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I sommerferien tog troppen på en rolig
og meget varm sommerlejr i kano ned

ad Susåen. Troppen sejlede ivrigt og
lavede mad over trangia, badede i åen,
blev næsten spist levende af myg, men

fik alt i alt hygget sig gevaldigt med sol,
kortspil og bål.

Udenfor har vi haft rig
mulighed for at udfolde
os kreativt; på mange
møder har vi lavet
kunstværker til
hanetårnene ud af
naturmaterialer, og vi
har holdt både tegne- og
kridtmøder.

Utallige bålmøder er blevet
afholdt i år, hvor fokus har

været på bålfærdigheder, og
troppen er blevet mere rutineret

og selvstændig i at lave bål.
Derudover har mad over bål

været et stort tema i år;
spejderne har selv planlagt og

tilberedt en tre-retters menu og
tilmed lavet lagkage og varmet

æbleskiver ved hjælp af bål.

I troppen var 2021 året for udendørsmøder. Vi
har trodset regn, slud, sne, mudder, myretuer og
myggesværme - skidt pyt, for endelig var
sammen i virkeligheden. Vi har nydt, at vi har
kunne lege sammen igen, lige fra at sjippe og
spille "jeg melder krig mod" til at lege chubby-
bunny og lave sketch.



I september designede og byggede
spejderne deres helt egen flotte

tømmerflåde. I den forbindelse havde vi et
længere forløb om besnøringer og knob,

og til sidst blev tømmerflåden søsat på
Tueholmsøen i øsende regnvejr. Og den

flød!

Troppen tog i november "5 km i mørke,
baglæns"-mærket, og ugen efter tog vi til

Sydhavn, hvor de alle klatrede modigt rundt
på høje, udfordrende klatrevægge hele

aften - det var virkelig sjovt!

Vi har haft fokus på samarbejde og på at
spørge om hjælp. Troppen har desuden

budt velkommen til 4 nye tropsspejdere,
og har også i denne sammenhæng været
gode til at øve sig i at spørge både ledere,

men også hinanden om hjælp. 

I starten af december blev det tid til den årlige
juletur, denne gang sammen med troppen fra
Wagandoo i Taastrup. Her blev der både lavet
juleslik og julemad og spillet pakkeleg, men også
spillet skovstratego og brætspil - det var super
hyggeligt!

Tusind tak for et godt 2021 i troppen!
Mange hilsner Katrine og Nikoline


