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Marselis Distrikt omfatter Spejdergrupperne i Aarhus Kommune med undtagelse af 
Harlev-Framlev Gruppe, der hører til Gudenå Distrikt 

Odder Kommune hører iflg. korpskontoret også til Marselis Distrikt, men den eneste 
KFUM-spejdergruppe i Odder Kommune er Hundslund Gruppe (med 42 medlemmer). 
Hundslund Gruppe hører i praksis til Lovring Distrikt. Odder Kommune indgår ikke i 
den ekstraordinære indsats i Marselis Distrikt. 

Oversigt over nuv. medlemstal og ønsket vækst  

Gruppe Medl.tal.	
31.12.16

Ønsket	
medlemstal

Bemærkninger

Marselis	Distrikt 2 0
Lystrup-Elsted	Gruppe 133 133
Nye	Gruppe 50 I	en	ny	bydel
Spørring-Trige	Gruppe 42 50
Todbjerg-Mejlby	Gruppe 67 67
Skelager	Gruppe 21 50
Kaløvig	Gruppe 97 97
Risskov	Gruppe 50
2.	Århus	Gruppe 16 50
Hasle	Gruppe 50
Skjoldhøj	Gruppe 48 50
City	Vest	Gruppe 50 En	gruppe	med	fokus	på	det	

kulturmødet	(ex.	danske	og	
udenlandske	lege	og	sange	og	
spændende	madlavning	på	bål)	

Brabrand	Gruppe 9 50
Åbyhøj	Gruppe 110 110
Trøjborg	Gruppe 50 En	gruppe	for	studerende	i	Aarhus.	

Indgår	som	stø[e	\l	de	andre	grupper.	
Skal	også	arbejde	na\onalt	og	
interna\onalt,	f.eks.	med	FN's	17	
verdensmål.	Den	kan	også	kobles	på	
ak\viteterne	i	Mari\m	Center)

Stautrup	Gruppe 117 117



  
Metoder: 

Ledelse, koordinering og støtte: 
• Etablering af fælles distriktskontor med ansat projektleder. Koordineringsgruppe 

omkring projektlederen (udpeges af distriktsstaben, og gerne med en 
kommunal medarbejder, hvis kommunen er væsentlig sponsor) 

• Sidemandsoplæring fra nabogrupper 
• Der skal skaffes et kort over kommunen, hvor DDS' og FDF's placeringer er på.  
• Spejdergrupper skal være placeret omkring folkeskolerne  og ikke nødvendigvis 

på de steder, hvor der er DDS og FDF. 
• Det er vigtigt, at snitfladerne mellem distriktsstabens "normale" arbejdsopgaver 

og projektleders/koordineringsgruppes arbejdsopgaver er klarlagt og 
overholdes.   

Faste arrangementer for børn og unge 
• Distriktsturneringer for bæver/ulve og junior/spejder/senior en gang om året 
• Patruljelederkursus for distriktet en eller 2 gang om året 

Faste arrangementer for ledere og grupperådsmedlemmer 
• "Specialtræning" for nye ledere: Den sidste lørdag i måneden et centralt sted i 

byen med mulighed for både inde- og ude-aktiviteter (morgenmad - kursus - 
frokost)  

• Deltagelse i Linien Ud.  

De gamles gruppe 
• Gruppen for +50'erne, der ikke er leder i en gruppe. En blanding af sociale 

aktiviteter og arbejdsgruppe for "Den Ny Moselund" eller kortvarige projekter i 
lokale grupper. 

Økonomi:  
• Tilskud til lederkursus for unge og voksne 
• Samarbejde med kommuen om betaling af kontingent eller tilskud til 

mindrebemidlede familier 

Viby	Gruppe 50 Måske	Rosenhøj	Gruppe
Fredens	Sogn	Gruppe 16 50
Moesgård	Skov	Gruppe 50 Højbjerg	-	En	gruppe	med	fokus	på	

skoven
Tranbjerg	Gruppe 50
Mårslet	Gruppe 20 50
Solbjerg	Gruppe 50
Århus	Midt? 100

698 1424



• Ansøge fonde og sponsorer om tilskud til aflønning af projektmedarbejder i 
f.eks. 3 år og følgeomkostninger bl.a. PR-materialer 

PR-indsats 
• Dagblade, lokalblade, Facebook, hjemmeside, uddeling af postkort til skolebørn 

på skolen (eller i skolens kvarter) en gang om året 
• Uddeling af leder-postkort til forældrene 
• Sankthansbål for kvarteret i alle grupper - uddeling af PR-materialer - 

arrangeres af grupperådet/forældre. 
• Aftale med trykkeri om produktion af postkort, beachflag, bannere, som stilles 

til rådighed for alle grupper. Projektmedarbejderen står for udvikling.  
• Der skal være høj fokus på, at medlemstallene pr. 31.12.2016 fastholdes i de 

eksisterende grupper, at alle grupper med medlemstal på under 50 hurtigt 
kommer på min.50 medlemmer, og at alle nye grupper skal støttes, til de har 
50 medlemmer.   

• Der udarbejdes en drejebog for den ekstraordinære indsats.  

  


