er det for dig? ■

Jeg er begyndt at bruge flere af KFUM-spejdernes værktøjer,
da de giver vildt god inspiration, motivation og viden, som
jeg kan tage med mig til gruppemøderne. Jeg har nemlig no-
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SEMERKAND SPEJDERNE ET ÅR EFTER:

OVERVÆLDENDE INTERESSE GIVER
MOD PÅ MERE SPEJDERARBEJDE
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KFUM-SPEJDERNE

AF CE LIN E LILIEN HOF F JAGD

Semerkand Spejderne blev på
landsmødet i 2018 associeret medlem
af KFUM-Spejderne. Rejsen dertil og
specielt weekenden var følelsesladet og
krævede mod. Nu er flere børn og unge
hver uge en del af et fællesskab hos
Semerkand Spejderne.

Den store sal på Gram Slot brød ud i klapsalver, smil og glædestårer, da stemmerne var talt op, og det blev offentligt at Semerkand Spejderne blev et associeret medlem af KFUM-Spejderne
i Danmark. Den dag på landsmødet i 2018 skrev vi historie, da
Danmarks første muslimske spejderorganisation blev til. Særligt hos Semerkand Spejderne er det en weekend, der står klar
i bevidstheden:
”Der var mange følelser på spil. Jeg husker tydeligt, at vi talte
med en masse mennesker. Vi havde virkelig håbet på et 'ja' til
en association, men turde ikke tro på det, før resultatet blev offentliggjort”, fortæller Ali Ilhan, der er bestyrelsesformand hos
Semerkand Spejderne.
Hele 92 procent af de stemmeberettigede stemte 'ja' og pegede hermed tydeligt på en tilknytning af Semerkand Spejderne.
Ali Ilhan deltog på Landsmødet med to andre repræsentanter
fra Semerkand Spejderne og husker weekenden med mange
følelser:
”Vi snakker stadig om i dag, hvor overvældende det var, at hele
92 procent af Landsmødet støttede os. Vi fornemmede en positiv indstilling til os, men jeg var stadig nervøs, da jeg skulle
på scenen og tale. Jeg skulle tage mig mod til og sagde til mig
selv: Nu går du op på scenen, og så gør du det! At stå foran 400
mennesker og tale om noget, der har stor betydning for mig,
var vildt”.

i Danmark

Associationen betød at Semerkand Spejderne kan benytte
KFUM-Spejdernes arbejdsprogram, kurser og uniform. Derudover er Semerkand Spejderne nu en del af WOSM - The World
Organization of the Scout Movement.
Spejdere i arbejdstøjet
Landsmødet bekræftede Semerkand Spejderne i at fortsætte
arbejdet, og opbakningen har styrket dem i det videre forløb:
”Efter den store støtte fra landsmødet satte vi os ned og planlagde det kommende spejderår. Vi har startet alt fra bunden, og
nu havde vi for alvor mod på at åbne op for alle interesserede,
selvom det også var skræmmende, da vi ikke vidste, hvad der
ville ske. Vi har taget et skridt af gangen og efterspørgslen har
været overvældende”, fortæller Ali Ilhan.
Strandboerne, som er spejdere i Vallensbæk, har været til stor
støtte og hjælp. Det har været godt at kunne læne sig op af
nogle med lidt mere erfaring indenfor spejderområdet. Det har
betydet, at Semerkand Spejderne i Ishøj nu har et stabilt fremmøde på 15 unge mennesker i alderen 9 til 13 år. En stigning på
50 procent siden starten af året, der ser ud til at fortsætte og
giver mod på endnu mere spejderarbejde. ■
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