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Gruppeleder Beretning 

Der har i løbet af året været en lille tilbagegang i antallet af medlemmer. Som sædvanligt har 

der har været en del udskiftning i grenene. Det er i junior grenen har været det største frafald. Det er i den 

aldersgruppe børnene er mest påvirkelige af deres kammerater, og der er mange andre tilbud.  

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

 Vinter Heike. 

 Gruppetur 

 Pinselejr.  

 Sommerlejr Tydal 

 Aktivitetsdagen ved Vestbirk søerne 

 Divitræf.  

 Junior og trop nat. 

 Troppens Kollektivuge. 

Vinter heiken gik fra skolen i Egebjerg over Gedved, Sattrup, Østbirk til Knuden ved Underup. Det var en 

rigtig vinter Heike med snevejr og glatte veje. Der var poster undervejs hvor spejderne bla. skulle lave en 

spritbrænder og en primitiv båre, af en presenning og to rafter. Spejderne overnattede i bivuakker. 

Gruppetur med generalforsamling gik til Grønnegården i Bryrup. Fredag aften valgte 2 fra troppen at gå 

ud og sove i en shelter, ved Vrads sande. Lørdag formiddag så vi værkstederne på Bryrup banen. Så vi fik set 

en helt masse rullende materiel der normalt ikke er så mange der ser. Der efter var vi ude at gå. Vi gik af 

forskellige ruter hjem så de ældste gik 10 km. Efter middagen gik med at løse nogle opgaver. Søndagen stod 

på oprydning og rengøring, og den årlige generalforsamling. 

Vores faste tradition, pinselejren, blev afholdt på Æblehaven i. Det er fast tradition at alle spejderne, 

med familie, er inviteret Der var igen i år stor opbakning om Pinselejren. Lørdag var der opgaveløb hvor 

spejderne blev ind delt i patruljer på tværs af grenene. Der var nogle små poster hvor de fleste bestod af 



nogle samarbejdsøvelser. Til aftensmad havde Max stegt en ”pattegris”.  Det var Som sædvanligt var 

”Smugler løbet” en stor succes blandt spejderne. 

For første gang i lang tid afholdt vi en sommerlejr. Vi var i Tydal som ligger i nord Tyskland. 

Hovedformålet med turen var at afholde en længere tur, så de har prøvet det inden spejdernes lejr til 

sommer. Vi brugte god tid på at bygge en lejrplads. Og når der skulle købes ind gik vi ind til den nærmeste 

by. Heldigvis talte købmanden dansk . Vi havde hele tiden vidst at der skulle være koncert fredag aften. 

Torsdag aften gik det op for os at det var en Techno rave. Så fredag morgen holdt vi et hurtigt ledermøde. 

Da vi fandt ud af at vi havde pladser nok i lederbilerne, nedbrød vi lejren og tog til Skramsbo. For at få tiden 

til at gå lørdag formiddag, tog vi i svømmehallen i Horsens. Så vi endte med at få en rigtig god afslutning på 

en rigtig god tur. 

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 popcorn.  

Divi træffet blev også afholdt på Grønnegården. Lørdag formiddag gik vi ind til Bryrup for at køre en tur 

med ” Bryrup  Jensen”. Om eftermiddagen var der lavet et opgaveløb. Her bestod aftensmaden ligeledes af 

helstegt ”patte gris”. Efter aftens spisningen blev der afholdt lejrbål. I løbet af natten og morgenen regnede 

det en del, så nedtagningen af teltene, blev i regnvejr. Så vi afleverede nogle våde men glade spejdere til 

forældrene. 

Junior trops nat ved Kulla. Spejderne var på et opgave løb i den mørke Hansted skov, hvor der var 

poster der skulle løses. Det var et løb med en rute der var mærket op. Alligevel var der nogle spejdere der 

farede vild. Men ved hjælp af mobiltelefon fik vi fundet dem.  

Igen i år fik troppen lov til at holde en kollektiv uge. Seniorerne synes det var så god en ide at de valgte 

at deltage. Det var en uge hvor spejderne lærte hinanden bedre at kende. Men der var også en del 

udfordringer der skulle løses, for at få hverdagen til at gå. Vi var 2 leder der overnattede hver nat. Og når 

nu spejderne var i hytten blev de 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 Line været medlemmer i 

divisionsledelsen, Line som divisions chef. Det er gruppens holdning at der skal støttes op om alle de 

arrangementer divisionen afholder. 

Der er desværre en af spejderne der er blevet meget syg. Vore tanker går ofte til Lea og hendes familie. 

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

aktiviteter gennem året. Ingen nævnt ingen glemt.  

 

 


