Spejderne I Hammershøj
Generalforsamling 2022
Referat generalforsamling ved spejderne i Hammershøj 28/2 2022
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Flemming Kammersgaard
Referent: Rikke Richtendorff
2. Bestyrelsens beretning
Se i folderen, der er lidt fra hver gruppe. Der er netop tilmeldt 4 nye spejdere og der er nye ledere,
der er interesserede.
Bent hjælper ved junior og
En ny ved mini spejderne
3. Årsregnskab for foregående år til godkendelse
(se indskud i udlevet folder)
Der er samlet set et flot regnskab for 2021. Der har været aktiviteter, som vi grundet corona ikke
har kunnet holde. Lokaletilskud er øget, dette gælder også aktivitetstilskud. Der har været
forskellige tilskud og sponsorater.
Der er et samlet overskud på 50941,74
4. Budget for kommende år til godkendelse
Vorning og omegns sparekassefond, friluftsrådet og elrofonden har givet til vores bålhytte, der
snart er færdig. Der budgetteres med køb af to nye telte til 24000. Varmeregningen forventes at
stige, men tilskud forventes at følge med.
(Flemming fortæller om varmeværkets forventninger til varme priserne, varmepumpe og solenergi
er et håb om at det ikke løber helt løbsk) Der bliver skruet ned for varmen i huset, når der ikke er
folk i huset.
Der er evt. mulighed for at søge ved sparekassen Danmarks fonde.
Der er ikke spørgsmål til regnskab og budget. Det er hermed godkendt.
5. Kontingent for kommende år til godkendelse
Lige nu er det 450,- kr. pr halve år, 250,- kr. for klanmedlemmer.
Forslag om stigning til 460,- kr, 260,- kr, for klan. Godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Vedtagelse af udviklingsplan
Max gennemgår udviklingsplanen 2020-2024 den blev godkendt sidste år. Den gælder 4 år ad
gangen Hvis der tilføjes ændringer, godkendes disse til næste års generalforsamling.
8. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Der er et forslag om, at der er bestyrelsesformand, kasserer samt yderligere 3 medlemmer, som
ikke er spejderledere. Herudover deltager spejderledere fra hver gren.

Spejderne I Hammershøj
Generalforsamling 2022
9. Personvalg
1. Bestyrelsesformand
a. Jens Frederik er ikke på valg
2. b. Kasserer
a. Annette Lilliendahl genvælges
3. c. Unge, ledere og forældre
a. Pernille Justesen vælges ind
b. Torben Spanggaard vælges ind
c. Peter Friis Laursen genvælges
4. Øvrige
a. Korpsråd
b. Max og Henrik Hornum vælges
c. Divisonsråd
d. Peter Friis Laursen, Adrian, Sissel, Max og Henrik Hornum vælges
5. Vissinghytten
a. Max og Henrik vælges
6. Revisor + Suppleant
a. Flemming Kammersgaard genvælges
b. Esmat fortsætter som supppleant
10. Eventuelt
Der er søgt 25000 ved friluftsrådet til grej, som spejdere kan låne hvis man mangler sovepose og
lignende.

GRUPPERÅDSMØDE
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• 7. Udviklingsplan
Hovedbudskabet er
”Vi skaber modige børn og unge”
I Hammershøj ser vi det løst ved at:
-

Udfordre og aktivitere spejderne. Der skal
flyttes grænser for at tilegne nye kompetencer

-

Lærer om naturen og udelivet på et niveau der
matcher aldersgruppen

-

Værne om naturen og give indput til en
grønnere fremtid

-

Være synlig og tilbyde spejder som fritids
aktivitet i et lille lokal samfund og bidrage til
oplevelser for en bred målgruppe
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• 9. Personvalg
•

a. Bestyrelsesformand
•

•

b. Kasserer
•

•

•

Annette Lilliendahl Jensen - forsætter

c. Unge, ledere og forældre
•

Peter Friis Laursen – genopstiller

•

Pernille Onsild Justesen – Opstiller

•

Torben Spanggaard

•

-

d. Øvrige
• ii. Korpsråd (2 medlemmer)

