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Forklarende ord til Vision 2030 
 

Målgruppen for Vision2030 er de medlemmer, der har stemmeret på Grupperådsmøde, det vil sige alle 

ledere, klanspejdere, tropsspejdere over 15år samt forældre til alle andre spejdere.  

 

Bæredygtig: Vi bruger begrebet i to tilfælde. Først i forbindelse med vores hovedaktiviteter i E1: ”Vi ser 

bæredygtighed som en naturlig del af det aktive spejder- og friluftsliv”. Dernæst i G1 i forbindelse med 

vores ejerskab og drift af Hindemosen: Vi udvikler Hindemosen med eng, skov og vand til en bæredygtig 

naturperle.  

 

Ordet bæredygtighed bruges i mange forskellige sammenhænge. Her refererer vi eksplicit til en ambition om 

at gennemføre vores spejder- og friluftsaktiviteter på en måde, så vi i det omfang det er muligt begrænser 

belastningen af miljøet, jf. Den Store Danske Ordbog. Bæredygtighed refererer ikke her til FNs verdensmål. 

Verdensmålene kan indgå som emne i de spejder- og friluftsaktiviteter, som vi dyrker, men at de ikke hører 

hjemme i en visionsplan for spejder og friluftsaktivitet. Bæredygtighed refererer her heller ikke til andre 

former for bæredygtighed som økonomisk og social bæredygtighed. 

 

Vi forstår formuleringen i Vision2030, sådan at bæredygtighed skal indgå i overvejelser når vi dyrker spejder- 

og friluftsliv og når vi driver Hindemosen som naturgrund, for eksempel med hensyn til affald, økologisk mad, 

ressourceforbrug, og spild, men at det ikke skal forstås som et absolut krav. Det betyder for eksempel at vi 

tænker over hvordan vi rejser, men hvis den eneste realistiske mulighed er at flyve for at gennemføre en Stor 

Tur, så flyver vi på Stor Tur.  

 

De konkrete bæredygtighedsinitiativer, som vi ønsker at gennemføre både i drift og i aktiviteter, beskrives og 

vedtages gennem handlingsplaner. 

 

Rumme alle: Vi skriver at ”Vi tager imod alle børn og unge, der ønsker at dyrke spejder- og friluftsliv 

sammen med os”. Vi fastholder formuleringen. Tanken er at beskrive at vi har en principiel villighed til at 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=b%C3%A6redygtig
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åbne op for alle de børn der gerne vil os. Det er en af de ting vi giver igen til det omgivende samfund. Men 

det er ikke ensbetydende med en forpligtelse, fordi vi er en frivillig forening som selv om den er stærk også 

har naturlige begrænsninger. Derfor siger vi også fra i enkelte tilfælde og må bede børn forlade 

Stjernegruppen fordi det slider så meget på de frivillige at det bringer deres engagement i fare. Derfor er det 

en ledelsesret at beslutte hvor meget vi kan påtage os. 

 

Fællesskaber: Vi har tilføjet formuleringer under Vi er sammen, der lægger vægt på udvikling af børn og 

unges eget samarbejde og som også lægger vægt på samarbejde over alle aldre, herunder for eksempel 

voksne der er vokset ud over klanalderen. Har også indsat samme sted en ny formulering om små fælleskaber 

indenfor det store fællesskab 

 
Ønske om at tage den sidste sætning ud af sætningen ”Vi er frivillige med et stærkt fællesskab, der også 
forstår at arbejde målrettet og effektivt.”, da vores fælleskab ikke behøver kvalificeres. Det er nok i sig 
selv. Vi beholder den oprindelige formulering, men sletter ordet ”også” der kunne antyde en modsætning 
mellem de to dele af sætningen. Vi fastholder ellers formuleringen, fordi vi gerne vil fremhæve, at vi ikke 
kun er et fællesskab der er, men et fællesskab der gør. Netop gennem at gøre ambitiøse ting sammen skaber 
vi stolthed, der i sig selv stimulerer og styrker fællesskab. Refererer også direkte til en tidligere diskussion i 
gruppen der skiftede en formulering fra ”Vi behøver ikke kræve så meget af hinanden fordi vi ikke er en 
virksomhed” til ”Vi kan netop kræve noget af hinanden, fordi vi ikke er en virksomhed, men frivillige der 
bruger det mest dyrebare vi har: vor egen tid”. 
 
Vi antyder ikke nogen rangordning af de to begreber: fællesskab og præstation. Stjernegruppens historie har 
vist at stærke fællesskaber kan skabe store præstationer og at fælles store præsentationer skaber stærke 
fælleskaber. Vi ønsker at sende det tydelige budskab at fælleskaber og præstationer hos os går hånd i hånd.  
 

Ordet myteskabende er taget ud i en kontekst men ind i en anden. Vi har et stærkt ønske om at fastholde 

betydningen af at skabe aktiviteter som unge spejdere kan glæde sig til hele året eller kan glæde sig til når 

de bliver tropsspejdere fordi ture skaber myter der genfortælles igen og igen. (Nogle af) vores ture skal være 

myteskabende. 
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Forslag om at gøre det mere entydigt hvad vi mener med at involvere børn. Generelt forslag om at teste 
hos forældre eller andre spejdergrupper om de forstår teksten på samme måde og så entydigt som vi gør. Vi 
præciserer at det ikke er formålet at være fuldstændigt entydig i vores formuleringer. Vi forsøger at udstikke 
en retning der først bliver præcis, når vi formulerer vores handlingsplaner og programmer. Vi foreslår at give 
et antal forældre mulighed for at kommentere på et udkast inden visionen vedtages.  
  
Forslag om at nævne at Stjernegruppen også er en del af den internationale spejderbevægelse. Løsning: 
Formelt er det ikke Stjernegruppen, der er medlem af den internationale spejderbevægelse, så det virker 
ikke rigtigt at have sådanne formuleringer. Vi foreslår at vi indføre en dot hvor vi fx skriver: ”Vi prioriterer at 
møde lokale spejdere der i verden, hvor vi kommer”. Det er helt konsistent med hvad der er hændt. 
  
Forslag om at anvende ordet ”aldersvarende”. Løsning: Hensigten er delvist dækker ved at bruges 
formuleringen ”i alle aldre”. Ikke umiddelbart nemt at tilføje det lange ord uden at der bliver dobbelte 
adjektiver. Vi vil forslå, at vi fortsat bare anvender i alle aldre. 
  
Forslag om at anvende ordet ”læring”. Løsning: Indholdet af ordet er dækket af mange andre formuleringer. 
Det vil være kunstigt og besværligt at tage det abstrakte ord ind i den nuværende kontekst. Jeg vil foreslå, 
at vi ikke anvender ordet her. 
  
Ordet ”Frivillige” vil vi gerne fastholde at bruge fordi det er en vigtig kvalitet og kendetegn ved det arbejde 

som Stjernegruppen gennemfører.  

 

 

 

 

 


