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Beretning fra bestyrelsen i Distrikt Østersøen 2017
Bestyrelsen har I år bestået af Jørn Christensen (Ringsted), Per Rasmussen (Ringsted),
Anette Pind (Sorø); Hans Henrik Andersen (Nykøbing) og Heidi Rwotto (Fladså).

Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen supplerer sig selv med et medlem.
Tak til Anette som takkede ja til udfordringen.
Bestyrelsens opgave har i år omhandlet Bisseruplejrene. Vi har på bedste vis forsøgt
at være deltagende omkring lejrene. I løbet af året er der sket flere ændringer i
lederflokken. Vi har efter sommerferien haft nogle gode møder med
børnelejrudvalget. Vi oplever dem både åbne og ansvarlige. Det er et stort arbejde at
være vedholdende og planlægge lejr for en børnegruppe man ikke på forhånd
kender. Det ærgrer os at vi ikke kan få lejrene fyldt op og opleve den succes at
afholde en god lejr med mange glade deltagere. PR har været på dagsordenen rigtig
mange gange - både PR strategi og PR materiale er blevet vendt og drejet. Vi har
forsøgt mange ting uden større held.
”Projekt Øst” er ikke noget vi har mærket noget til i distrikts bestyrelse. Det er vores
ønske at samarbejde om de projekter, der opstår og som vi kan bakke op om. Det
giver mening for os, at vi laver få indsatser, men noget vi alle bakker op om.
Det afspejler rigtig godt vores syn på distriktet. Vi arbejder med det som vi kan være
fælles om foreningerne imellem. Lejre har især haft vores fokus i en længere
årrække. Hver gang vi har diskuteret visioner bygger diverse forslag på, at vi vil
hinanden og fællesskabet, at vi gerne vil være mange og at vi sætter de kristne
værdier i fokus. Tak fordi I vil være med!

Hans Henrik er på valg 2018 og ønsker ikke genvalg.
Per og Anette er på valg i 2019.
Jørn og Heidi er på valg i 2020.
På vegne af Distriktets bestyrelse
Heidi Rwotto

Beretning fra børnelejr udvalget 2017:

I det forløbne år har der været afholdt en weekendlejr og en sommerlejr.
Forårslejren var der få børn, men vi havde en god lejr med ca. 14 deltagere.
Sommerlejren blev gennemført med ca. 16 børn.
Efterårslejren måtte vi desværre aflyse pga. for få deltagere. Det er rigtig svært for lederne,
som lægger et stort stykke arbejde i forberedelsen til en lejr. Når det ender med en lejr helt
må aflyses. Heldigvis har dette ikke gjort at lederne ville stoppe som lejrleder på lejrene. Kun
få ledere er blevet udskiftet i årets løb.
Det betyder meget for lejrene at vi fortsat kan få unge ledere med til at give den gode lejr
oplevelse videre.
Vi arbejder stadig på og finde præster til afholdelse af gudstjeneste på selve lejrene.
Desuden arbejder vi med at finde kirke & kulturmedarbejdere eller præster i området, der
vil reklamere og evt. Deltage i lejrene, i det omfang det er muligt.
Til slut på året blev der afholdt et fællesmøde i samråd med teen udvalget og bestyrelsen.
For derved at debattere mulige fælles lejre i fremtiden. Dels for at få økonomiseret og
stabiliseret lejrene. Både i forhold til ledere, og til at kunne samle flere deltagere på én eller
flere fælles lejre de næste par år. Dette arbejdes der videre med i 2018.
I udvalget sidder pt.:
Katrine Jørgensen (Karrebæk)
Rikke Rubæk (Roskilde)
Mette Breindahl (Slagelse). – Ønsker at træde ud af udvalget pr. 01.08.2018