•

•

Jens Frederik Frederiksen – Ikke på valg

•

Max Laursen

•

Henrik Hornum

ii. Divisonsråd (5 personer)
•

Adrian Berguist

•

Peter Friis

•

Sissel Moesgaard

•

Max Laursen

•

Henrik Hornum

iii. Revisor + Suppleant
•

Rev. Flemming Kammersgaard

•

Supp. Esmat Guindy
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Mikro Mini sommerlejr
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AGENDA
• 10. Eventuelt
•

Mikro Mini sommerlejr
•

•
•

Thorup Hede Spejdercenter, Dronninglund

SL 2022
Arbejdsdage

Fredag
17.00 Deltagerne ankommer og etablerer.
20.20 Afgang til lejrbål.
20.30 Fælles lejrbål – derefter lejrhygge i egen lejr.
22.30 Retræte. Ro i lejren.
Lørdag
07.00 Reveille.
09.30 – 11.30 Aktivitetsperiode
11.30 Frokost og legepause.
11.30 55° Nord åbner.
13.00 – 15.00 Aktivitetperiode 2
15.00 Pause og fri leg
17.15 Fotografering
18.00 Aftensmad
20.30 55° Nord lukker
20.30 Gruppernes egne lejrbål
22.30 Retræte. Ro i lejren.
Søndag
07.00 Reveille
09.30 – 12.00 Aktiviter rundt om på centret.
10.00 Forældre er meget velkommen.
12.00 Fælles afslutningslejrbål med alle lejrens
deltagere og gæster.
12.30 Frokost – Herefter nedbrydning
(Ingen synlig nedbrydning før Frokost pausen)
Afrejse
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AGENDA
• 10. Eventuelt
•
•

•

Mikro Mini sommerlejr
SL 2022
•

Forhåndstilmelding lukket. 30 mand fra Hammershøj

•

Officiel tilmelding opstarter Marts (Hammershøj udsender tilmelding medio marts)

•

Tilmelding lukker 28. April for Hammershøj

•

Rate betaling pr Marts og April

•

Junior 900 kr.

•

Trop 1200 kr.

Arbejdsdage
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AGENDA
• 10. Eventuelt
•
•
•

Mikro Mini sommerlejr
SL 2022
Arbejdsdage
•

Hjælp til at bygge borde/bænke sæt.

•

I sætning af vinduer i bålhytten

•

Ny røg udluftningsløsning i taget på bålhytten. Der mangler skorstens effekt (sug)

•

Generel oprydning og rengøring i spejderhuset
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SPØRGSMÅL ?
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TAK FOR FREMMØDET
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Spejderne i Hammershøj 2020

Invitation til familieaften og Generalforsamling
Mandag d. 28. februar kl. 17.30 - ca. 19.00
i Spejderhuset, Jernbanegade 27, Hammershøj
Inviterede er alle medlemmer og pårørende hos Spejderne i Hammershøj.

Program for dagen
17.30

19.00

Velkomst
Aktiviteter for spejderne
Generalforsamling med dagsorden efter vedtægter
”Tak for i dag”
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Spejderne i Hammershøj 2020

Dagsorden til Generalforsamling
Ifølge vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for foregående år til godkendelse
Budget for kommende år til godkendelse
(OBS: I 2022 også indeværende år)
Kontingent for kommende år til godkendelse
(OBS: I 2022 også indeværende år)
Behandling af indkomne forslag
Vedtagelse af udviklingsplan
Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Personvalg
a. Bestyrelsesformand
b. Kasserer
c. Unge, ledere og forældre
d. Øvrige
i. Korpsråd
ii. Divisonsråd
iii. Revisor + Suppleant
Eventuelt
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Bilag til dagsorden
Forsalg til dagsorden sendes til formanden på email:
jens.frederik.frederiksen@gmail.com. – så det kan sendes runde senest en
ude inden generalforsamlingen.
Hvem er på valg

Bestyrelsen består af:
Jens Frederik Frederiksen – ikke på valg
Johnnie Ardal – genopstiller ikke
Rikke Richtendorff –genopstiller ikke
Peter Friis Laursen - genopstiller
Mulighed for at stille op til valg!

