
Gruppens beretning 2020 
 
 
2020 blev et meget anderledes spejderår, men på trods af restriktioner og perioder med nedlukning, har 
der været gode aktiviteter. Vi kan fortsat glæde os over at være en stor gruppe, her i efteråret har vi 
opgjort medlemstallet til 124 betalende medlemmer. En stor tak til lederne, hjælpelederne og alle dem der 
bakker op om spejderarbejdet, det skaber virkelig noget som spejderne er glade for. 
 
I starten af februar, hvor alt stadig var normalt, var hele gruppen på gruppetur på Skovgaarden. En tur med 
masser af aktiviteter for alle aldre, skæring og slibning af sten, figurer i fedtsten, tur til stranden, 
orienteringsløb og natløb i flere udgaver.  
 
Senere i februar var troppen på barsketur af februar, hvor de overnattede i bivuak og var i udendørs 
vildmarksbad. Over sommeren og efteråret har troppen holdt tropsmøde og patruljemøder med masser af 
forskellige opgaver løst i patruljer, hvor vi skulle være særligt opmærksomme på afstandskrav osv. Der har 
været masser af udendørs aktiviteter og samarbejdsøvelser – hvor spejderne med engagement og 
ihærdighed holdt humøret uanset vejr og vind. Lige op til sommerferien lavede troppen ”Kampen om 
storheden” – en konkurrence over et døgn. Oprykningslejren i august blev gennemført med madpakker og 
kun en overnatning. 
 
Der er omkring ti seniorer, og i øjeblikket er tre af dem på efterskole. Seniorerne planlægger og afholder 
selv møde hver mandag. I foråret var seniorerne hurtige til at flytte deres møder online. Derfor er 
seniorerne kommet igennem året stort set uden aflysninger, men dog med et lidt alternativt program. 
I sommer var seniorerne af sted på kajaktur sammen med roverne Kirsten og Laura. Turen foregik langs 
kysten oppe mellem Kerteminde og Fyns Hoved med lejr et sted og så dagsture ud derfra. Det var en 
anderledes tur i forhold til de ture, som vi ellers har her i gruppen. En meget hyggelig og udfordrende tur, 
særligt for dem uden den store kajakerfaring. I efteråret har møderne omhandlet teambuilding, pionering 
og så er den ene væg i senior-lokalet blevet omdannet til et regulært kunstværk. Seniorernes oprykning er 
udsat til det kan ske med overnatning. 
 
Efter sommerferien har roverne Kirsten og Laura foreslået at søge fonde, så gruppen kan få sine egne 
kajakker. Det har de kastet sig over med fantastisk indsats og energi, og vi har allerede fået ca. 100.000 kr., 
og de første kajakker er bestilt. Det bliver en spændende ny aktivitet i gruppen, for de ældste spejdere og 
de voksne. I det kommende år skal vi have organiseret hvordan vi kan bruge dem. Roverne er spredt ud 
over hele landet. Det har været en noget stille år for dem, men flere rovere kiggede forbi oprykningsturen, 
hvor et par stykker fik deres 25 års stjerne. Vi har også taget de første skridt til at etablere en ny klan Cobra, 
hvis formål skal være at understøtte arbejdet med spejderne i gruppen og udføre diverse projekter.  
 
Hos Mariehøns er de begyndt at starte og slutte mødet med at hejse flag. Noget der skaber genkendelighed 
og som børnene er med til. Ved hvert møde, afholdt typisk en søndag én gang pr. måned, laver de 
aktiviteter alle i fællesskab og aktiviteter kun mellem barnet og sin forælder. Der er noget spiseligt på hvert 
møde. Deres mål er at lave aktiviteter som barnet udfører i tryghed med sine forældre, hvilket hjælper med 
at forberede barnet til at være bæver når det rykker op, hvor det er alene til spejder.  
De er 15 familier og 3 ledere. På møderne formidles spejderideen til forældrene og introducerer dem til 
gruppen. De har deltaget i gruppeturen, og det lykkedes med kort varsel at holde sommerlejr på 
spejdergrunden. I efteråret blev det til et par møder. En god tur i skoven ved Svanninge Bakker og 
juleafslutning på spejdergrunden, hvor der blev lavet juledekorationer og varmet æbleskiver på pind. 
 
