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Meget skete i 2020 og én ting er sikkert – året blev ikke som vi havde regnet med. 

Vi lagde godt ud, og i årets første måneder var der gang i aktiviteterne med 

spændende ugemøder på trods af kulde og mørke. Både vores mikro og mini gren 

gennemgik et stjernekiggerforløb, hvor de var på tur til Brorfelde. Hos troppen var 

de på hemmelig weekend i København, hvor lederne havde planlagt et 

spændende storbyløb som bl.a. bød på aftensmad i zoologisk have.  

 

Knapt havde vi dog taget hul på foråret før Corona’en for alvor gjorde sit indtog, og 

vi måtte lukke ned ligesom resten af landet. Vi måtte aflyse mange ting, bl.a. vores 

sommerlejr som ellers er et af årets højdepunkter for mange af vores spejdere. 

Heldigvis kunne vi i løbet af foråret holde gang i spejdergejsten med HjemmeSpejd 

og for de ældste også virtuelle spejdermøder. Henover sommeren blev der lavet 

sommerferieaktiviteter ved spejderhytten i samarbejde med UngHolbæk. Her 

havde vores spejdere mulighed for at deltage, og der blev bl.a. afholdt 

SæbekasseRally samt udendørsovernatning i telt. Selvom det ikke blev til nogen 

sommerlejr i 2020, var der derfor stadig mulighed for at brænde lidt spejderenergi 

af i ferien.  

 

Efter sommerferien havde vi en større lederrokade med nye ledere hos både mini, 

junior og trop. Alle lederne tog de nye udfordringer op og kløede på med arbejdet, 

så alle grene havde en god overgangsfase. Tak for det.   

 

I sensommeren og efteråret kunne vi heldigvis lave spejderarbejde – godt nok med 

sprit og afstand, men ellers næsten som vi plejer. Hos troppen lavede de bl.a. 

gourmetmad over bål, og så tog de på en dejlig weekendtur til Kobækhytten. Der 

var også gang i spændende ting hos juniorerne, som i september havde en 

teltovernatning ved spejderhytten, hvor de byggede forhindringsbane. Hos 

minierne øvede de sig på at bruge kniv, og mens de tog Stifinder-mærket lærte de 

om orientering. Der blev også taget mærker til uniformen hos vores seje mikroer, 

og det var vigtigt – for de første spejdermærker er noget ganske særligt.  

Vores familiespejdere var også aktive gennem efteråret til deres møder hver tredje 

uge, hvor der både blev lavet mad over bål, fundet insekter, bundet knob og en 

masse andet sjov. Vores ældste spejdere (16år+) i klanen, mødtes også i efteråret 

til en overnatning, hvor der blev hygget og udvekslet gamle spejderminder.   

 

Vi sluttede året af med endnu en omgang HjemmeSpejd – denne gang som 

JuleSpejd. Hele december kunne spejderne fra alle grene lave små opgaver 

derhjemme for at tjene op til et sejt JuleSpejd-mærke. Vi glæder os til at se alle de 

nye mærker på uniformerne.   

 



 

 

 

 

 

2020 blev ikke et normalt spejderår, men vi har heldigvis også fået en masse gode 

ting med os. Vi har en fantastisk spejdergruppe, hvor en stor kreativitet og et 

kæmpe engagement har holdt hjulene i gang på trods af de udfordrende 

omstændigheder. Tak til alle for at bevare positiviteten og bakke op om gruppens 

tiltag i løbet af året. Vi glæder os til alle de spejderminder, vi sammen skal skabe i 

2021.   

 

/Bodil F. Rasmussen og Benedikte von Osmanski, Gruppeleder 