Kassere:
Annette Lilljendahl

Revisor:
Flemming Kammersgaard
Revisor suppleant: Esmat Guindy
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Indtægter
Lokaletilskud
Aktivitetstilskud
Kontigent Forår Nem
Kontigent efterår nem
Fondsvenner
kursustilskud
Aktiviteter nemtil.
mobilepay
Trojka
Dagpl. Jan-dec.
OK Benzin
Julekalender
Sct. Hans
Ham. Børneklub
Sponsor
Hamm.skole
DUF
Salg af dekorationer
retur

2021
32850
8610
8061,08
12968,74
450
7660
21926,66 Aktiviteter, ture, lejr.
36497,5 Kontingent, salg, aktivteter
10000
600
3886,34
0
0
4400
8700
2000
27000
1650
310,84
Energi Viborg, brugs

I Alt

187571,2
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Spejderne i Hammershøj 2020
Udgifter 2021
Ejendomsskat
Varme
El
Kloak
Vand
Vægtafgift
Tryg
kontigent Divi
DDS

3704,44
18407,58
1742,68
79,84
1083,08
150
830,43
5060
38455,85

Indkøb, udlæg, net mv.
Renovation
Tilskudsreg. 2020
Lejr
Planker
Negative renter
Julekort

Spejdersport, benzin,
24112,96 aktiviter/mad, brænde
1354,69
4640,48
12810
12125
1272,76
10800

I Alt

136629,5

Årets resultat
Ind

187571,2

Ud

136629,5

Balance 50941,74
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Spejderne i Hammershøj 2020
Forventet budget 2022
Indtægter 2019

2022

Lokaletilskud
Landslejr tilskud
Aktivitetstilskud
Kontigent Forår Nem
Kontigent efterår nem
Fondsvenner
kursustilskud
Trojka
Dagpl. Jan-dec.
OK Benzin
Julekalender
Sct. Hans
Sponsor
Friluftsråd

29772
27300
8610

7500

12500
57500
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Sponsorstøtte
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Spejderne i Hammershøj 2021

Spejderne i Hammershøj 2022
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Kære forældre
Velkommen til generalforsamling hos Spejderne i Hammershøj.
Hvert år afholdes der generalforsamling og alle interesserede er meget
velkommen til at deltage.
Som Forældre til en spejder er automatisk medlem af Spejderne i
Hammershøjs Grupperåd. Inden 1. marts skal vi afholde Generalforsamling,
hvor lederne og bestyrelse fortæller om året, der er gået og fremlægger
planer for det kommende år.
Her vil der være mulighed for at være med til at sætte retningen for
spejderarbejdet skal gå i.
Til generalforsamlingen har du mulighed for at få information og indflydelse i
dit barns fritidsinteresse. Det giver mulighed for at møde de spejderledere
der er med til at udvikle spejdernes holdninger, meninger og færdigheder.

Valg til bestyrelsen
På Grupperådets vælges de forældre og ledere der skal være med til at lede
gruppen.
Hvis du ønsker at hjælpe til eller blot høre mere om dette, så tag endelig
kontakt til Max eller Jens Frederik – eller så ses vi til generalforsamlingen �
Spejder hilsen
Max Laursen
Gruppeleder
Tlf. 22 82 65 11

Jens Frederik Frederiksen
Formand
Tlf. 60 21 81 94

Annette Lilliendahl
Kassere
Tlf. 27 28 41 71
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Info om Spejderne i Hammershøj
Spejderarbejde for hvem?
Vi har spejdere fra de starter i skole til de omkring 18 år gammel.
•
•
•
•

Mikro spejder - ca. 6-8 år - mandag fra kl. 17.30 til 19.00
o Leder: Bente – tlf. 21 25 08 07
Mini spejder - ca. 8-10 år - onsdag fra kl. 17.30 til 19.00
o Leder: Max – Tlf. 22 82 65 11
Junior spejder - ca. 10-12 år - onsdag fra kl. 17.30 til 19.00
o Leder: Sissel – Tlf. 20 45 18 76
Trop spejder - ca. 12-18 år - tirsdag fra kl. 18.30 til 20.30
o Leder: Henrik – tlf. 40 82 02 42

Spejderhuset
Jernbanegade 27, 8830 Tjele.
Ud over de almindelige spejdermøder
bruges det også til ledermøder og
bestyrelsesmøder - og der er også
mulighed for overnatning.
Spejderhuset benyttes også af:
•
•

