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2021 – igen et år præget at Corona. Vi måtte udskyde grupperådsmødet til april, 
enkelte aktiviteter måtte aflyses og de ugentlige patruljemøder har været en 
udfordring, selvom vi som spejdere godt kan lide at være udendørs.  

Men heldigvis også et år, hvor mange spejderaktiviteter kunne gennemføres alligevel.  
Gruppens 75 års jubilæum, blev markeret med en stor kick-off lejertur i 
”bededagsferien” og henover sommeren har der været mulighed for at grenene kunne 
tage på spejderlejr. 

Bestyrelsesarbejdet har pågået med normal frekvens enten on-line eller fysisk samlet. 
Desværre kunne vi ikke gennemføre vores udviklingsdag i januar for ledere og 
bestyrelse, hvor vi normalt arbejder med gruppens udvikling og sammentømring af 
gruppens bestyrelse og ledere. 

Samlet set er III Kolding klar til at slippe coronaens klør, men alle frivillige kræfter er 
mærkede af det ekstra slid og der er behov for bred opbakning i forældregruppen til at 
komme godt i gang igen. Konkret er der behov for følgende: 

- Støtte ved de ugentlige møder for vores mindre spejdere i mikro og mini 
grenene. 

- Deltagelse i to opgaver. Dels fondsansøgning og dels støtte til udlejning af 
kanoer, ved større udlån. 

Gruppens fokus de kommende år er fastsat i gruppens opdaterede udviklingsplan.  
Planen indbefatter tre områder og kan læses på hjemmesiden. 

1) Lederrekruttering 
2) Lederudvikling og fastholdelse 
3) Internationalt spejderarbejde  

Jeg vil gerne sige tusind tak til både ledere og gruppeledelsen for jeres store indsats.  
I har trods svære vilkår formået at tænke anderledes og fastholde spejderne, med en 
særlig tak til gruppeleder Heidi der har trukket et stort læs, men også formåede at 
skaffe en anselig donation fra Kaj Lassen fonden til nye telte til Gruppen. 

Også en stor tak til jer forældre, fordi I har fast holdt jeres børn i spejderarbejdet, trods 
bøvl med smitteopsporing og karantæne.  

Tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats og pragmatisme i en forhåbentlig afsluttet  
coronatid.  

Peter Fink Work, Formand  

 


