
Formandens beretning

Endnu et C-år. Og et år, hvor vi gentagende gange hørte os selv sige: vi gør det samme, som
vi gjorde for et stykke tid siden. Både når der blev fjernet restriktioner, og når de kom igen.
Læringen af år 2021 er, at vi er blevet rigtig gode til at forholde os til en foranderlig verden.

Vi er en lille spejdergruppe, og har gennem årene fået og mistet medlemmer i samme takt, det
gælder også for 2021. Vi vil meget gerne være flere medlemmer, men har ingen ambitioner
om at blive så store, at vi ikke kender hinanden på kryds og tværs af grenene. I 2021 øvede vi
os i at blive mere synlige i bybilledet, blandt andet ved at lægge mere op på Facebook om
vores møder. Det har givet flere medlemmer, så det skal vi blive endnu bedre til i 2022.

En helt anden måde, vi gjorde os synlige på, var projekt
Hanetårne. 5 raftetårne blev placeret rundt omkring i
Albertslunds skønne områder, hvor både spejdere og
albertslundborgere kunne hænge naturpynt på alt efter
tårnenes emner: venner, familie, leg og spil, mad og
naturen. Emner var blevet valgt af spejderne, som
producerede pynt på flere møder, og som efterfølgende
blev sat op på de respektive tårne.

Vi synes, at det var et sjovt projekt og der blev talt en del
om de forskellige emner i grenene.

Vi har i det forgangne år kun haft en tur, familieturen som i år gik til Skuldelev. 

Temaet var middelalderborg, og der var både en konge, en
prinsesse, lakajer, og ikke mindst det arbejdende folk. Der
skulle nemlig et større genopbygningsarbejde i gang, da
borgen var blevet røvet tidligere, og derfor var i en virkelig
dårlig forfatning. Der blev arbejdet i fedtsten, lavet perler,
knyttet og andet godt. Og som den store finale var der
ringridning, hvor hestene var i rafter, og prinsessen skulle
finde sin mage.

Vi var så heldige at have et madhold med, som stod for den
store bryllupsmiddag. Og ved middagen giftede prinsessen sig
med sin udkårne som var en kvinde og bryllupsmiddagen var
vegansk, og således beamet frem til 2021, endte denne
historie lykkeligt.



Vi håber på, at vi i det kommende år igen kommer på lejre, især ser vi frem til den store
spejderlejr 2022, hvor der forventes 20-25.000 deltagere. Den ligger i uge 30 og skal foregå i
Hedeland. Vi kan kun opfordre alle spejdere til at sætte kryds i kalenderen, det er en kæmpe
oplevelse at være med. I får information løbende både med tilmelding, pris, datoer og andet.

Vi har afholdt den årlige RødTrådWeekend, hvor vi aftaler det kommende års strategi. I år lod
vi drømmene bestemme. Vi aftalte at arbejde med at få løftet vores bestyrelsesmøder, at få de
store spejdere afsted på påske- og efterårskurser, at lederne kommer på kurser og at afholde
den 50 års fødselsdagsfest for gruppen, som der er blevet spændt ben for de sidste par år.

Jeg vil her til sidst takke ledere, spejdere og forældre for at bakke op om vores gruppe og gøre
vores spejderarbejde sjovt og nærværende.
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