
Årsberetning fra Gruppelederen 2019 

Sidste år valgte vi i bestyrelsen at Hanne og Linda delte gruppelederposten mellem sig, men for at der 

officielt er en gruppeleder registreret, så blev Linda valgt ind som gruppeleder ved Grupperådsmødet i 

februar. Stadig med hjælp fra Hanne, hvis det er nødvendigt 

Vores opdeling af bestyrelses og ledermøde, som blev indført sidste år, fungerer ved at evt. nye 

bestyrelsesmedlemmer kan have færre møder, men de fleste i den nuværende bestyrelse, foretrækker at 

deltage for at kunne følge med i spejderlivet. 

Vi har i gruppen haft endnu et spændende år, som startede med vores hyggelige årlige juletur, som skulle 

holdes i hytten Skærven, men da vejene var noget utilgængelige på grund af vejret, så blev det besluttet at 

afholde den hyggelige tur i Roskilde kor’s vante lokaler. Vi afholdte Tænkedag og Grupperådsmøde, hvor 

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 endnu engang vores sæbekasseløb, sammen med klubber fra Albertslund og med støtte fra 

Folke oplysnings udvalget til materialer. Det vil vi gøre igen næste år sammen med de klubber som kunne 

have lyst. Det er allerede blevet en dejlig tradition. Sommerlejren gik til Bjerghytten, hvor vi byggede vores 

egen lejr op, der blev lavet hjemmelavet fiskestang, gafler og en effektiv jordovn. Det var en virkelig dejlig 

sommerlejr, men en god følelse af ”Det kan vi sagtens" gøre igen. 

Vi afholdte endnu engang et hyggeligt gensynsmøde, med fællesgrill på bålet og fælles bålhygge med sang 

og den traditionelle ”Der er ikke nogen fluer på os" sang. Vi holdte i september familietur, hvor spejderne 

og forældrene skulle på et lækkert ”Gods kurophold”, det viste sig dog at ikke helt at passe, for 

spejderlederne havde planlagt et fantasi smuglerløb, hvor de skulle hjælpe den stakkels godsejer, med at få 

afleveret funden diamanter til politiet. Det er altid dejligt at opleve de medvirkende forældre leve sig ind i 

legen. Vi værdsætter utrolig meget at forældrene deltager og også hjælper med små opgaver, når vi 

mangler hænder eller hjemmebagt kage. Dette så vi også ved vores arrangement for Ren Natur, hvor vi var 

så heldige at få en rute til at samle skrald med spejderne og deres aktive forældre. 

I år rykkede flere minier op til juniorerne og vi havde en tropleder der stoppede efter sommerferien, så vi 

lavede en lederrokade, for at få dækket ind. Så da der også var flere junior der rykkede op til tropgruppen, 

så fulgte en af juniorlederne med og en af minilederne, rykkede til juniorerne. I løbet af efteråret, fik vi 

yderligere en tropleder Nikoline, det er dejligt at troppen også er dækket ind. Vi håber at få flere spejdere 

og leder eller lederassistenter fremadrettet, men har valgt at fokuserer på at have det sjovt og lave flere 

forløb og aktiviteter, som styrker spejdernes færdigheder og som vi selv synes er sjove og derved 

forhåbentlig tiltrække andre, der også vil have det sjovt.   

Vi har i år arbejdet på at få struktureret de færdigheder og aktiviteter der efter vores mening skal være i de 

enkelte grene og det vil vi fortsætte med næste år. Vi kan mærke at det letter planlægningstiden og giver 

mere tid og energi til at have gode og sjove spejderoplevelser sammen med spejderne. 

Vi vil fortsat have de gode traditioner og holde fokus på at det også skal være sjovt. 

Vi glæder os til endnu et år med gode spejderoplevelser. 

Venlig hilsen Linda (og alle de andre ledere) 