På vegne af Børnelejr udvalget
Mette Breindahl

Årsberetning fra Bisserup Teenudvalg for 2017
Siden sidste generalforsamling har vi desværre kun formået at kunne afholde vores
planlagte sommerlejr.
Forårsteenweekend: Det vilde vesten (ikke afholdt)
5 deltagere; 6 ledere.
Vi havde lidt svært ved at få deltagere til weekenden og kom desværre heller ikke op på
mere end 5 deltagere. Vi vurderede en uge før afholdelse, at det ikke var realistisk at nå at
finde de sidste 7 nødvendige deltagere for at nå de 12, som er det laveste deltagerantal det
giver mening at holde lejr for. Vi havde som ved andre lejre været aktive på facebook, mail,
sms og lavet flyers samt videomateriale. Desværre, måtte vi sande, at vi ikke kunne
mobilisere vores målgruppe godt nok.
TeenSommer: En sommer på prærien
14 deltagere; 10 ledere
Inden vi rigtigt gik i gang med planlægningen af sommerlejren, gik vi målrettet efter at
rekruttere nye ledere. Det resulterede i 5 nye og superengagerede ledere, der gav vores
gruppe en masse ny energi til at fortsætte arbejdet. Vi havde en rigtig god lejr med en masse
sjove aktiviteter og glade deltagere. Vi kunne dog konstatere at de fleste deltagere var
kendte ansigter og i aldersgruppen 16-18 år.
Efterårsteenweekend: Super Hero Academy (ikke afholdt)
3 deltagere; 11 ledere.
Vi gik ind i planlægningen af efterårslejren med høj energi og var meget aktive i hele
gruppen. Dette gav mulighed for flere forskelligartede videoer og opslag på de sociale
medier. Desuden var vi som vanligt aktive på mail og sms til både unge og forældre. Det var
dog til tider svært at for hul igennem til en del af dem; specielt den ældre gruppe var nu på
vej ”videre” i livet. Det var heller ikke let at få fat i nye deltagere.
Generelt fra udvalget:
Vi er stadig en relativ stor ”brutto”-ledergruppe, som virkelig nyder at være på weekend
sammen med de teenagere, der kommer med. Vi har stadig en god kanal til mange unge og
forældre igennem vores åbne Facebookside og har nu også en instagramprofil, der
understøtter lidt anderledes ”reklamer”. Desværre, er det svært rigtigt at holde energien
oppe og folk til ilden, når vi ligger omkring og under minimumsgrænsen hele tiden. Specielt,
når vi sætter så massivt ind på sociale medier, mail og telefon og gennem netværk og det
stadig ikke giver pote. Gruppens størrelse er stadig på ca. de 11, men ikke alle er lige
engagerede, så det kan ikke forventes af dem at de stiller op til alt for meget.
Fremtiden:

Vi nærer, i udvalget, desværre ikke lige så positivt syn på fremtiden som vi har gjort ved
tidligere årsberetninger. Med en stadig ældre deltagergruppe og ikke nok nytilkomne, er det
blevet sværere at tro på, at vi kan få mange flere lejre op at stå med den nuværende måde
at arbejde. Vores måde at arbejde på og måde at nå ud til de unge har selvfølgelig ændret
sig meget over de sidste 4 år, men det lader bare ikke til at vi har den rigtige kapacitet og det
rigtig rekrutteringsfelt at få fat i, når vi forsøger at få lejre op at stå.
Samarbejdet med Børneudvalget, synes vi er en god idé og kan måske være med til at gøre
en forskel. Desværre, er vi bange for at det ikke nødvendigvis fjerner vores problem om
manglende deltagere som sådan, men skyder eventuelt bare problemet længere ud i
fremtiden.
Desværre, ser vi ikke lige de lette muligheder her i udvalget, men vi håber på at kunne have
en konstruktiv dialog om, hvad fremtiden kan byde på til generalforsamlingen og se om der
er noget nyt der kan tænkes i.
På vegne af Bisserup Teenudvalg,
Christoffer Bengt

Beretning fra familielejrudvalg v. Daniel
Udvalget har ikke afholdt familielejr i 2017, da der var familiefestival.
Der afholdes 3 dage i påskeugen 2018. Indtil videre med 34 tilmeldte.
Vi overvejer at lægge den i en weekend næste gang i stedet for i påsken.
Udvalget fortsætter gerne.

