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Projekt Østeuropa – Moskva
I 2002 modtog 2. Viborg et brev fra Distrikt og Landsgildet, med opfordring til at deltage i Projekt
Østeuropa. Opgaven bestod i at Gildet og de lokale spejdergrupper sammen med en stor
virksomhed, Grundfos, skulle starte spejdergrupper eller støtte og samarbejde med bestående
grupper indenfor den spirende spejderbevægelse i Østeuropa.
Baggrunden i dette nye projekt Østeuropa, skal findes hos Komiteen til støtte af internationalt
spejderarbejde, der består af erhvervsledere fra nogle af de store danske virksomheder. Denne
komite rejser penge via fonde og virksomheder, til støtte af WSF (verdens spejder fonden) der
primært støtter nyt spejderarbejde over hele verden, også i Østeuropa.
En ny ide fra komiteen går ud på at bruge danske virksomheder, der har afdelinger i Østeuropa, som
bro mellem danske spejdere og østeuropæiske spejdere. Vores opgaver bliver, i samarbejde med
Grundfos, at støtte og hjælpe det nyetablerede spejderarbejde i Rusland (Moskva). I Moskva har
Grundfos en fabrik med ca. 100 ansatte. Grundfos er meget positiv overfor ideen og vil meget gerne
deltage sammen med Danske spejdere og Sct. Georgs Gilder for at løse sociale opgaver. Her har vi
chancen for at placere os som partnere i en fælles opgave, der på sigt kan være med til at skabe
bedre vilkår og demokratisk forståelse.
Spejderne og Sct. Georgs Gilderne får en praktisk opgave ud fra de grundlæggende
spejderprincipper og Grundfos får på sigt mulighed for at finde egnede medarbejdere der har en
spejdermæssig baggrund.
2. Viborg blev indkaldt til rådsmøde, her blev vi enige om at påtage os opgaven, men det skulle
meget gerne være sammen med Bjerringbro gildet. En arbejdsgruppe blev startet og fik hurtig
kontakt til Bjerringbro og alle spejdergrupper i Viborg området. Resultatet blev opstart af en
lokalgruppe der består af spejderledere fra DDS i Viborg, DDS i Bjerringbro, KFUM spejdernes
Nørreågruppe, Gildebrødre fra Bjerringbro og 2. Viborg. Vi holdt et opstartsmøde med Lars Kolind
fra Danske Spejderes Fællesråd og LGM Steen C. Andersen fra gildernes landsledelse, på mødet
blev vi enige om at tage opfordringen op. På det første møde i ”lokalgruppen ” blev vi enige om
målsætning og gik i gang med planlægningen
Målsætningen for lokalgruppen er, at skabe varig kontakt og udbygge spejderarbejdet i Moskva,
gennem uddannelse af russiske spejderledere og unge der viser interesse for spejder ideen, til i
fremtiden at udvikle Baden-Powells tanker, så de på demokratisk og selvstændig vis, kan anvendes
under forholdene i Rusland.
Gennem gensidigt venskab og samarbejde vil vi arbejde på at styrke spejderarbejdet i Rusland og
Danmark, for bedre international forståelse og personlig udvikling. Med udgangspunk i de
demokratiske principper og organisations opbygning, efter Baden-Powells spejderidealer, vil vi
fremme forståelsen for samarbejde mellem spejdere, samfund og virksomheder i Moskva og
Bjerringbro området.
Første skridt var at undersøge muligheder for og udviklingen af spejderarbejdet i Moskva. Derfor
sendte vi sammen med Grundfos, 2 spejderledere afsted for at se på forholdene. De to ledere blev
modtaget med åbne arme, de deltog i en sommerlejr udenfor Moskva. Det fremtidige samarbejde
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blev debatteret med spejderlederne i Moskva, hvor det viste sig at der især er to gruppe der kan
arbejdes målrettet med, nemlig; Russian Orthodox Christian Scout og Russian Association of GirlScouts. Fra ROCS deltog to mandlige ledere og fra RAGS to kvindelige ledere, hvoraf den ene var
fra Volgograd som nu er med i samarbejdet.
Efter hjemkomsten fra Moskva, holdt lokalgruppen møde med Grundfos ledelsen, for at aftale det
videre forløb.
Vi har valgt en arbejds- og ansvarsfordeling der betyder at lokalgruppen kaldet: Grundfosgroup DK
– Scout Projekt Russia, har hovedansvaret for aktiviteter og økonomi, men at opgaverne bliver delt
således at spejderlederne tager sig af kursusforløb både i Moskva og Viborg og Sct. Georgs
Gilderne skal i gang med indsamling af spejderudstyr både til patruljer og enkelt spejdere. Der er
mangel på alt patruljeudstyr, soveposer og uniformer. Gilderne skal i løbet af vinteren fremstille 8
patruæjekasser med indhold og gerne samle soveposer ind til ca. 8 patruljer. Herudover kommer
arbejdet med at skaffe telte og uniformer.
Lokalgruppens ledere har været i Moskva to gange, først på lejr og sidste gang blev der afholdt
kursus i spejderarbejde og organisering for 48 kommende spejderledere.
De russiske spejderledere har været på besøg hos os, weekenden den 28. nov. til 1. december. Her
fik fire russiske ledere, to fra hver gruppe/korps, en rundvisning til spejderhuse, -lokaler, -lejre i
Bjerringbro og Viborg området og til gildelokalet på Poulholm i Viborg. På dette fællesmøde
drøftede gildebrødrene og de russiske ledere, muligheden for at etablere en lejr efter Gammelstrup
modellen, så alle grupperne i Moskva og Volgograd kunne få en Camp-site udenfor Moskva. Dette
arbejde og store udgift er i et tæt samarbejde med Grundfos. Spejderlederne planlagde de næste
kursusforløb som skal afholdes i Moskva til foråret.
Et særdeles spændende og givtig gilde- og spejderarbejde hvor vi har fundet nye spejderkontakter
og vender. Vi håber at vores planer om at få en Russisk patrulje med på Blå Sommer 2004 og en
Grøn patrulje med på en sommerlejr i Rusland vil lykkedes for os, vi skal i gang med at søge støtte
fra forskellige fonde.
Opfordring til andre gilder; Gå I bare i gang med det internationale arbejde, det er spændende,
udfordrende, lærerigt og det giver et godt samarbejde mellem Spejderne og Sct. Georgs Gilderne.

