
Lunderskov 2021
Årsberetning:
2020 blev et markant anderledes år end vi havde forestillet os. Et år som vi på mange 
måder bare gerne vil glemme, men som vi alle vil kunne komme til at huske til evig tid. 
Året startede godt ud med vores traditionsrige gruppetur, hvor turen gik til Juelsminde, 
hvor vi var på eventyr med Tintin og hans venner. En rigtig god tur, med god opbakning 
fra spejderne og hvor lørdag egen sluttede af med oprykning af 3. års juniorerne til 
troppen. Det var første gang, at vi gjorde det, som et led i en beslutning bestyrelsen og 
ledergruppen tog tilbage i 2019.

Desværre var der kort efter at hele landet blev lukket ned og spejderarbejdet sat på 
pause, i hvert fald for en stund. Vi fik i gruppen udarbejdet et hjemmespejd for på den 
måde at kunne fortsætte vores fælles interesser for spejderarbejdet dog hver for sig. 
Ikke engang vores ellers traditionelle Sct. Georgs dag, kunne afholdes. Men igen kunne 
vi ved hjælp af kreativitet mødes og markerer dagen. Dejligt at så mange spejdere og 
forældre, der tog sig tid til at gøre dagen en mindreværdig dag.

Foråret blev til sommer og vi nåede at komme i gang igen inden sommerferien. Lige tids 
nok til afholdelsen af sommerlejre. Troppen tog turen til Als for at vandre en hel uge. En 
uge fuld af oplevelser. Retten af gruppen blev ved spejderhuset til en anderledes 
sommerlejr. En rigtig god uge, med masser af spejderarbejde under kontrolleret forhold. 

Sommeren blev på mange måder god, vejret var godt og smitten faldt, hvilket åbnede op 
for gruppeturen i august med oprykning. En rigtig god tur, hvor næsten alt var tilbage til 
normalen. Heldigvis havde vi efterfølgende er par måneder med spejderarbejde i 
spejderhuset inden endnu en nedlukningen sluttede året af. 

Udviklingsplan:
Covid-19 har betydet, at vi i det forgangne år ikke har kunnet arbejde så målrettet med 
vores udviklings plan. 

Patruljeliv:
Arbejdet i vores patruljer er en naturlig del af vores spejderarbejde. Det vil dog se 
foreneligt ud alt afhængigt af hvilken gren, der er tale om. Patruljen er et fællesskab, 
hvor der er fokus på venskab og sammenhold. Det handler om at vi giver mulighed for 
learning by doing, medbestemmelse og refleksion. Dette er noget som vi fortsætter med 
at have særligt fokus på i 2021.
Vores mål om at vores spejdere kunne komme på PL/PA kurser har i en den forgangne 
år været udsat på standby men vi håber det vil kunne lykkedes i 2021.

Lederudvikling:
Lederudvikling er en vigtig del af spejderarbejdet. Vores ledere leverer dagligt godt 
spejderarbejde og for at der kan blive ved med det, er der behov for ny inspiration, nye 
ideer og udvikling. Mange af leddene har sidste års haft en stejl læringskurve ikke i 
spejderrelaterede udvikling, men inden for IT og det at levere spejderarbejde og 
aktiviteter siddende bag en skærm. Alt andet lederudvikling har været sat pause i 2020.



Internationalt spejd:
En målsætning om at vores spejdere skal have en international oplevelse har ikke 
kunnet forenes med en nedlukning af Danmarks grænser. Alligevel er det alligevel 
lykkedes for vores seniorer, som har fået en udvekslings student med spejder erfaring 
ind i grenen, hvilket har betydet, at spejderarbejdet har foregået på engelsk. En god 
læring og dejligt at opleve, at det at være spejder ikke har nogen grænser.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til lederne som på 
trods af et markant anderledes år, har været omstillingsparate og forsøgt at levere godt 
spejderarbejde på trods af en pandemi. 

Også en tak til jer forældre der igennem sidste år har bakket op om hjemmespejd.
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