Dagplejebørnene bruger det hver fredag til at mødes med hinanden.
Petanque klubben, der bruger det som klublokale. Deres petanque baner er
lige over på den anden side af vejen.
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Depot/Butik
Hvis du mangler lidt spejderudstyr så kontakt din leder
Vi har et lille depot som indeholder:
•
•
•
•

Tørklæder – Spejderne i Hammershøj bruger Blå med
grøn kant.
Knobtov
Gren lommebøger
Disse tre bliver er startpakke, når man er meldt ind.
Special mærker

Hammershøj spejder bluser
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-shirts
Bluser
Huer
Kasket
Evt. navn på tørklæde
Alle Marineblå med logo.
Str. 4 - XXXXL
Bestilling: Annette Lilliendahl. Tlf. 27 28 41 71 eller Messenger
Betaling på Mobilepay: 184600

Hvis I vil købe en uniform - er der to muligheder:
•
•
•

Se i spejderhuset først om der skulle ligge en brugt uniform der kan bruges.
Spejdersport i Viborg: https://www.spejdersport.dk/viborg.aspx
Spejdersport webshop: https://www.spejdersport.dk/
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Årsberetning fra Spejderne i Hammershøj
2021 er endnu et spejderår i Coronaens skygge – og igen med et fantastisk
godt arbejde fra lederne har vi kunne afholde møder, ture og lejr.
Tusind tak.

Medlemmer
Vi formår at tiltrække medlemmer – og for første gang er det også lykkes at få
helt nye medlemmer til Troppen – i min over 40 år som spejder har jeg ikke
set det før.
Vi har lige godkendt medlemmer for 2021 – og samlet set har vi haft 74
medlemmer.

Økonomi
Igen lykkes det også at holde vores økonomi i orden - takket være hjælp fra
tilskud vi har søgt hjem - og opkræve kontingent.
Det er en støtte til en lille forening, som stadig gerne vil være en del af
lokalsamfundet, når vi alle er kommet igennem denne coronakrise.

Bestyrelsesarbejde
Lige som så mange andre har vi afholdt vores bestyrelsesmøder online - og
det kan sagtens lade sig gøre.
Selvfølgelig vil vi gerne mødes – og det ser vi frem til her til
generalforsamlingen.

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen for Spejderne i Hammershøj
Jens Frederik
Formand
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Beretning fra Mikro lederne
Året startede med nedlukning pga. Corona, så der var ingen spejdermøder i januar og februar.
Vi har i løbet af året taget flere mærker 5km, skattejægermærket og
en god kammerat, og sansemærket. Desuden har vi øvet knob,
førstehjælp, bål, spejderloven og samarbejdsøvelser.
Inden sommerferien var vi så heldige at få Inga som ny
leder i mikrogrenen. Inga er med hendes gode humør og
mange gode ideer en stor gevinst for grenen og gruppen.
Sommerlejren blev holdt på
Trevæld spejdercenter. Vi havde
8 mikrospejdere med og alle
klarede turen rigtigt flot. Lejren
bød bla.på smuglerløb, klatrevæg
og dragefremstilling.
Hilsen Rikke, Inga og Bente

