
Gruppelederens årsberetning for 2021

Endnu et Corona år er gået, heldigvis har vi i år kunne holde spejdermøder uden for siden marts. Noget af tiden har vi kunne
være sammen, på tværs af grenene og noget af tiden, kun i de enkelte grene.
Vi har nået meget i år. Vi startede med Hanetårnene, som blev sat op i februar. Tårnene kunne bruges til at hænge naturkunst på.
De blev placeret rundt omkring i Albertslund ved nogle af vores skønne naturområder, for at være tilgængelige for alle i
Albertslund.

Nogle af årets emner har været fra naturen, dens dyr og råvarer. Der er blevet leget regnorme, bænkebidder og kigget på bier. Vi
har dyrket gendyrkningsgrønsager, permakultur kartofler og lavet fuglekugler. Så er der presset æblemost, bagt pandekager og

gammeldags æbleskiver og en masse andet lækkert over bål.

Vi har bygget insekthoteller, A-bukke, bivuakker og tømmerflåde. Der er klatret i æbletræer, på klatrevægge, kravlet i gennem
kæmpe edderkoppespind og gået på line på træstammer.

Vi har undersøgt reflekser i mørket, lavet kemiske farveforsøg, lavet dansende rosiner og trodset tyngdekraften.

Selv om vi ikke har kunne holde alle de arrangementer, som vi gerne ville, har vi nået at have juniorer med til PUF (Patruljeliv,
udvikling og Friluftsliv), at holde et hyggeligt gensynsmøde med bålhygge og grill. Minierne var med til Bamselegene og
mikro/minitræf, hvor 120 spejdere reddede Valhalla fra ragnarok og årets familieweekend var ren middelalder idyl. Vi havde
middelalder marked, ringridning og et skønt prinsessebryllup og fik danset Væve vadmel, som bryllupsdans. Vi havde et
uhyggeligt Halloween løb og sluttede året af med juleafslutninger i de enkelte grene.

Vi håber at kunne holde et mere normalt spejder år, hvor vi forhåbentlig kan holde vores jubilæum, have ledere afsted på kursus
og så skal vi afsted på spejdernes lejr, som vi glæder os meget til.



Tak for i år til spejderledere, bestyrelsen, spejderne og forældre for et sjovt, spændende og lærerigt år.

Spejder hilsner Linda


