
Årsberetning fra Gruppelederen 2020

Året startede, som det plejer med vores hyggelige juletur i januar. Den blev holdt i hytten Myretuen. Der

blev afholdt et juleløb, hvor spejderne skulle lave forskellige juleforberedelser, for at gennemføre løbet,

og der blev som altid spist dejlig julemiddag. Vi fik også holdt grupperådsmødet i februar, hvor vi fik to

nye bestyrelsesmedlemmer.

Så kom nedlukningen, hvilket betød at spejderarbejdet og bestyrelsesmøder måtte sættes på hold. Vi fik

fra april startet virtuelle møder op og skulle finde ud af, hvad der fungerede og var spændende, når alle

skulle fastholdes til skærmene og kunne være med. Det var fantastisk at se, hvor godt spejderne tog

imod de virtuelle møder og forældrenes opbakning.

Vi havde flere planer for året, bl.a. vores sæbekasseløb, hvor vi ville invitere alle børn og forældre i

Albertslund til at deltage, med egne hjemmebyggede sæbekassebiler. Vi skulle have været på sommerlejr

i Næsbycenteret og have haft 50 års jubilæum. Ingen af disse aktivitet kunne afholdes, men vi nåede

stadig meget i løbet af året. Bl.a. klanen der mødtes til hygge og samvær; troppen der prøvede at

vinterbade; juniorer der fik lært at bruge kort og kompas; minier der lavede vulkaner og vores nye

familiespejdere, som startede op i september, var pindsvin for en dag. Så fik vi også to nye unge

engagerede spejderledere, som har bragt en masse god og ny energi ind, til både de andre spejderledere

og spejderne.

Da vi ikke kunne komme på sommerlejr, så valgte vi at afholde et Valhalla løb - Valhalla dysten, hvor

spejderne skulle løse opgaver, som var en viking værdig. Vi fik holdt et dejligt gensynsmøde, med

spejderne og forældrene og et uhyggeligt Halloweenløb med spejderne. Året blev sluttet af med super

hyggelige virtuelle juleafslutningsmøder.

Vi håber, at 2021 bliver fyldt op med nogle af de overnatninger, ture og arrangementer, som vi ikke

nåede i 2020. Vi har blandt andet snakket om et fælles projekt for alle grenene, med temaet genbrug og

der kommer helt sikkert, mange spændende projekter og ny færdigheder for både lederne og spejderne i

det nye år.

Venlig hilsen

Linda