Beretning fra Mini lederne
Året 2021 har budt på en masse udfordringer og læring for Minierne. Der har været
brugt mange kræfter på at udfordre spejderne og derved bidrage til en
selvstændighed og gå-på-mod som i rammen af spejder kan skabe fede oplevelser.
Teamwork og højt niveau bar foråret 2021 stort præg af.
Friske piger og drenge som gik til opgaverne med højt
humør og et godt samarbejde. Niveauet blandt spejderne
blev udfordret og løftet ved at dele miniflokken i to og
kører mange af opgaverne som små konkurrencer. Som
f.eksl. herpå billedet hvor det var at samle en Trangia,
tænde gassen, have rørt en pandekage dej og få lavet
pandekagen hurtigere end det andet hold.
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Minierne er startede også dermed op på en mere
målrettet træning til at blive junior. For som junior
spejder, skal de være meget selvstændige og dette
forsøger vi at præge dem i retningen mod. Dette
betyder også at de fremover kommer til at arbejde
mere i små patruljer og med interne dyster mod de andre patruljer, da denne interne
kamp højner motivationen til at blive en super sej minispejder.
Vi ved minierne bruger vi meget tid på at indøve de basale spejderfærdigheder.
Herunder emner som, båltræning, førstehjælp, pionering og kort og koder.
Forårs- sommer sæsonen var med en større gruppe minier end jeg har nu. Men fandt
det ikke problematisk for det eneste der skal til er aktivering. Dermed ment, at hvis
sværhedsgraden tilpasses og gradvist stiger så de bliver ved med at lærer.
Sommerlejren foregik på Trevæld spejdercenter hvor hele
Hammershøj gruppe var afsted. Disse samlede sommerlejre
giver et fantastisk sammenhold da alle aldersgrupper er
samlet. Bare det at være fælles om opvasken kunne der skabes
sjov og ballade ud af.
(Lovede ikke at sige det videre til forældrene at de faktisk godt
selv kunne finde ud af at vaske op.)
Båltræning har vi også brugt meget tid på ved minierne. En spejderfærdighed, som
skal trænes og holdes ved lige for at sikre at de til en hver tid kan mestre dette. Til
dette skaber bålhytten og det aflange bålsted nogen gode rammer da der kan være
mange bål i gang samtidigt.

Hilsen fra Max

7

Spejderne i Hammershøj 2021

Beretning fra Junior lederne
Året startede som det sluttede. Corona nedlukning og ingen ugentlige
spejdermøder. Sådan gik både januar og februar måned, men 3. marts 2021
havde vi årets første juniormøde.
”Så er vi igang igen. Onsdag d. 3 marts, årets først juniormøde i Hammershøj
gruppe. Vi har her til aften været igennem lidt knob, bål, popcorn, bombe leg
og bedst af alt, vi har været sammen og snakket sammen fysisk.”
Citat fra fb efter første spejder møde efter corona nedlukning; ” XXX siger tak for et
super godt spejder møde. Har fået en super glad og røg lugtende dreng hjem. Sådan
skal det være

. Stor ros til hurtigt til at få alt planlagt, da muligheden meldte sig.”

Årets sommerlejr gik til Trevæld spejdercenter i uge 27. Her var hele gruppen
samlet og vi havde nogle fantastiske dage med mange forskellige aktiviteter
og udfordringer. Juniorne prøvede kræfter med klatring i et boulderrum. Som
det absolut eneste spejdercenter i Danmark råder Trevæld over deres helt
eget boulderrum. Et klatrerum, med klatrevægge på alle sider. Udfordrende
for alle uanset hvor dygtig en klatrer man synes man er.
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De havde papirfremstilling, tinstøberi og fik mulighed for at undslippe 2
forskellige escape rooms. Hvilken leder siger nej tak til 2 timers aktivitet, hvor
junior spejderne er låst inde i et rum.
Men igen et stort bevis på hvor
dygtige spejderne til samarbejde, kommunikation og logisktænkning. De kom
alle ud i god behold og en kænpe oplevelse rigere.

Citat fra fb efter sommerlejren; ”Tak til vores skønne ledere, for at I vil tilbringe noget
af jeres sommerferie med vores børn. XXX har haft den bedste lejer. Han sov Ca. en
halv time i bilen, og ellers har munden ikke stået stille, alle oplevelser skulle fortælles.
Mon ikke han fortsætter med at fortælle i morgen

”

