1. Ry Gruppe’s Formål, Udviklings-, og kommunikationsplan
2020 - 2025
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1. Ry Gruppe’s Formål
Ry er spejdernes by i 2025.
I 1. Ry Gruppe stræber vi efter i et åbent & frivilligt fællesskab, og
med udgangspunkt i den natur vi lever i, at skabe de lokale og
internationale rammer for vores spejderaktiviteter.
Dette med udgangspunkt i, at vi:
•

arbejder i fælleskab på tværs af gruppen

•

aktivt bidrager til den lokale kultur

•

værner om naturen både lokalt og globalt

•

skaber rammerne for altid at tænke nyt

Dette altid med fundament i DDS’s formål.
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1. Ry Gruppe Udviklingsplan
2020 - 2025 vil vi:
Værne om “Spejderlivet i 1. Ry Gruppe” og “Voksenspejd” for at sikre de bedste faciliteter fysisk og socialt for børn og
voksne i 1. Ry Gruppe.

Sikre “Spejderaktiviteter i 1. Ry Gruppe” for at udvikle selvstændighed i fællesskabet med
fokus på nysgerrighed - både lokalt og internationalt, med udgangspunkt i:
Modige børn og unge
Vildskab i naturen
Urban scouting
Bæredygtighed i børnehøjde

Sikre traditioner & nye aktiviteter i løbet af “Årets gang i 1. Ry Gruppe”, hvor alle frivilligt tager ejerskab for fællesskab,
engagement og involvering.

For at sikre opnåelse af 1. Ry Gruppe’s formål & udviklingsplan, tager lederne udgangspunkt i korpsets formål,
spejdermetoden, gruppens “Den Røde Tråd”, I den enkelte grens’ spejderaktiviteter og aktiviteter på tværs af grenene.
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Voksenspejd i 1.Ry:

Spejderlivet i 1. Ry Gruppe:

DDS har til formål at: ”udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste
evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden”.
Omkring denne opgave er der også mulighed for voksenspejd.
•
Hyttefædre: arbejder med de fysiske rammer, og praktiske ønsker fra lederne.
•
Høstmarkedudvalg: Arbejder med planlægning af de store årlige høstmarked.

•
•
•
•
•
•
•
•

Små markeder: forårs og julemarked.
Mandagsholdet: mødes hver mandag for at sortere lopper til markederne.
Containertømningsholdet: tømmer op til 3 gange om ugen vores loppe-container på
genbrugspladsen.
Gyvelhytteudvalget: sørger for Gyvelhyttens rammer.
Bestyrelsen: Er en forudsætning for gruppens eksistens, bl.a. kasserertjansen inkl. budget og
formåls beslutninger f.eks. omkring bæredygtighed.
FRYS: Første Rys støtteforening (primært tidligere ledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer.
Nørklekoner: strikker og syr forskelligt til vore markeder.
Forældrejobs: alle grene sætter flag op 2 gange i løbet af et år, bakker op om grenens arbejde
og hjælper med dette, hjælper til markeder især i forbindelse med høstmarkedet. Møder op til
arbejdsdage på Lynghoved og Gyvelhytten. Har rengøringsdage på Lynghoved.

Ry Gruppe søger at engagere sig i omverdenen både i nærmiljøet, nationalt og internationalt.
Dette gøres ved, at både forældre, ledere og spejdere deltager i arrangementer, turer og kurser således, at
spejderarbejdet udvikles fremadrettet.
1. Ry er en gruppe med ambitioner, holdånd og klare definitioner af nødvendige opgaver. Samtidigt skal vi
sikre de bedste omgivelser for spejderaktiviteter.
Det skal ske ved:
•
At udbygge og vedligeholde LYNGHOVED inkl. patruljehytterne, og derved skabe både et godt
ude- og indemiljø.
•
At vedligeholde GYVELHYTTEN.
•
At 1. Ry Gruppe er med til at gøre en forskel for Ry by som aktive borgere f.eks. via
Baggerservice, Flaghold, og Loppeindsamling.
•
At sikre engagement og rummelighed for nye, nuværende og tidligere forældre f.eks. gennem
Hyttefædre, F.R.Y.S o.lign.
•
At værne om spejdertraditioner såsom tænkedagsarrangement & Sct. Georgsdag.
•
At motivere til kurser nationalt.
•
At sikre fortsat rekruttering og en motiveret ledergruppe.

