
Gruppelederberetning 2022 

Så er endnu et spejder år gået. Og vi kan se tilbage på et år med udfordringer i form af 

restriktioner, usikkerhed og hvad kan vi? Men de er alle blevet løst på den bedste måde. 

Og nu håber / tror vi på at det kun kan gå fremad mod en mere normal spejderhverdag. 

 

 

Antal medlemmer 72 stk.  

Bæver 10 stk. - leder 3 stk.  -   

Ulve 15 stk.  - leder 2 stk.  -   

Trop 14 stk. 2 leder – 

Senior 13 stk.  (ikke alle lige aktive) 3 leder 

Lederassistenter 8 stk. (løst tilknyttet, hjælper til når det er muligt) 

Leder 12 stk. 

 

Ugentlige aktiviteter 

Ugentlige spejdermøder i alle enheder, med de restriktioner som har været gældende.  

Spejdermøderne er i mange tilfælde udendørs, med har været det i endnu høje grad i år. 

 

Gruppetur – ikke i år 

Bæver og ulve på mus-lejer på Ovstrup spejdercenter 

I efteråret afholdt bæver og ulve overnatning på spejdergrunden. 

 

Trop og senior var på sommerlejre i Schweiz  

 

Oprykning 

Hyggelig aften i gryden hvor der blev uddelt årsstjernen, kåring af årets bæver, ulv…. Og afsluttes 

med spisning af medbragt mad 

 

 



Hjemmeside /facebook 

Et år siden vi lanceret en ny hjemmesiden og den bliver forsat udviklet 

Facebook – her der deles oplevelser fra møde og ture, men også i høj grad der, der deles 

informationen om spejder aktiviteter 

 

Tilmeldingssystem – Det er noget vi er begyndt at bruge, og vi vil bruge det fremover. 

 

Samarbejde med kirken 

Gudstjenester med mad.  

 

Lederrekruttering 

Et tilbagevende arbejde – 2 nye leder i gruppen 

 

FREMTID: 

Arbejdsdag på spejdergrunden i foråret forhåbentlig  

Ugentlige spejdermøder 

Sommerlejr: Spejdernes lejr 

 

Tak 

Tak til forældre for opbakning og hjælp til diverse aktiviteter 

Tak til gruppestyrelsen, gode spørgsmål og opbakning 

Tak til kirken for godt samarbejde – se frem til at udvide der 

Tak til bagmandspatruljen, økonomisk støtte og faste aktiviteter 

Tak til lederne for en kæmpe indsat, kreative ideer, mange initiativer, hyggeligt samvær og et godt 

og inspirende samarbejde 

 

Jeg er forsætter/valgt som gruppeleder. 


