
Beretning fra Store Vejleå Trop, 2017 
 
I sommeren 2016 flyttede “den nye trop” mødedag fra torsdag til onsdag. Samtidig fik troppen 
en ny leder. Det har betydet, at vi i den nye trop ikke har kunnet trække på erfaringer og 
traditioner fra “den gamle trop”, der i efteråret 2016 stadig mødtes om torsdagen. 2017 har 
derfor været et år præget af opbygning af patruljen, mødeformer og nye traditioner. Det har 
været et meget spændende år, hvor vi har afprøvet forskellige ting. 
 
En gang om måneden laver troppen mad over bål eller Trangia. Det er vigtigt at kunne, da man i 
løbet af tropstiden så småt begynder at tage på ture og kurser uden tropslederen. En anden 
månedlig aktivitet er at tage ud af huset. Troppen har været på skøjtetur, i svømmehallen, ude 
at geocache og på forskellige cykelture i nærområdet. 
 
Da tropsmøderne er blevet flyttet til onsdag har vi haft mulighed for at deltage i aktiviteter med 
minierne og juniorne. Det har været rigtig godt. Troppen har i løbet af året hjulpet med løb både 
for minier og juniorer. Troppen har naturligvis deltaget i gruppens faste ture og overnatninger: 
Salg af Lillebrorlodder, gruppetur, sommerlejr og gensynmøde. Desværre havde ingen af 
tropsspejderne lyst til at tage på PLAN kursus i efteråret. 
 
På sommerlejren deltog troppen (nærmest ved et tilfælde) i en aktivitet arrangeret af JOTA/JOTI 
organisationen. JOTA/JOTI står for Jamboree On The Air / Jamboree On The Internet. De tre 
tropsspejdere, der var med på sommerlejren tog det gule kommunikationsmærke på selve 
lejren. I efteråret tog resten af troppen også det gule mærke. JOTA/JOTI er et tema vi vil 
arbejde videre med, så vi forhåbentlig også får de tre andre mærker i serien. 
 
De to faste månedlige aktiviteter samt fællesarrangementerne med de andre grene fylder en del 
i troppen. Så vi har ikke haft så meget tid til rene tropsaktiviteter. Men lidt har vi da nået. I 
foråret byggede vi en ny bro af refter over åen. I efteråret tog vi som allerede nævnt det gule 
kommunikationsmærke. Og så genindførte vi traditionen med tropsjuleturen til Reden i 
Fredensborg. Her planlagde troppen med lidt hjælp selv weekend’en og pakkede grej til turen. 
Vi havde en fantastisk hyggelig weekend. 
 
 
Planer for Store Vejleå Trop 2018 
 
I 2018 vil vi arbejde videre med det svære patruljeliv gennem forskellige aktiviteter. Foråret er 
planlagt og indeholder fire forløb: Bygge musikinstrumenter, lave besnøringsreb (og andre 
rebfærdigheder), JOTA/JOTI og bygge bænke ved bålet (sammen med de andre grene). 
Derudover håber tropslederen, at troppen har lyst til og mulighed for at deltage i et 
patruljekursus i påsken. Det er også mit håb, at nogle af tropsspejderne har mod på at tage på 
PLAN kursus i efterårsferien. 


