
Beretning fra Store Vejleå Trop, 2015

Troppen startede 2015 med at deltage i patruljekursus på Forlev. Det er et kursus hvor
de selv tager toget til Skanderborg og så er sammen med en hel masse andre patruljer 
og nogle voksne ledere de aldrig har set før. Vores sommerlejr gik til Hou 
spejdercenter i Sønderjylland med resten af gruppen, en fantastisk oplevelse med en 
masse super gode aktiviteter. Der blev badet på stranden, kastet med tveæggede 
kæmpeøkser, øver grønlændervendinger (nogle af dem med vilje), fundet nye venner, 
lavet mad over bål og meget mere. 

Efter sommerferien måtte vi sige farvel til vores gamle tropper, der er rykket op til 
klanen og vi er nu en lille trop på 7 mand. I oktober var spejderne på søpatruljekursus,
et 1 uges oplevelses-kursus med fuld fart på. Det arrangeres af korpset og var en stor 
succes komplet med grineflip og det hele. I november var vi som altid på juletur i 
Fredensborg hvor hytte-far Otto kom på besøg med et bredt udvalg af økser og en 
enkelt machete og så blev der ellers fældet træer med økse så spånerne sprang. Otto er
meget glad for vores spejdere og tilbød at hvis de nogensinde vil lave noget vildt de 
ikke kan andre steder, så skal de bare ringe. Vi fik udover hjemmelavet guf og kager 
en fremragende julemiddag kreeret af spejderne selv med brune kartofler, brun sovs, 
ris a’ la mande og det hele og der blev afholdt pakkeleg hvor alle vandt nogle 
(u)nyttige og (u)anvendelige gaver. Det hele sluttede af med et kæmpe snevejr, så man
måtte synge frostsange, bygge snemænd og grave tropslederens bil fri af 100 m sne. 
Det sidste møde i 2015 blev brugt på at spise de lækre godter vi havde fremstillet.

Planer for Store Vejleå Trop 2016

I 2016 vil vi arbejde videre med det svære patruljeliv, orientering og andre 
spejderfærdigheder. I foråret skal troppen på patruljekursus på Forlev i påsken. På den
lejr deltager der kun ledere fra korpset og ikke nogen fra gruppen. Spejderne skal selv 
rejse derover med tog og selv slå telt op, lave mad og pudse næse, så det er en stor 
udfordring for alle. Vi håber vi også at komme på en tropsweekendtur, som spejderne 
selv planlægger og arrangerer i foråret. Vi skal naturligvis også på gruppetur og 
sommerlejren 2016. I efteråret lyder programmet på PLAN-kurser og Juletur, så vi 
skal nok finde på noget at lave!


