Beretning fra gruppen (se også billede-beretningen)
Spejderne, lederne, grene
Corona har også præget spejderarbejdet i 2021, men ikke i form af nedlukninger som vi
oplevede året før. Både spejdere og ledere har været trætte af corona og hvordan det
påvirker hele samfundet. Mange har mistet troen og flere kan ikke huske hvor sjovt det er
til spejder. Året startede med en nedlukning – og sluttede med begyndende udbredt
smitte.
Vi har oplevet medlemstilbagegang, specielt i efteråret. Vi har stadig en masse gode ideer
og noget at byde på - vi må se fremad og fokusere mere på af være synlige i
lokalsamfundet.
Vi er 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 (med hjælp fra juniorledelsen)
• Junior: Esben (med hjælp fra Henrik)
• Trop: Marie og Rune
• Klan: Maja
Møder:
Vi har 2 faste mødedage: Tirsdage og torsdage.
•
•
•
•

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.
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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 2022 og gerne også en lederdag. Vi har talt om at
prøve med flere kortere møder over web.
Det har haltet med møder i bestyrelsen. Vi har været noget påvirket af
coronasituationen og generel træthed. Der er flere gengangere i ledelsen og
bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer er udtrådt før tid. I 2022 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:
• Opstart efter nedlukning 2/3 (trop), 9/3 (mini og junior) og 18/3 (mikro)
• 14. april: Grupperådsmødet afholdt digitalt
• 22. juni: Sommerafslutning for gruppen
Det er blevet en tradition at vi mødes den sidste tirsdag før ferien til
sommerafslutning. Afslutningen er for familier og vi griller. I år stod spejderne for
fælles mad på grillen.

• 3-10. juli: Hele gruppen var på Stevninghus Spejdercenter. Trop deltog hele ugen

•

•
•
•

•
•

•

og resten deltog på halv lejr. Vi havde en rigtig god lejr og der var gode muligheder
for at prøve alle de aktiviteter, som centeret tilbød. Dejligt at sove i telt. Troppen
vandt dysten mod de andre spejdere og vores små delte en første plads. Rigtigt
godt gået til vores spejdere.
22. august: Familiespejd Dag (åbent arrangement)
Arrangementet var åbent for offentligheden. Der deltog kun få familier og vejret blev
væsentligt bedre end lovet.
25-26. september: Spejderweekend ved Tangehytten
26. september: Arbejdsdag
10. oktober: Ren Natur Danmark – Affaldsindsamling i Gredstedbro
Vi mødtes ved idrætscenteret / skolen. Vi delte os i 2 hold og gik hver sin vej på
ruten. Vi fandt mange sjove ting og opdagede nogle flotte steder i Gredstedbro. Vi
sluttede med pølser på grillen. Vi havde en god dag – det vil vi gerne gøre igen.
16-23. oktober: Vi havde 2 tropsspejdere på PLAN kursus
20-21. november: Spejdernes Julemarked
Vi havde nogle hyggelige dage. Mange besøgende, men mindre besøg i cafeen
end sidste gang.
Vi måtte desværre aflyse juleafslutning – udpræget smitte og flere syge.
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Økonomi
Gruppens økonomi er gennem nogle år gennemgået en massiv genopretning. Vi har haft
flere gældsposter, der efterhånden er afdraget. I både 2020 og 2021 har vi brugt af
pengekassen, men endt med overskud. Det skyldes afdraget og eftergivet gæld.
Det er i 2021 lykkedes at tjene lidt penge på Affaldsindsamlingen med Ren Natur Danmark
og Spejdernes Julemarked. Vi har også solgt skrabekalendere, men det er først afregnet i
2022.
I 2022 runder vi en milepæl – vi har tilbagebetalt hele vores RKD-lån. De seneste år har
det været en meget stor post på budgettet. Det giver meget luft i budgettet og nogle gode
muligheder for fremtiden.
Vi søgte midler hos den fritidskulturelle fond hos Esbjerg Kommune i efteråret – og det er
lykkedes os at få tilskud til at nyt bålsted og siddeanordninger på lejrpladsen. Vi glæderos
meget til at dette området bliver fornyet – det trænger rigtigt meget og er et område vi
bruger meget.

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 og 2021 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 skal vi fortsætte det gode spejderarbejde, som vi faktisk mildest talt er gode til.
Vi skal være mere synlige – vi skal deltage i de lokale arrangementer og vise hvem vi er.
Mere synlighed skal hjælpe os med at blive flere spejdere og ledere.
Corona har desværre begrænset vores muligheder for arrangementer. Vi forventer at det
er normaliseret lidt mere i 2022, så der bliver bedre mulighed for at holde arrangementer,
ture og lejre, og at det netop er det vi gamle spejdere kan huske fra vores spejdertid. Det
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vil vi gerne prøve at gøre noget ved. I 2022 deltager gruppen på Spejdernes Lejr 2022 –
det foregår i Hedeland ved Roskilde. Det er en kæmpe oplevelse – vi håber at alle vil med.
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.
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?

Udfordringer:
Vi har plads til flere spejdere – mere synlighed om det vi laver skal hjælpe os med at blive
flere.
Vi har et 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.

Hilsen Lederne og Bestyrelsen
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