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Beretning fra gruppen (se også billede-beretningen) 

Spejderne, lederne, grene: 

2020 har været et noget specielt år. Vi have ambitioner om en masse, men flere ting er 

helt aflyst. Corona nedlukning og forskellige retningslinier har præget alt vi har lavet. 

Medlemstallet er faldet med 3 spejdere og 3 leder. Vi slutter året med 30 spejdere og 6 

ledere. Det et lykkedes at få nye spejdere, men vi har valgt ikke at gøre en masse for at 

tiltrække nye. Vi har en alvorlig udfordring med ledersituationen. Ud af de 6 faste ledere vi 

har er 1-2 i standby mode og en anden holder til sommer. 

Vi er dog lykkedes med en del forskellige aktiviteter til trods for corona. 

 

Lederne:  

I årets løb har lederstaben set sådan ud: 

 Gruppeleder: Jesper (backup i forskellige grene) 

 Familiespejd: Jesper og Marie 

 Mikro: Tanja og Jesper (samt hjælpe fra forældre) 

 Mini: Marie og Rune (med hjælp fra juniorledelsen) 

 Junior: Signe (med hjælp fra Henrik) 

 Trop: Frederikke og Maja 

 Klan: Maja og Frederikke 

 

Møder: 

Vi har 2 faste mødedage: Tirsdag og torsdag. 

I løber af 2020 har troppen forlænget deres møder til 19:30, endvidere har mikro flyttet 

mødedagen fra onsdag til om torsdagen. 

 Tirsdagen 17:30-19:00: Mini og Junior holder møder.  

 Tirsdagen 17:30-19:30: Trop holder møder. 

 Torsdagen 17:30-18:30: Mikro holder møder. 

 Familiespejd mødes ca. hver 3. søndag i vinterhalvåret og hver anden søndag om 

sommeren. Nogle møder er udskiftet med en hverdagsaften, hvor vi har laver 

bålaftensmad. 

 Klanen aftaler møder fra gang til gang. De ligger gerne i forlængelse af de andre 

møder. 
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 Lederne har holdt 2-3 møder. Vi er mødtes færre gange end hvad vi normalt plejer. 

Vi vil sigte efter flere møder i 2021 og gerne også en lederdag. Der er lavet mange 

aftaler over Messenger og det er ikke holdbart på lang sigt.  

 Bestyrelsen har holdt 1 møde ud over Grupperådsmødet. Arbejdet er meget præget 

af corona situationen, hvor mange beslutninger er truffet af gruppelederen og 

formanden. I 2021 vil vi prøve at afholde flere af møderne med deltagelse af både 

ledere og bestyrelse, det håber vi kan give en synergi for både bestyrelsen og 

ledelsen. 

 

Arrangementer: 

I årets løb har vi arrangeret:  

 25. februar: Grupperådsmødet afholdt i Seminariehuset med fællesspisning 

 Nedlukning fra 11. marts til 5. maj 

 5. maj: Opstart trop / 19. maj mini og junior / 27. maj mikro (opdelt) 

 16. juni: Sommerafslutning for trop, 24. juni: Sommerafslutning for mikro, mini og 

junior 

Det er blevet en tradition at vi mødes den sidste tirsdag før ferien til 

sommerafslutning. Spejderne står for grill, sange og et par taler. Spejderfamilierne 

har selv mad med til grillen og tilbehør. Spejderne sælger drikkevarer. Det er 

hyggeligt og mange familier deltager. I år har vi delt arrangementet op grenvist og 

spejderne har stået for maden. 

 18-22. juli: Mikro, mini og junior på sommerlejr til Holsted 

Vi havde lånt hytte og omgivelser fra de grønne spejdere i Holsted. Vi fik en god lejr 

med overnatning i telte og mad over bål. Vi arrangerede selv alle aktiviteter (blandt 

andet tinfigurer, forhindringskrolf, 5 km vandretur til mikro og 30 km vandrehejk til 

de store). 

 20-24. juli: Troppen på sommerlejr ved Skovmøllehytten, Svendborg, som 

Christiansmindespejderne havde lånt os. Vi badede og spiste is. Var på hejk til 

Thurø og overnattede under stjernerne ved Smørmosen, hvor vi også spillede 

minigolf. Vi vandrede til Svendborg og legede turister og besøgte også islandske 

heste. Vi besøgte også Egeskov slot. På turen har Troppen selv planlagt og lavet 

maden. Om aftenen spillede vi en masse spil og hyggede.  
 23. august: Familiespejd Dag (åbent arrangement med tilmelding) 

Arrangementet var åbent for offentligheden. Vi havde fået penge fra en corona-pulje 

til arrangementet og har reklameret på Facebook. Der deltog kun få familier og 

vejret blev væsentligt bedre end lovet. 

 

 



3 
 

 25. august: Oprykning 

Der var åbnes lidt mere op og vi kunne holde oprykning for hele gruppen. Det 

foregik med god afstand og tilpasning af forskellige traditioner til forholdene. Der 

blev delt mærker ud til spejderne og talt om sommerlejre. Traditionen tror fik vi talt 

om spejderloven og oprykkere fik aflagt spejderløftet. 

 8. september: Åbenhus hos spejderne (åbent arrangement med tilmelding). 

Arrangementet var åbent for offentligheden. Vi havde fået penge fra en corona-pulje 

til arrangementet og havde annonceret i Uge Avisen. Spejderne havde inviteret 

deres venner med. Vi havde gennemførte en række aktiviteter (blandt andet 

byggede troppen gynge, snobrød, opklaring af mysterium, gæt en lort). Vi fik flere 

nye spejdere ved arrangementet.  