Oprykningsturen blev afholdt som en overnatning i spejderhytten. For som så
meget andet som blev planlagt i 2021, så blev det lige så hurtigt aflyst eller
ændret igen pga forskellige restriktioner.
Vi havde en oprykningstur med fokus på sammenhold og hygge. Både junior
og tropsspejdere skulle sove ude i bivuak, som de startede med selv at bygge.
”Det ville jo være synd
hvis de kære spejdere ville
blive sultne i løbet af
natten. De søde ledere
havde derfor sørget for
nat-mad-aktivitet kl 3 om
natten.”
Så endnu engang kom
spejderne hjem med en oplevelse af noget nyt og ekstremt. At blive vækket kl
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03.00 efter få timers søvn, stå op og samarnejde med andre MEGET trætte
patrulje medlemmer om at løse en opgave, inden de igen kunne krybe tilbage
i poserne.
Til oprykningen siger vi farvel til 4 juniorer, men samtidig byder vi velkommen
til nye juniorer. Nu begynder en tid, hvor vi skal lære hinandens styrker og
svagheder i patruljerne. Junioren skal lære hvordan vi samarbejder med
hinanden, giver hinanden plads til at være sig selv og også lytte efter PL og PA
(patrulje lederen/assistenten).
PL og PA har været noget som Corona har gjord det svært at praktisere, men
forhåbentlig bliver det bedre i 2022
De første møder efter oprykningen gik med et forløb om Huleboerns klan. Her
skulle spejderne bla. Lære at færdes i naturen, bruge naturen til bla
madlavning, våben osv. De har lavet ukrudts-frikadeller, pesto af ukrudt og
lavet pusterør til at nedlægge deres bytte.
Tag gerne nye spejdere med eller hvis du kender nogle
”voksne” som kunne tænke sig at prøve kræfter med
leder-gerningen, så prik os på skulderen eller kontakt
os. Der er altid plads til nye ansigter.
Med Spejder hilsnen
Sissel Moesgaard
Junior leder Hammershøj gruppe.
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Beretning fra Trop lederne
Troppen har igen i 2021, haft et rigtig spændende år, med en masse
oplevelser og personlig udvikling.
Vi har selvfølgelig været udfordret af Corona som resten af samfundet, men vi
har heldigvis kommet rigtig godt igennem det. Forrige års hjemmespejd har vi
heldigvis kunnet slippe for.
I foråret kunne vi endelig udnytte vores fine bålhytte. De fleste af vores
møder har foregået i denne hytte. Både for at sænke smitterisikoen, men
samtidig er der bare mange af vores aktiviteter der fungerer bedst udendørs.
Her er bålhytten en rigtig god mulighed for både god plads, men også
mulighed for at opleve årstidernes gang.
Da vi allerede kendte til den store fælles sommerlejr Spejdernes Lejr sidste
år, er begyndte vi allerede i foråret at forberede os til lejren. Da vi ved de
store fælles lejre er en større udgift, forsøger vi at tjene penge for at sænke
udgiften en smule. Da mange af vores spejder er i familie, kan vi nemt forstå
at det kan være en stor udskrivning i familien. Vi har derfor prøvet at være
kreative med vores arbejde.
Vi har prøvet at hjælpe nogle dyr, som normalt ikke bliver tænkt så meget
over. Vi har derfor bygge sove-kasser til flagermus og Duck-Tubes. Flagermus
kasserne skal hænge op i Hvidding krat og måske ved spejderhuset.
Flagermus kan hjælpe med at spise myg og andre insekter der kan drille. Duck
Tubes er som en redekasse for ænder, den er formet som et rør med to lag
trådhegn og halm. Vi aftalte med Hammershøj Jagtforening at vi lavede
rørene og så ville de købe og opsætte dem rundt i området. Vi håber derfor at
der kommer lidt flere ænder i år.
Vi har også hjulpet Friluftsbadet med vedligeholdelsen med maling af bordbænke sæt og stakit. Vi fik til gengæld lov til at låne badet til vores
svømmeprøver. På den måde giver vi en hånd og får mulighed for at
sikkerheden på plads til vandaktiviteter.
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Årets sommerlejr foregik sammen med resten af gruppen på Trevæld
Spejdercenter mellem Viborg og Holstebro. Du kan læse mere om den fælles
sommerlejr for hele gruppen andetsteds. Troppen var så seje at være afsted
på en hejk, fra spejdercenteret op til Sevel. Vi havde nogle spejdere, der var
så seje at fortsætte videre og besøge Hjerl Hede, selvom der var skybrud!
