
Beretning fra Seniorgrenen 

Ravnsholt Division er kendetegnet ved at have virkelig mange seniorer, hvoraf mange er rigtig aktive 

i grupperne, mens tilbuddene i divisionen har været haltende – dette har 2013/14 dog lavet om på. 

Seniorerne i Ravnsholt Division udmærket sig generelt i både deltagelse og planlægning af Adventure-

spejd arrangementer, PLAN kurser, udvalgsarbejdet i Korps regi, m.fl. Vi kan roligt være glade for 

vores seniorer.  

 

KLA-gruppen 

Vi har fået stablet en stærkt, relativ fortsættende KLA-gruppe på benene. Størstedelen af 

Klanlederne/assistenterne deltager aktivt på KLA-møderne, og dem der ikke kan komme, melder 

afbud. Dette har givet nogle helt fantastiske KLA-møder, hvor alt fra alkoholpolitik til spejder OL har 

været diskuteret. Møderne i KLA-gruppen bærer i høj grad præg af lederudvikling og mindre grad af 

planlægning. 

 

Storklanmøder, maj og september 2013 

Vi har haft afholdt to storklanmøder. Oplevelsen er at dem der møder op (hvilket er flere og flere) 

har en rigtig god dag. Temaerne er meget forskellige for møderne, sidst lavede vi mad over bål. Målet 

er fremadrettet at have mindst et Storklanmøde om året. 

 

Klan-dating 

Klan-dating er et nyt tilbud som alle klanerne har taget imod. Ideen er at i løbet af et år skal hver klan 

skal invitere en anden klan på date, samtidigt skal de inviteres på en date af en anden klan. Det er 

meningen at dates’ne skal fordele sig i løbet af hele året, dog har det været lidt svært at nå dette, 

hvorfor der er afgørende flere dates i april/maj/juni end resten af året. De klanerne der allerede har 

været på date, har alle haft en utrolig god aften/dag med den anden klan. Fremmødet på møderne 

er svært svingende, men dette forhindrer ikke klan-dating i at fortsætte næste år. Klanerne oplever 

det positivt at skulle invitere andre på dates, da det sikre et formål, og derigennem højne kvaliteten, 

med de lokale klanmøder,  

 

KLAT14 

Hvert år er det målet at KLA-gruppen skal afsted på en weekendtur sammen. Formålet er at udvikle 

ledertalenterne og styrke sammenholdet i gruppen. Desværre blev vi nødt til at aflyse KLAT14, 

grundet lav tilslutning. Tilbagemeldingerne har været at det ikke er manglende interesse, men at det 

har været svært (umuligt) at afsætte tiden pga. skole og arbejdet. Den træning der var tiltænkt på 

turen vil blive fordelt ud på KLA-møderne.  

 



Spejder-OL 

Planlægningen af spejder-OL er så småt i gang. Der er stor hemmelighed omkring arrangementet, 

men det kan afsløres at det er et arrangement for alle divisionens seniorer, som skal afholdes i August 

2014 (nyoprykkende seniorer vil blive inviteret). Formålet er at sætte spejderarbejdet i fokus, 

samtidigt med at vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susan, 

Din DaSen 