 20. september: RenNatur – Affaldsindsamling 

Vi mødtes ved anlægget i Ribe og samlede affald på en rute. Det var en god 

aktivitet, hvor vi kan gøre en god gerning og så endda få lidt penge til 

spejderarbejdet. Det vil vi gerne gentage og håber vi kan få en rute tildelt igen. 

 2-4. oktober: Gruppetur med Disney tema 

Vi havde lejet Hjartbro Spejdercenter øst for Gram og Toftlund, så vi havde nok 

plads til at være på. Rammerne var bestemt til Disney og spejderne mødte mange 

af de kendte figurer. Blandt andet blev der bygget karet med Askepos og musen 

Tim, gravet efter guld med dværgene fra snehvide, skudt med bue og pil med Robin 

Hood, balancerede med kødboller med kokken Tony og ikke mindst hjalp vi Kaptain 

Klo. Det lykkedes heldigvis af finde Mauis klo. 

 24. november: Juleafslutning for mini, 26. november: Juleafslutning for mikro, 

Juleafslutning for trop blev skubbet til senere i december. 

Det er en lang tradition af gruppen mødes og følger lys ud i skoven til et pyntet 

juletræ. Vi synger og danser rundt om træet og gaver på træet udvælges af 

spejderne efter alder. Vi slutter i hytten med æbleskiver og varm kakao. I år er 

arrangementet delt op afdelingsvist. De mindre lavede æbleskiver på bål og vi fik en 

rigtig hyggelig aften. 

 

Økonomi 

Gruppens økonomi er gennem de sidste par år gennemgået en massiv genopretning. Vi 

har i år brugt af formuen og begrænset udgifterne. Vi har måtte aflyse flere pengegivende 

arrangementer. Skrabe-julekalendere og julemarked lod sig ikke gennemføre på en 

fornuftig måde. Vi har vurderet at vi havde råd til at vise samfundssind og ikke holde 

arrangementerne. 

Det lykkedes os at få en rute med affaldsindsamling i forbindelse med Ren Natur Projektet. 

Det er også lykkedes os at få tilskud til materialer til Familiespejd-dag og Åbenhus. 
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Tangehytten: 

Hytten danner rammerne for alt vores spejderarbejde. Gennem de sidste par år er det 

lykkedes få sponsorpenge og gennemført flere betydelige forbedringer på hytten. I store 

dele af 2020 har vi nydt godt af bålhytten. Den har været vores frirum, når vi ikke måtte 

være indendørs. 

Hytten og omgivelserne passes af frivillige kræfter i Tangehytteforeningen. Vi kan ikke 

takke dem nok for det store arbejde de bruger i at holde Tangehytten, stå for udlejning og 

ikke mindst for nye projekter i og omkring hytten. Mange tak for hjælpen. 

Hvis man gerne vil støtte med arbejdet, så kan man melde sig ind i foreningen. Det koster 

100 kr om året. 

 

Fremtidsplaner/ udviklingsplan: 

Generelt synes vi at der er for lidt arrangementer, ture og lejre, og at det netop er det vi 

gamle spejdere kan huske fra vores spejdertid. Det vil vi gerne prøve at gøre noget ved.  

Vi vil gerne på en fælles sommerlejr hele gruppen. Vi er dog meget presset på 

lederfronten, så vi kan godt bruge nogle forældre til at hjælper. Tidspunktet og rammerne 

kommer der mere info ud om inden for den næste tid. 

Vi vil også arrangere nogle endagsarrangementer, blandt andet affaldsindsamling (Ren 

Natur) og muligvis et besøg på spejdermusset i Esbjerg. 

Flere ledere og spejdere på kursus – vi vil gerne have flere ledere og spejdere på kursus. 

Gruppelederen og formanden viser vejen og sammen tager på udviklingskursus på 

Ungdomsøen i starten af juni. Vi vil gerne opfordre andre ledere til at tage på kursus. 

Junior, trop og klanspejdere kan endvidere også få gode oplevelser ved at komme på 

kursus. Lederne vil fortælle spejderne om de relevante kurser. 

Flere møder i ledelsen og bestyrelsen. Der har manglet fokus på at udvikle gruppen. 

Hvordan bliver vi flere ledere og spejdere? Hvordan laver vi federe arrangementer? 

Hvordan gør vi det hele lidt sjovere? 

Udviklingsplanens punkt om spejdere og ledere i alle grene er opnået, men det er ikke 

lykkedes at have en god og holdbar balance. Vi mangler ledere og spejdere i de mindre 

grene til at føde junior, trop og klan. 
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Udfordringer: 

Vi har et stort behov for at blive flere faste ledere. Kender du nogen eller vil du gerne 

hjælpe med at dele budskabet. Man behøver ikke at have en lang spejdertid bag sig og de 

erfarne ledere vil støtte og guide, så man kan få en god start. 

Det er også en stor hjælp med hjælpere til enkelte møder og arrangementer. 

Vi har også plads til flere spejdere. 

 

Hjælp spejderne: 

Vi har en fornemmelse af at mange gerne vil hjælpe med forskellige ting, således at 

lederne kan koncentrere sig med at lave fede spejderaktiviteter til spejderne. 

Spejderne har brug for en kortlægning af hvordan forældrene kan hjælpe os. Vi har lavet 

et skema, som hver forældre skal udfylde med hvordan de kan hjælpe.  

 

Hilsen Lederne og Bestyrelsen 


