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Nu hvor det er tid til det årlige distriktsmøde, er det samtidig tiden 
for at se tilbage på de seneste 2 år. Hvordan er det gået og hvad er 
der sket. Det vil jeg bruge lidt tid på i det følgende.  

Lad mig slå fast med det samme. Det har ikke været 2 gode år, tværtimod 
har det været 2 år præget af store udskiftninger, hvilket har medført lavt 
aktivitetsniveau. Dog kan vi i staben glæde os over at vi slutter stærkere af 
og dermed går vi 2 lysere år i møde.  

2016 ligger efterhånden lang tid tilbage i erindringen men ikke desto mindre 
er det hvor vi startede. På Distriktsmødet blev en distriktsstab bestående af 
Ann-Sofie, Christian, Klaus, Morten, Anne og Ole valgt til at varetage 
opgaven som distriktets stab. Ann-Sofie blev valgt til DTC, hvilket var et 
hverv hun fortsatte med fra perioden inden.  

Arbejdet for den nye stab var allerede i fuld gang, eftersom vi i 2016 havde 
distriktssommerlejr ude på Moselund spejdercenter. Det blev en uge med 
masser af gode spejderminder og en uge hvor distriktet blev rystet godt 
sammen på kryds og tværs. 

Midt på ugen, under spejdernes Hike, havde lederne tilmed tid til lidt 
lederhygge og den tid brugte man bl.a. på at vælge nogle flere til staben, da 
man godt kunne bruge flere kræfter. Ydermere, så havde Ann-Sofie meddelt 
at grundet flytning, blev hun nød til dels at trække sig fra staben, men også 
som DTC.  

Kort efter lejren blev der holdt evalueringsmøde hos AAUF hvor der stadig 
var mulighed for at komme med i staben. Efter dette møde, havde man nu 
en ny stab der bestod af: Christian, Anne, Johannes, Casper, Viktor, Morten, 
Klaus og Ole.  

Den nye stab havde først mulighed for at mødes og konstituere sig i 
november og på dette møde blev Christian valgt som DTC mens Anne, ville 
være stedfortræder i tilfælde af længere tids sygdom hos Christian.  

Dermed gik man ind til 2017 med en klar forventning om at nu blev tingene 
bedre. Året startede også fint med et møde i februar måne for staben, dog 
var der mange afbud og man fik dermed ikke det ønskede udbytte. Med 
Spejdernes Lejr for døren gik der planlægning i den, hvor dels grupperne, 
men også underlejrene skulle bruge mandskab for at fungere. Grundet 
opdelingen af kommunen, blev distriktet delt ind i 3 underlejr og staben så 
dermed ikke noget formål i samlet som distrikt at involvere sig i lejren, men 



lod et være op til grupperne selv at finde ud af hvor meget de ville bidrage i 
den underlejr man nu blev placeret i.  

Det gjorde også at man i distriktet ikke mødtes særlig meget hverken som 
distrikt eller som stab, da man var optaget andetsteds. Efter Spejdernes 
Lejr satte staben sig sammen, kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige 
om at nu skulle vi i gear igen og få lavet noget distriktsarbejde. Det har 
siden resulteret i 3 stabsmøder, hvor man fra gang til gang har kunnet 
mærke at der er ved at komme noget kontinuitet igen og vi er begyndt at 
rykke med nogle af vores projekter. 

Dog har vi desværre sagt farvel til Anne, der har trukket sig, da der er 
andre projekter i hendes liv der også kræver hendes opmærksomhed.  

For grupperne har man desværre ikke endnu kunnet mærke så meget af 
vore arbejde indtil videre, men sidst i 2017 havde vi en større udfordring 
med Søspejdercentret der akut har brug for mere arbejdskraft hvis ikke de 
som enhed skal lukke og slukke. Det har vi i staben brugt en del tid på og 
føler at vi nu er kommet til et resultat der forhåbentlig kan fremtidssikre 
centret så vi som grupper stadig kan komme ud og sejle.  

Udover ovenstående, der primær drejer sig om staben, har der selvfølgelig 
også været gode ting i distriktet. For flere af de arrangementer der bliver 
afviklet hvert år, er stadig blevet afviklet og man har tilmed formået at 
stable et succesfuldt PL/PA på benene. Jeg vil i det følgende kort komme ind 
på hvad der rent faktisk er sket af aktiviteter i distriktet.  

I 2016 gjorde FDF og Spejderne endnu et indtog i Tivoli Friheden med 
mange deltagere fra vores grupper. Det var 3. gang det blev afholdt og i 
efteråret 18, gør vi det sørme igen.  

I 2016 var det også tiden for DM i Spejder hvor der også var deltagelse fra 
flere af vores grupper. DM i spejder står for døren igen om lidt, og vi håber 
at vores grupper endnu engang vil deltage og hvem ved, måske en 
kommende DM vinder kommer fra Marselis distrikt.  

Vores årlige bæver/ulve turnering er også blevet afholdt som vanligt med 
stor opbakning og masser af glade bævere og Ulve. Vinderne for ulvene 
skifter lidt for år til år, men hos bæverne vandt Åbyhøj begge år, og har 
ligeledes gjort det mange år forinden.  

I den forgangne har vi også prøvet noget nyt, nemlig at afholde et PL/PA. 
Det var Klaus og Anne der stod for dette og i 2017 holdt vi vores første PL/
PA i mange år. Kurset var en stor succes og blev sat i kalenderen til en 
gentagelse i år. Desværre blev det aflyst i år, grundet at man ikke kunne 
finde folk til at deltage i staben.  



På trods af de udfordringer staben har haft gennem de seneste 2 år, har det 
ikke gået ud over ungernes faste aktiviteter. Faktisk har man formået at 
tilføje en for de større spejdere. 

Med dette håber jeg at distriktet vil tage godt imod beretningen og på selve 
distriktsmødet vil vi, udover denne beretning se lidt frem mod de 
kommende 2 år med de ting vi står overfor der.


