
Herfølgespejdernes beretning 2019 
2019 blev endnu et spejderår fuld af godt spejderi, gode oplevelser og forventningsfulde 
spejdere. Et år hvor vi, takket være jer forældre, satte rekord i juletræssalget, hvilket er en af 
grundene til, at vi kan gå ud af 2019 med et noget bedre regnskab, end vi havde budgetteret 
med.  

Herfølgespejderne har i 2019 oplevet en lille tilbagegang af spejdere. Som gruppe er vi dog 
stadig over 90 spejdere og vi kan se, at oprykningen i august flyttede rundt på store grupper af 
spejdere, der gjorde, at vi nu skal ud og hverve flere spejdere blandt områdets yngste 
indbyggere. Med genåbningen af vores mikrobegren håber vi, at vi kan fastholde et 
nogenlunde fast medlemstal på omkring 100 spejdere.  

Selvom vores medlemstal er faldet en smule, har vi været heldige at nye ledere er kommet til. 
Det giver en god dynamik i gruppen og tilføjer nye ideer til vores fælles udvikling.  

Med alle vores fantastiske leders spejdergejst og gode ideer har 2019 været et år fuld af gode 
oplevelser. Der er arbejdet med verdensmålene, samlet skrald, bygget og kørt 
sæbekassebiler, sovet i sheltere, bygget insekthoteller og taget mærker på kryds og tværs af 
alle grene. Et imponerende arbejde, som samler vores gruppe og gør os til noget helt særligt i 
så lille et lokalsamfund. Dertil skal selvfølgelig også nævnes den hjælp vi yder ved forskellige 
arrangementer her i byen som fastelavn og Sankt Hans, men også de mandskabsposter vi 
står på ved forskellige cykelløb rundt om på Sjælland. Vi er jer alle dybt taknemmelige for 
jeres hjælp med sådanne arrangementer, så vi kan skaffe penge til de oplevelser, som 
betyder noget. 

Nogle af disse oplevelser er at vi gruppe været på tur i Reden ved Fredensborg, at juniorerne 
har været på cykeltur på Bornholm, at troppen kørte til Sverige og først byggede og dernæst 
sejlede tømmerflåder og at både ledere og tropsspejdere har deltaget aktivt i både 
planlægning og deltagelse i DYTTiN, samt et utal af mange flere fede oplevelser.  

Hyttedagene har igen i år været brugt på hårdt manuelt arbejde, hvor frivillige forældre og 
ledere har mødt op med arbejdshandskerne på. Vi sætter stor pris på den tid, I lægger i 
hyttens beskaffenhed og er godt klar over, at uden jer, ville vores omgivelser ikke bidrage til 
spejdernes gode oplevelser ved de ugentlige møder og ej heller skabe rammen for en af årets 
største begivenheder juletræessalget. Vi oplever år efter år, at de samme mennesker kommer 
og køber deres juletræ hos os, fordi hyggen omkring hytten giver en ekstra dimension af juleri.  

Vi takker for 2019 og glæder os til 2020, som garanteret byder på endnu flere gode oplevelser. 


