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Gruppeleder Beretning 

Der har i løbet af året været en lille fremgang i antallet af medlemmer. På trods af at der har 

været en del udskiftning i grenene. VI har fastholdt flere i de store grene, end før. Vi havde en forventning 

om at der ville være en del af de større der faldt fra efter Spejdernes lejr. Det var færre end forventet. 

Antallet af Minier og Mikroer har gjort at møderne bliver holdt udendørs. Da det er meget 

støjende at have dem inde i det store lokale på en gang. Det er også en stor udfordring for lederne, for de 

små, med så mange børn. Så det ville være umuligt at afholde møderne uden hjælp fra forældre.  

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

• Vinterhejk. 

• Gruppetur. 

• Pinselejr.  

• Spejdernes lejr 2017. 

• Aktivitetsdagen ved Vestbirk søerne 

• Divitræf.  

• Trop nat. 

• Troppens kollektivuge. 

Vinterhejk 

Vi gik fra Uldum lørdag formiddag og målet var spejderhuset i Nim. undervejs var der forskellige poster 

med udfordringer der skulle løses. Sidst på eftermiddagen fik vi også sneen at se. Så meget at det blev en 

kold og lang hejk. Det blev heller ikke bedre at terrænet fra Uldum til Åstedbro var rimeligt fladt. For der 

efter at blive ret kuperet. fra Spejderne kom temligt sent til Nim. Ved ankomst til spejderhuset fik de 

udleveret trangiaer, madvarer og en opskrift, så de selv kunne tilberede deres aftensmad. Alle spejdere sov 

samlet i shelteren. 



Gruppetur. 

Blev afholdt på Olufsborg i Hundslund. Lørdag formiddag lavede vi pandekager over bål og gik på 

eventyr, i området rundt om hytten. Der var stadig sne, så vi fik lavet en sne mand. Der efter gik vi ind og 

fandt spil frem, som vi hyggede med om eftermiddagen. Om søndagen afholdte vi vores generalforsamling. 

 

Pinse lejr. 

Årets pinse lejr på Kulsø. Valget var i år faldet på det naturskønne område ved Kulsø, nær ved Nr. 

Snede. Området ligger ned til Skjern å, og der er en højmose i området. Det gav os årets suverænt største 

udfordring. Vi blev angrebet af mitter (små sorte fluer der bider.) Der var nogle af spejderne der så ud som 

om de havde fået skoldkopper. På trods af mitterne, gennemførte vi aktiviteter. Vi havde inviteret Troppen 

fra Hovedgård med. Så Junior og trops patruljerne, fik til opgave at lave en patrulje lejrplads. Spejderne var 

på en gåtur i det totalt fredede område, hvor de fik set højmosen med Soldug. 

 

Klitta. 

Seniorerne var på tur med Klitta, vi stævnede ud fra Aarhus havn fredag eftermiddag og sejlede ned 

langs kysten til Hou, hvor vi samler en senior op og spiste aftensmad før vi fortsatte til Snaptun. Det blev en 

lang tur, så vi prøvede at sejle for sejl, i mørke. Selv om det var hårdt, er vi de spejdere der er nået længst 

fra Aarhus havn på en weekend sejlads. Dagen efter sejlede vi til Tunø og havde nogle timer på land, før vi 

skulle lave aftensmad. Planen var egentlig at vi ville have været noget længere nord på. Men da der ikke var 

ret meget vind, var vi sejlet for motor hele vejen. Søndag sejlede vi tilbage til Aarhus. Det blev helt rolig tur. 

Det var blikstille og tåget. Det er anderledes at tage på tur, og have en ide om hvad man gerne vil nå. Men 

det er vejret der fuldstændigt bestemmer, hvad der kommer til at ske. 

 

Spejdernes lejr 

I sommers var vi på spejdernes lejr, sammen med 37.000 andre spejdere. Det var en 10 dage fyldt med 

oplevelser for livet. Minierne og Mikroerne var dog kun afsted i 7 dage. Vi var 55 i Sønderborg. Desuden 

havde vi nogle Hollændere vi delte lejrplads med. Meget mere i et senere programpunkt. 

Aktivitetsdag. 

Vi byggede igen en tømmerflåde til transport af gæsterne til aktivitetsdagen. Vi er ved at være i træning 

for vi har ikke bygget tømmerflåden hurtigere end sidste år. Og traditionen tro, holdt gruppen oprykning. 

Efter oprykningen havde vi bål og popcorn til de interesserede. Nogle af børnene sørgede for færgefarten 

med tømmerflåden. Resten af spejderne kunne så prøve nogen af alle de andre aktiviteter. 

 

 



Divitræf: 

I år blev divitræf afholdt på Sømosegård i Brædstrup. Var vi på løb rundt om Ring sø. efterfulgt af 

middagsmad og frie poster, på området ved Sømosegård. Efter aftensmad blev der afholdt lejrbål, hvor 

hver gruppe gav et indslag, om aftenen var der arrangeret smugler løb for juniorer, trop og seniorer. Det 

var en god weekendtur afholdt af Horse division. 

 

Mikro Mini dag. 

I år var vi i Givskud Zoo. Vi havde en hyggelig dag, hvor vi sammen med spejderne kom rundt i parken, 

vi startede med at se dinosaurer parken, hvorefter vi gik rundt til de resterende dyr. Vi spiste vores 

madpakker, sammen med de andre spejdere fra divisionen, som efterfølgende gav en is. Vi sluttede af med 

en bustur rundt på savannen og ind til løverne. 

 

Trops nat. 

I år skulle de gå fra Nedenskov sø til Gammelstrup hytten. Løbet var med Olsen banden tema og de 

skulle hjælpe Egon Olsen, med at stjæle det gyldne råbåndsknob. Undervejs skulle de løse forskellige 

opgaver og til sidste fik hver patrulje en kode, der skulle bruges til at åbne pengeskabet. 

 

Kollektiv uge. 

Kollektiv uge er for trops spejdere. Det er en hel uge hvor spejderne bor i hytten, de laver mad, køber 

ind og gør rent samtidig med at de går i skole og laver deres lektier. Spejderne havde nogle aftner med 

spejder aktiviteter. En af opgaverne de havde fået var, at planlægge og afholde Mikro/Mini møde torsdag 

aften. Det blev en stor succes, på trods af nogle udfordringer. Det viste sig at være problematisk at lære 

mikroerne morse alfabetet, når de endnu ikke kendte alfabetet… 

 

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. Line Har været divisionschef. Det er gruppens holdning 

at der skal støttes op om alle de arrangementer divisionen afholder. 

Som alle ved mistede vi Lea sidste får år. Det kom som en overraskelse da vi så mistede hendes farmor 

nytårs aften. Ulla var et kendt ansigt i gruppen. Hun sad i bestyrelsen fra slutningen af 80’erne til starten af 

00’erne. Hun gjorde et stort arbejde som i kasser gennem mange år. Ulla var en kæmpe støtte, gennem 

rigtig mange år.  

Ære være Ulla’s minde. 



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

aktiviteter gennem året. Ingen nævnt ingen glemt.  

 

 