 



Bæverne startede året med at tage mærket "Min Familie" og afprøve en ny idé med at være 24 timer i kirke. 
Det var en stor succes og helt sikkert noget der vil gentages en anden gang. Da der igen var mulighed for at 
holde spejdermøder, nåede de kun at holde ganske få møder inden sommerferien - en meget atypisk 
sommerferie, da den desværre blev uden den planlagte sommerlejr med bæverne. 
 
Sensommeren og efteråret bød først på den årlige oprykningstur, hvor de igen måtte sige farvel til alle de 
gamle bævere - det er altid lidt trist, men til gengæld fik de nogle søde mariehøns, som rykkede op, og der 
var også en god tilgang af helt nye spejdere. I efteråret har de arbejdet med et meget dynamisk 
mødeprogram, som de har været nødt til at lave om mange gange, men de har dog arbejdet med 
mærkerne "Bæverdammen" og "Navigatør" inden de til sidst måtte kapitulere og gå på en tidlig juleferie i 
december. Hele efteråret foregik udenfor og vi vil gerne takke både børn og forældre for opbakningen og 
hjælpen med at få det hele til at fungere trods skiftende retningslinjer og forholdsregler. 
 
I efteråret kom de hurtigt op på at være 32 søde bævere sprængfyldt med energi og gåpåmod og de har 
været nødt til at oprette en venteliste til de nye, der også gerne vil prøve at være spejder - det er træls, at 
vi ikke kan tage imod alle dem, der gerne vil prøve kræfter med spejderlivet. Heldigvis har vi haft mulighed 
for at opruste lidt i lederstaben og de har nu fået assistance af både Gustav samt Helene og Maja, så de nu 
er 4 (voksne) ledere og 4 lederassistenter 
 
Ved ulvene var spejderåret også noget kortere end normalt og de måtte desværre undvære en masse gode 
ture. Men de har haft en masse gode møder, hvor de har fået taget spejdermærker og lært en masse 
spejderfærdigheder. Efter at have rykket en god flok op til troppen, fik de en hel masse nye ulve, både nede 
fra bæverne og udefra. Så nu er der en god flok på 20 ulve, som deltager fint på møderne.   
 
De har fået to nye leder efter sommerferien. Lykke og Michael startede begge i løbet af efteråret og er 
begge faldet godt til i ulveflokken. Oliver rejste til Grønland lige før sommerferien, så han holder pause fra 
spejder, hvorfor det er ekstra godt at Michael og Lykke er kommet til. De ser frem til at kunne starte op 
igen med deres ulvemøder og lære ulvene en masse nye og sjove ting.   
 
Gruppens bestyrelse består af medlemsrepræsentanter, som kan være forældre eller medlemmer over 15 
år, og lederrepræsentanter. Vi har i det forgange år været 11 medlemmer i bestyrelsen, og vi arbejder med 
rammerne for gruppen. Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Benjamin som formand og 
Mads som kasserer. I bestyrelsen har vi fornøjelsen af at få hjælp fra Henning som fører vores regnskab, et 
meget stort og vigtigt arbejde for gruppen. 
Vi har i 2020 planlagt renovering af køkkenet i spejderhytten, mange har bidraget til udvalgsarbejdet i flere 
omgange med idéer, planlægning, indkøb og endelig udførslen af det, som er godt gang. Vi har fået tilsagn 
om et pænt tilskud fra kommunens renoveringspulje, og forældreforeningen har også meldt sig klar til at 
bidrage.  
Her i efteråret har vi drøftet forhold omkring at vi skal til at være ejere af kajakker, og hvordan vi den sidste 
del af efteråret kunne holde spejderarbejdet i gang under restriktionerne. Der blev bl.a. hurtigt indkøbt 
nogle batteri arbejdslamper, så møderne bedre kunne holdes udenfor, hvilket lykkedes til hen i december 
med stort gåpåmod fra lederne, stor tak for det.  
 
På vegne af bestyrelsen og ledergruppen 
 
Benjamin Kjelkvist Larsen 
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