Seniorgrenen
Klanen er for spejdere i alderen 16-27 år. Vi har et stærkt fællesskab, så mange er
tilknyttet klanen længe efter de er fyldt 27 år.
Klanspejderne er ikke delt ind i faste patruljer, men arbejder i stedet i sjak. Et sjak
dannes efter en fælles interesse for at planlægge eller bygge noget, eller på anden
måde arbejde mod et mål. Det kan være personligt eller fælles. Sjak dannes af en
mindre gruppe personer og fungerer som en arbejdsgruppe indtil målet er nået.
Vi har altså en stor frihed til at bestemme hvad vi vil og hvordan vi vil udføre det. Der
er i klanen plads og mulighed for at tænke store og anderledes tanker. De fleste
klanspejdere har været spejdere i flere af de andre grene. Vi bruger de egenskaber,
som vi har tilegnet os i vores spejdertid og skalerer dem op. Vi udvikler derved videre
på vores færdigheder, når vi sammen bygger større projekter eller tilsætter et snert
af luksus til det klassiske lejrliv. Det ses når sommerlejren magelig gøres ved en
hjemmebygget ovn eller en opvarmet pool.
Der er i klanen plads til alle og vi kan meget, da vi er en samling af unge mennesker
med en bred kunnen. Det løfter vores projekter at alle bidrager med noget.
Planlægning er et vigtigt element i klan arbejdet. Vi bruger forløbstanken:
planlægning – udførelse - evaluering. Vi arbejder meget med at brainstorme og i
fællesskab komme på de store idéer. Dernæst deler vi os i ud sjak under
planlægningen, men udfører og evaluerer i fællesskab. Da flere af vores projekter
gentager sig årligt, er evalueringen en vigtig grundsten.
Hvor ofte vi holder møder, er også noget vi selv bestemmer. Møderne meldes ud
igennem en intern gruppe på Facebook og planlægges når der er behov eller lyst til

det. Vi kan således mødes ugentligt i en periode og i andre perioder kun holde møder
et par gange om måneden. Op til større planlagte arrangementer har vi oftest hyppige
møder, så skal arbejdet kan færdiggøres. Der er frihed til at bruge et helt møde på at
bygge i værkstedet, bage pandekager og se film eller planlægge et arrangement for os
selv eller for andre. Eller noget helt andet.
For at styrke sammenholdet har vi udover møderne også weekendture, som vi selv
arrangerer.
Nogle af vores større arrangementer i løbet af året er Høstmarked og Juletur. På
Juleturen arrangerer vi ofte en aktivitet for juniorer og tropsspejdere. Det giver de
yngre spejdere en mulighed for at se, hvad de større spejdere kan, så de ser frem til
at komme op i klanen. Samtidigt lærer vi dem bedre at kende, før de rykker op.
Klanen bidrager yderligere til gruppen, ved at nogle klanspejdere vælger at være
ledere for de andre grene eller sidde i bestyrelsen i enten 1. Ry gruppe eller
divisionen.
Som klanspejder er der også mange muligheder for at engagere sig i forskellige dele
af Det Danske Spejderkorps. Mange fra Klan A! laver enten PLankurser, sidder i
underudvalg, deltager interesseret på Korpsrådsmødet eller arrangerer nogle af de
spejderløb der hvert år udfordrer og udvikler unge spejdere fra hele Danmark.

