
Årsberetning fra gruppelederen 2016 

2016 var et godt år for Albertslundspejderne,  

Vi har i året der er gået kommet videre med udviklingen af vores gruppe. Dette er en forsættelse af det 

arbejde der startede i 2015. 

Vi fik på sidste grupperådsmøde valgt nye forældre ind og de har været gode for gruppen med nye ideer og 

der har været en god opbakning fra bestyrelsens side til spejderarbejdet i gruppen.  

Vi har fået flere børn i gruppen og der er kommet flere ledere til i 2016.  

Vi har deltaget i følgende arrangementer 

Salg af lillebror lodder i centeret i april  

Gruppetur, denne gang blev det holdt hjemme i Albertslund og dette var en god ide, vi havde en hyggelig 

afslappet weekend  med godt vejr.  

Oak city Rally i slutningen af maj, hvor vi igen deltog, første gang var i 2015.  

Sommerlejr i juni måned til Thurø bund.  

Gensynsmøde i august.  

Høstfest i september på gården 

Juleafslutning sidst i november.  

For året 2017 – vil  vi konsolidere os vedr. lederfordelingen i grenene. 

Vi vil gerne have flere børn i gruppen og gerne i de yngste grene. Der tages tiltag til at der kommer flere 

børn hos minierne og til familiespejd.  

Derudover er der kommet et nyt tiltag Albertslundespejdernes venner hvor vi mødes en gang om måneden 

og laver forskellige aktiviteter. Det er den sidste torsdag i måneden og vi laver alt fra pileflet over klatrevæg 

til vinsmagning – så der er lidt for enhver smag.  

Der vil igen i år være:  

Rød tråd weekend i marts måned, hvor der arbejdes videre med evaluering af de tiltag vi har haft i 2016 og 

tanker for hvordan vi kan blive en endnu mere attraktiv gruppe i fremtiden.  Derudover er der aftalt 

følgende gruppeaktiviteter: Gruppetur i Maj måned og spejdernes lejr i Sønderborg bliver vores 

sommerlejr.  

Nærmere informationer følger.  

Karen  

 



 

 

 

 

 


