
Årsberetning fra Gruppelederne 2018 

Vi har det meste af året været uden en Gruppeleder. Gruppelederens opgaver har været varetaget af 
bestyrelsen i fællesskab. Men da der ikke har været nogen der havde det overordnet overblik, valgte vi i 
bestyrelsen i november at Hanne og Linda delte Gruppelederposten mellem sig. Vi regner med at det giver 
et større overblik. 

Vi har også ændret på vores møder, så bestyrelses og ledermøde er opdelt. Det betyder at der fremover vil 
være færre bestyrelsesmøde, dette håber vi på kan tiltrække flere spejderforældre til vores hyggelige 
bestyrelse. 

Vi har i gruppen haft et spændende år, som startede med vores hyggelige årlige juletur, som blev holdt i 
hytten Myretuen. Her hjalp spejderne med at genskabe de rigtig farver igen. Vi afholdte Tænkedag og 
Grupperådsmøde, hvor vi fik et nyt aktivt bestyrelsesmedlem. Der blev spist i fællesskab, holdt møde og til 
sidst samledes vi om spejderlogoet til Tænkedags ritualet, hvor hver spejder lagde det antal 2 kr., som 
svarer til antal år de har været spejder. Vi havde overnatning på Roskilde Kro i spejderlokalerne, som vi gør 
hvert år, dagen før vores lillebrorlodder i Albertslund Centrum. Det var en hyggelig dag, hvor spejderne og 
forældrene hjalp med at sælge lodder til fordel for udsatte børn. Vi afholdte vores første sæbekasseløb, 
sammen med klubber fra Albertslund. Det vil vi gøre igen næste år, gerne større, med flere klubber og 
forhåbentlig kan det blive en dejlig tradition. Sommerlejren gik til Gurredam Centeret, hvor vi fik nogle 
dejlige oplevelser sammen med en masse andre spejdergrupper og i vores egen spejderlejr. Dog måtte vi 
undvære ilden ved lejrbålet om aften, den blev erstattet af elektriske stearinlys, med det var stadig 
hyggeligt. Vi afholdte et hyggeligt gensynsmøde, med fællesgrill på bålet og fælles bålhygge med sang og 
den traditionelle ”Der er ikke nogen fluer på os" sang. 

I år havde vi et stort opryk af minier, der skulle rykke på til juniorerne, derfor lavede vi en lederrokaden og 
samtidig var vi så heldige at få Irene som minileder. 

Vi vil i det kommende år arbejde på at få struktureret de færdigheder og aktiviteter der efter vores mening 
skal være i de enkelte grene. Vi håber på at det vil lette planlægningstiden på sigt, så vores resurser kan 
bruges på det vi helst vil, nemlig at have gode spejderoplevelser, der giver god energi, sammen med 
spejderne. 

Vi vil fortsat have de gode traditioner, men også prøve nye ting af og skabe nye spændende traditioner. 

Vi glæder os til endnu et år med gode spejderoplevelser. 

Hanne og Linda 

 