Igen viste spejderne at de kan klare sig selv igennem store udfordringer!
Troppen holdt efter sommeren, Socialuge i spejderhuset. Det er en tradition
for troppen at flytte hjemmefra i en lille uge, og bo i et kollektiv i
spejderhuset. Spejderne står selv for alt det praktiske i løbet af ugen, såsom
madlavning, lektier og rengøring. Vi, som ledere, kigger normalt kun forbi i
løbet af dagen, nok mest fordi vi ikke kan holde os væk. Vi fik igen i år alle
nogle meget værdifulde erfaringer ud af ugen. Ofte udvikler spejderne sig
meget i løbet af den korte tid. Spejderne får mulighed for at vise at kan de
sagtens klare sig selv, også i en travl og stresset hverdag.
Vi stillede også en enkelt patrulje til Storhejk. Storhejk er et fælles
arrangement for alle spejderne i Randers kommune. Selvom vi egentlig bor i
Viborg, er vi med alligevel. Det foregik i år i skoven ved Fussingø. Desværre
blev vi ramt af en del afbud lige inden arrangementet, så vi havde kun tre
med. Selv om det var en lille patrulje viste spejderne igen at de er sådan at
bide skeer med og klarede sig rigtig godt igennem alle opgaverne. Patruljen
fik endda højeste point for flere af opgaverne, og en flot 3. plads for
kammeratskab under løbet. Vi håber vi kan få endnu flere afsted næste år.
Især da vi, ledere har en stor finger med i planlægningen.
I efterårsferien, uge 42, havde vi igen i år spejdere på PLan, desværre kun to i
år, men det håber vi på udvikler sig. PLan er et PatruljeLeder-ArrangemeNt,
der foregår flere steder rundt landet. Det er opdelt i 4 niveauer/alderstrin. Så
spejderne kommer sammen med nogle på deres egen alder fra hele landet.
Spejderne vil under kurset både lære mere om forløbstanken, samt personlig
udvikling. Vi får generelt nogle meget begejstrede spejder tilbage efter PLan.
Vi var så heldige at få en masse græskar af Djurs Sommerland, da de lukkede
ned for vinteren. Disse blev til de fineste græskar hoveder. Der er ikke så
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mange andre, der kan blære sig med et græskar med spejderlogoet på. Op til
jul hjalp vi med at sælge juletræer ved Kronhoy Design, dette gav endnu et
tilskud til sommerlejren.
Vi arbejder for tiden en del med forløbstanken. Dette er Det Danske
Spejderkorps metode til projektarbejde. Her får spejderne selv lov til at
opbygge et forløb på 4-5 møder. Når vi starter et nyt forløb, gør vi det ud fra
krav, vi selv først har fastlagt. Vi deler derefter hele forløb op i flere dele.
Efterhånden som spejderne bliver endnu mere fortrolige med metoden, vil de
få en endnu større ansvar i udførslen af hele forløbet. Spejderne får igennem
forløbene lært en metode til at gennemføre et stort projekt, der ved starten
kan virke uoverkommeligt, samtidig vil de have en erfaring at trække på
senere i livet, f.eks. på arbejde eller i uddannelse. Senest er vi begyndt på
aktiviteter med Science Pirater. Dette er aktiviteter med udgangspunkt i den
naturvidenskabelig metode, hvor man afprøver en teori om et emne og
dermed får en rigtig god forståelse for hvorfor ting gør som de gør. For
eksempel hvordan man knuser en sodavandsdåse med koldt vand og hvad
der virker bedst til at tænde ild.
Vi har efter sommeren fået en skøn flok spejdere fra juniorerne og helt nye
spejdere. Dette har betydet at troppen er så stor, som aldrig før. Det kan til
tider være en udfordring at samle opmærksomheden fra alle, men det er bare
en opgave for os alle. Vi kan som ledere generelt se, at spejderne vokser med
opgaverne, også ret bogstaveligt. Vi synes egentlig at vi når et af korpsets
mål. Nemlig at udvikle, vågne selvstændige personer, der tør og vil tage
ansvar i familien og i samfundet. Da en del af spejderne kan stemme til næste
kommunalvalg, brugte vi en aften på se hvordan det egentlig foregår.
Stemmeprocenten var noget højere i troppen, men med et noget andet
resultat end det officielle. Det er stadig derfor stadig meget personligt
givende at være spejderleder i troppen. Vi oplever spejderne i en periode i
deres liv, hvor de udvikler sig kolossalt. Dette er vi meget taknemmelig for!
På vegne af troppen
TL Henrik Hornum
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