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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 fortsat den høje fastholdelse i de store grene. Der er normalt et 

højt frafald blandt de større spejdere da de får andre interesser og i højere grad bliver påvirket af deres 

omgivelser. 

Antallet af Minier og Mikroer har gjort at vi har været nødsaget til at sætte en grænse for 

hvor mange børn der kan være til møderne. Så hvis der er flere der ønsker at gå til spejder er vi nødsaget til 

at sætte dem på venteliste. Det har været et ønske fra lederne da det var alt for stressende, med det store 

antal børn. Det er en tommelfingerregel at der for hver 5-7 spejder skal være 1 leder 

Vi har startet familiespejd. Det er en hyggegren for børn, som går i børnehave, samt deres forældre. Der har 

været afholdt ca.4 møder, og der har været deltagere fra 10-25 børn og voksne. 

 

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

● Vinterhejk. 

● Gruppetur. 

● Pinselejr.  

● SSC 2019, Sommerlejr 

● Aktivitetsdagen ved Vestbirk søerne 

● Divitræf.  

● Junior/Trop nat. 

● Mini/ mikro dag 

● Troppens kollektivuge. 

 



 

 

Vinterhejk. 

Vinter hejken startede på skolen i Tebstrup. Turen gik op over Ejer Bavnehøj og forbi Yding skovhøj til 

Østbirk. Ved Skramsbo lavede spejderne lavede aftensmad på Trangiaer. Så skulle der bygges bivuakker. 

Det var en hård tur, da spejder gik kolde på blæsten i bakkerne.  

 

Gruppetur. 

Blev afholdt på Ryekol. Løbet lørdag, i det naturskønne område, havde Katrine planlagt. Desværre blev 

vi nødt til at afslutte løbet tidligt, pga. regnvejr. Søndagen gik med oprydning og den årlige 

generalforsamling. 

 

Pinse lejr. 

Gruppeturen gik til Temnæs ved Skanderborg sø. En del af lørdagen gik med at spejderne var ud at gå 

for at få kilometermærker. Katrine havde arrangeret et nat til de store. Desværre var vejret igen ikke 

samarbejdsvilligt. Så løbet blev desværre afbrudt, på grund af regn.  

 

SSC 2019, Sommerlejr 

Sommerlejren i år var på Stevninghus. Det var for at fejre 50 års jubilæet for Ny Hede By. Turen havde 

temaet Vikings strikes back. Men vi så ikke en eneste viking. Vi havde sagt ja til at have en fransk 

venskabsgruppe på turen. Efter de erfaringer vi fik på 2017, spejdernes lejr. Valgte vi at lave lejrpladsen så 

vi skulle lave mad, og spise sammen. Det gjorde at vi lærte franskmændene bedre at kende, end de 

hollændere vi boede sammen med i 2017.  Det var 10 rigtig gode dage. Men næste gang vi skal på en større 

tur vil vi forsøge arrangere det så det ikke løber over 2 uger. 

 

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 nogle af alle de andre aktiviteter. 

 

 



Divitræf: 

I år blev divitræf afholdt på Kulsø ved Nr. Snede. Her var der masser af aktiviteter, som spejdercentret 

havde arrangeret. Nisse og Katrine og jeg oplevede ikke så mange af aktiviteterne da vi tilberedte oksestege 

i saltdej. Der var ca 120 spejdere på tur fra hele divisionen. 

Mini/ mikro dag. 

 Var en tur i Skærup Zoo, med divisionen. Her oplevede spejderne mere end 100 forskellige dyrearter  

 

Junior/Trops nat. 

Spejderne startede ved Hotel Juelsø. Her efter gik turen over Himmelbjerget til Ryekol. Undervejs var 

der opgaver der skulle løses. Det var udfordrende for børnene at skulle gå når det var mørkt og de var 

trætte. De overnattede i telte. Der var meget hurtigt ro 😊  

 

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 en dag og nogle 

eftermiddage/aftener hvor der blev arbejdet med deres hytte byggeri. Spejderne havde fået til opgave at 

planlægge og afholde Mikro/Mini møde torsdag aften. Det blev en stor succes, på trods af nogle 

udfordringer.  

 

Det har i løbet af året vist sig, at vi har et godt, erfarent og stærkt leder team. Hemmeligheden i at vi 

har så stor en spejdergruppe, er det gode det positive samarbejde vi har mellem lederne, og støtten fra 

bestyrelsen. Der er stadig brug for hjælp til Mikro/ mini møderne. Der er både brug for folk der kan hjælpe 

en gang i mellem, og nye ledere. Det er ikke nødvendigt at man har nogen spejdererfaring. 

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

har støttet op om disse arrangementer så vidt vi kunne. Lige nu sidder Nisse og Rasmus i divisionen. Det er 

gruppens holdning at der skal støttes op om alle de arrangementer divisionen afholder. Desuden er der 

foreningen Spejderne i Horsens, hvor vi deltager i deres arrangementer i det omfang som passer ind, i 

gruppens og divisionens programmer.  


