
Beretning for året 2020 
 
 
Ingen beretning for året 2020 uden at komme ind på corona, som også for vores lille 
spejdergruppe har haft stor betydning. Vi har som mange andre foreninger oplevet et fald i 
vores medlemstal, især her i efteråret er det udmeldt flere end vi har indmeldt. Set i lyset af 
corona, er det ikke alarmerende, men derfor er det stadig altafgørende, at vi fortsætter med 
at lave det gode spejderarbejde, vi allerede gør, så vores spejdere, når de igen får lov at 
komme i skole, deler deres gode oplevelser med klassekammeraterne. 
Selvom de fysiske møder har været aflyst on and off, har lederne stadig formået at lave 
udfordringer for spejderne hjemme, afholdt møder med imponerende indhold og været på 
sommerlejr, både i grenene, men også som en fælles gruppe. Der er også gang i flere 
forskellige mærker blandt de forskellige grene. Både minier og trop er i gang med 
kilometermærker der skal tages over hele året. Meget imponerende.  
 
Årets sommerlejr blev ændret fra en stor landslejr i Nordjylland, til en gruppelejr i 
Bøgeskoven, hvor Troppen stødte til efter 3 dage på kanotur på Susåen. Lejrens tema var i 
år: Kampen mod Ruslingerne (vikinger), hvor samtlige spejdere lavede sværd og skjolde til 
de voldsomme kampe. Natløb og lejrbål var som vanligt også en del af lejrens indhold.  
  
Vores hytte har igen i år undergået en fantastisk forvandling idet gulvet i pejsestuen måtte 
give op efter mange års hårdt slid og blev i foråret erstattet af et flot massivt trægulv, som 
gerne skulle holde lige så mange år, som det forrige.  
Desværre har hyttedagene også været ramt af corona og vi er kun nået at afholde en enkelt. 
Men denne blev også brugt fornuftigt og hytten fik en ordentlig omgang. Bålhytten fik en 
gang maling, loftet blev ryddet, fliser lagt, brænde hentet på bjerget og mange andre 
opgaver blev løst af forældre, ledere og spejdere. Super dejligt med den opbakning.  
Når alle hjælper til, kan vi blive ved med at tilbyde faciliteter til både vores egne spejderne 
men også alle de andre, som ofte anvender vores fantastiske område til både overnatninger 
i det fri, lejrbål og festlige fornøjelser.  
 
Vores helt store indtægtskilde juletræer, er gået super godt. Vores nye skiltning har i 
samarbejde med Lyngspejderne trukket købere til, så vi har haft overordentlig travlt på 
Påskebjerg her i december. Super dejligt, så vi kan blive ved med at udvikle vores 
spejdermøder og vores leders kompetencer undervejs. 
 
Tak til alle for at blive ved, under sådan et udfordrende spejderår som det har været.  
Vi glæder os rigtigt meget til at kunne genåbne i 2021 med en masse spejderaktiviteter. 
 
Gruppeledelsen 
Herfølgespejderne 
  
 
 
 