Spejderaktiviteter i 1. Ry Gruppe:
Med udgangspunkt i Den Røde Tråd skal spejderne i 1.Ry Gruppe opleve et fællesskab mellem ledere og spejdere både i og på tværs af grenene. Vi skal sikre spejderaktiviteter både i og på tværs af grenene således, at
spejderne får en naturlig overgang fra en gren til den næste. Vi vil gerne vise omverdenen hvad spejderarbejde er og hvilken indvirkning vi har derpå eksempelvis gennem diverse medier og aktiviteter.
Det vil vi gøre gennem aktiviteter, med udgangspunkt i spejdermetoden og korpsets udviklingsplan:
Modige børn og unge
•
Vi vil udføre spejderaktiviter baseret på et aktivt udeliv, der rykker spejdernes grænser.
•
Vi vil sikre at spejderne kommer på overnatningsture.
•
Vi vil give spejderne mulighed for at deltage i kurser og spejderløb målrettet aldersgruppen, som PUF, Indaba, Plan og adventurespejdløb.
•
Vi vil give spejderne mulighed for at være med til at planlægge møder, ture og lejre.
Vildskab i naturen
•
Vi vil have spejderaktiviteter med fokus på udeliv med udgangspunkt i Ry’s naturlige omgivelser som sø og skov.
•
Vi vil nytænke vore aktiviteter f.eks. træklatring, naturvejledning, søspejd, primitiv overnatning og endnu bedre brug af Gyvelhytten.
Urban scouting
•
Vi vil bruge lokalsamfundet og de muligheder der findes i byen, f.eks. invitere ”civile” med på tur eller tilbyde aktiviteter for andre end spejdere.
•
Vi vil etablere et samarbejde med spejdere, der har andre muligheder end os f.eks. i storbyen, ungdomsøen eller andre grupper i divisionen.
•
At få internationale venskabsgrupper, og se spejderarbejdet i et globalt perspektiv.
Bæredygtighed i børnehøjde
•
Vi vil sørge for at spejderne oplever at vi nøje overvejer vores brug af plastik.
•
Vi vil sikre at vi har affaldssortering på Lynghoved, ture og lejre.
•
Vi vil inddrage spejderne i at tænke på at mindske madspild.
•
Vi vil være bevidste om genbrug, i stedet for nyindkøb.
•
Vi vil sørge for at vi som brugere, er bevidste om hvordan vi kan passe og pleje naturen.
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Årets gang i 1. Ry Gruppe
I 1. Ry Gruppe tror vi fortsat på, at vi igennem en række aktiviteter i løbet af året, kan sikre en fortsat udvikling af traditioner men også have fokus på nye aktiviteter, og derved sikre det økonomiske
grundlag via diverse bæredygtige og spejdermæssige indtjeningskilder. Dette skal ske via dyrkelse af fællesskab, engagement og involvering af både bestyrelse, ledere, spejdere og forældre (såvel
nye, som nuværende og tidligere) således, at vi hele tiden har et stabilt fundament for fortsat bæredygtig udvikling.

Juni - Juli - August
•
•
•
•
•

Opsætning af flag
Arbejdsdag
Sommerlejr
Høstmarked
Oprykning

December - Januar - Februar
•
•
•

Juletur
Lederplanlægningsweekend
Tænkedag
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September - Oktober - November
•
•
•
•

Arbejdsdag
Plan-kurser
Halloween
Julemarked

Marts - April - Maj
•
•
•
•
•
•
•
•

Sct. georgsdag
Forårsmarked
Divisionsturneringer
INDABA. PUF-kursus
Affaldssortering
Sov ude
Km dag
Opsætning af flag

Kommunikationsplan for 1. Ry Gruppe 2020
Formål med Kommunikationsplan
FORMÅL:
- At fortælle om events (før, under og efter).
- Årets gang i 1. Ry Gruppe.

Målgruppe

INTERNE:
Forældre
Støttegrupper (f.eks. FRYS, Gyvelhytte og Mandagshold)
Spejdere

- Bag om 1. Ry Gruppe f.eks. som artikel serie.
- Spejderaktiviteter for Intern begejstring i og mellem Grenene
og Eksternt i forhold til hvad spejderne gør for Ry og omegn.
- Information til forældre ang. tiltag og medhjælpere f.eks. vha.
kaffebod fra bestyrelsen/gruppeledere ang. evt. “jobs” &
engagement.
- Synlighed og engagement.

DET DANSKE SPEJDERKORPS · 1. Ry Gruppe Formål, udviklings-, og kommunikationsplan

EKSTERNE:
Verden rundt om os (mest i forhold til indtægt)
Andre Spejdere i DK
Nye Medlemmer
Funde

Kommunikationsplan for 1. Ry Gruppe 2020
Hvilke medier & platforme?

- Grupperådsmøde & korpsmøde.
- Mund til mund f.eks. via kaffemøder.
- Direkte forældrekontakt primært fra ledere.
- Genbrugspladsen.
- WEB inkl. kalender og tilmeldingssystem der fremadrettet skal
benyttes til alle aktiviter istedet for email osv.
- Stammen.
- Avis.
- Skilte.
- Facebook:
- Overordnet 1. Ry Gruppe til Intern & Ekstern
- Grupper til Grene kun Interne

Målgruppe
Hvad vil vi gerne
kommunikere:
Internt
- Forældre aktivitets engagment
- Forældre deltagelse i engagement

- At Ry er Spejdernes By

- Info om næste gren til spejdere og
forældre

- Event deltagelse

- Møder, turer og aktivitetsdeltagelse
- Interesse om hinanden
- Overordnet info om gruppen
- Bag facaden = “hvad kan man som
spejder i 1. Ry?”
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Eksternt

- Indtægter
- Funde

