Claus Nar Gruppe ‐ Beretning for 2017
2017 har været et godt år for Claus Nar Gruppe med masser af aktiviteter og nye gode tiltag for gruppens
trivsel. Ud over en god tilvækst af spejdere, specielt i mini og mikrogrenene, er ledergruppen blevet udvidet
og styrket med nye kræfter.
Samlet set er der 54 spejdere i Claus Nar Gruppe fordelt på de 4 grene:
‐
‐
‐
‐

familiespejdere ‐ 13 spejdere
mikrospejdere – 15 spejdere
minispejdere ‐ 18 spejdere
juniorspejdere ‐ 8 spejdere

Alle møder i alle grenene afholdes om onsdagen, bortset fra familiespejd som holder møde hver anden
søndag. Begge hytter er nu i brug til møderne om onsdagen, hvilket fungerer rigtig godt.
Ledersituationen er god og der er tilstrækkeligt med ledere i gruppen på nuværende tidspunkt. For at
styrke sammenholdet i ledergruppen er lederne begyndt at spise sammen efter spejdermøderne om
onsdagen, og det fungerer efter hensigten. Derudover afholdes der regelmæssige ledermøder.
Spejdermæssigt har 2017 budt på en række fælles aktiviteter som vi traditionelt deltager i og hvor der er
god opbakning. Blandt andet: ZOO‐dag, Oak City Rally og Spejdernes Høstmarked samt en fælles gruppetur
i foråret 2017.
Årets store lejr var Spejdernes Lejr i Sønderborg hvor Claus Nar Gruppe var godt repræsenteret idet
juniorerne deltog på hele lejren, mens minierne og familiespejderne deltog i den sidste halvdel af lejren.
Der var i alt 40.000 deltagere på lejren – så det er var en stor lejr!
I tilgift til de rene spejder aktiviteter har der været mange andre aktiviteter i gruppen, blandt andet Åben
Skole som er et tilbud til skoler om at komme og prøve kræfter med spejderlivet.
Gruppens hytte og arealer er blevet vedligeholdt på velbesøgte Grantoftedage – stor tak til de forældre der
kommer og hjælper med dette.
En anden vigtig opgave for Claus Nar Gruppe er arbejdet i forbindelse med Spejdernes Genbrug – her har
det desværre været lidt vanskeligt at få den nødvendige forældrehjælp i 2017 – og det skal vi blive bedre til
i 2018.
Der skal også lyde en stor tak til de forældre der hjælper på de forskellige ture – herunder på Spejdernes
Lejr og på gruppeturen.
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