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Gruppeleder Beretning 2020 

Spejderåret 2020 var et mærkeligt år for os alle. Vi fik dog afholdt nogle enkelte ture og fik 

lov til at holde spejdermøder i nogle måneder. 

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

• Vinterhejk. 

• Gruppetur. 

• Oprykning. 

• Sommerlejr 

• Divisions turnering. 

 

 

Vinterhejk. 

Vinter hejken startede på skolen i Stenderupskole. I løbet af dagen gik spejderne til spejderhytten i 

Barrit. Undervejs var der poste med opgaver der skulle løses. Så skulle der bygges bivuakker ( til 

overnatning)., og der skulle laves aftensmad på trangia. Det var en kold og blæsende tur. 

 

Gruppetur. 

Blev afholdt på Ryekol. Løbet lørdag, i det naturskønne område, havde Katrine planlagt. Søndagen gik 

med oprydning og den årlige generalforsamling. 

 



Oprykning. 

Vi holdt oprykning en lørdag, fordi aktivitetsdagen var aflyst. Vi afholdt opryknigen og havde et opgave 

løb med nogle små anderledes opgaver. 

Sommerlejr. 

Sommerlejren i år var i år delt ind i flere dele. Spejderne mødte ind ved Skramsbo. Herefter gik de til 

Vestbirk camping. Her blev de sat i nogle kanoer. Så brugte de resten af sagen på at lære at manøvrere. Så 

satte de bivuakker op ved Vestbirk sø, hvor vi overnattede. Næste dag brugte de på at sejle til Klostermølle. 

Her overnattede vi. Dagen efter gik spejderne så til O.E. pladsen. Her blev vi så i tre dage. Tiden blev brugt 

på lejrarbejder og Spejderne fik mulighed for at gå 5 km baglæns. Så blev spejderne på hieke tilbage til 

Østbirk. Her stod den på rengøring af værktøj og tørring af telte. Sidste dag valgte vi at tage i svømmehallen 

i Horsens.  

Divisionsturnering: 

I år blev divisionsturnering på Forlev spejdercenter. En divisionsturnering består af en række 

konkurrencer. Der blev blandt andet konkurreret i Lejrarbejder, madlavning og et opgaveløb. På grund af 

Corona var der ikke så mange grupper med. Vore spejdere klarede opgaverne rigtigt godt. Det betød at vi 

fik nogle præmier med hjem. 

Spejdergruppen har mistet nogle spejdere under Coronaen. Og der har ikke været lige så mange der er 

startet som mikro eller minier. Det skal så siges at vi ikke har gjort noget for at få flere medlemmer, da vi 

viste om vi kunne blive ved med at afholde spejdermøder. 

 Junior- og trops spejderne har haft mulighed for at kunne deltage i hjemmespejd. De skulle så gå ind og 

se opgaverne på nettet. Og sende eller uploade billeder af de tilg de har lavet.  

Efter mange år som spejderleder, har Mads valgt at stoppe. Mads har lagt et stort arbejde i gruppen, 

som vi er taknemmelige for.  

Pia valgte at stoppe som bestyrelsesformand. Resultatet af hendes store arbejde er at vi har en 

spejdergruppe i dag. På den ekstraordinære genneralforsamling blev der valgt 2 nye bestyrelsesformænd, 

Berit og Emma. De har, på trods af årets udfordringer, kommet godt igang med bestyrelsesarbejdet. 

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. 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.  


