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v. gruppeleder Mogens Hede Jørgensen 

Gruppeleder Beretning 

Der har i løbet af året været fremgang i antallet af medlemmer. Selv om der har været en del 

udskiftning i grenene. Mikro, mini grenene har fået tiltrængt hjælp af to forældre hjælpere, ud over at der 

er to fra troppen og nogle seniorere der hjælper til. 

 
 I løbet af året har spejderne været på nogle ture. Her bør nævnes: 

 Aktivitetsdagen ved Vestbirk søerne 

 Mus tur med Sct. Georgs gilderne i Horsens. 

 Pinselejr.  

 Spejder event. 

 Seljtur med Klitta. 

 Divitræf.  

 Junior nat 

 Troppens Kollektivuge. 

 Vinter Heike. 

Aktivitets dagen ved Vestbirk søerne. Hvor vi har gjort det til tradition at lave oprykning. Her lavede 

lederne og seniorspejderne igen en tømmerflåde til at transportere de besøgende over Gudenåen. Og vi 

havde to bål fade med, så man kunne poppe pop corn.  

Mikro og mini spejderne var på musløb i Staksrode skov det var en god dag med mange oplevelser. 
Mikro spejderne blev kåret som bedste mikro patrulje 

 Pinselejren på Tæmnæs. Det er blevet en fast tradition at hele gruppen tager på gruppetur i Pinsen. 

Der var igen i år stor opbakning om Pinselejren. Det var Seniorspejderne der lavede dags løbet, selv om de 

deltog i løbet. Det var en weekend med mange gode aktiviteter. Som sædvanligt var ”Smugler løbet” en 

stor succes blandt spejderne.  



Spejder event i Horsens. Det var et arrangement lavet af spejdere på tværs af korpsene i Horsens 

kommune. Det bestod af et dagsløb rundt i Horsens, med forskellige poster. Og et aften løb på Langemarks 

skolen.  

Klitta sejltur. Vi var afsted med troppen og seniorerne på sejltur med Klitta. Det var en helt anden 

oplevelse end sidste gang. Der var ret vindstille så det var begrænset hvor langt vi nåede. Første nat sov vi 

på Tunø. Den anden nat blev en overnatning på Kalø vig bådehavn. Vi ville gerne have været i Ebeltoft, men 

der var slet ikke vind nok.. Men det var en super hyggelig tur.  

Divi træf. Det foregik i Horsens centrum, med teltlejr på dyreskue pladsen. Der var et by løb med 

aktiviteter. Her kan b.la. nævnes en klatrevæg, kanosejlads og spejdersport havde lavet en post med bål 

tænding med ildstål. Der efter var der aften underholdning i Caroline lunden. Efter underholdningen var det 

meningen at der skulle være fakkel tog gennem Søndergade, hvor Horsens garden gik forrest. Det 

mislykkedes desværre på grund af dårlige fakler og blæst.  Det var en stor fornøjelse at, på divi træf, at 

opleve vores gruppe. Det blev bemærket hvor pænt vores spejdere opførte sig. Og det var en fornøjelse at 

opleve hvordan juniorerne og troppen, tog sig af mikroerne og minierne, under nedbrydningen. Vi ledere 

og seniorerne havde rigeligt at se til med nedtagning af våde telte og rengøring og ned pakning af køkkenet. 

Mens vi knoklede med det, aktiverede de større spejdere de mindre spejdere, og trøstede hvor det var 

nødvendigt.  

Junior nat ved Staksrode. Juniorerne var på et løb i den mørke skov, hvor der var poster der skulle 

løses.  Det var et løb der gav juniorerne nogle udfordringer og der var mulighed for at lære nyt. 

 Efter at have spurgt siden 2014, fik troppen lov til at holde en kollektiv uge. Det var en uge 

hvor spejderne lærte hinanden bedre at kende. Men der var også en del udfordringer der skulle løses. Der 

var 2 leder der overnattede hver nat. Og spejderne blev inddraget i ØB arrangementet. Både med opstilling 

og med selve arrangementet.  

Vi har gennem året støttet divisionen ved at have spejdere der deltog i alle arrangementer. Vi ledere 

har støttet op disse arrangementer så vidt vi kunne. Desuden har Rasmus og Nisse været medlemmer i 

divisionsledelsen. Det er gruppens holdning at der skal støttes op om alle de arrangementer divisionen 

afholder. 

Jeg vil på vegne af Peder Skrams gruppe sige tak for den store forældre opbakning til gruppens 

aktiviteter gennem året. Ingen nævnt ingen glemt. 

 

 


