
Claus Nar Gruppe - Beretning for 2018 

2018 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.  Desværre har 2018 også været et år hvor nogle af de gamle ledere af 

forskellige årsager har valgt at holde en pause eller helt stoppe. 

Samlet set er der 55 spejdere i Claus Nar Gruppe fordelt på de 4 grene:  

- familiespejdere - 7 spejdere 

- mikrospejdere – 17 spejdere 

- minispejdere - 17 spejdere 

- juniorspejdere - 14 spejdere 

Alle møder i alle grenene afholdes om onsdagen, bortset fra familiespejd som holder møde hver anden 

søndag. På grund af renoveringen af Grantoften I er vi nødt til at deles om pladsen i Grantoften II, men 

heldigvis har vi gode udearealer så vi er også meget ude. 

Ledersituationen er rimelig god, men desværre ikke så god som sidste år, selvom der er kommet nye 

kræfter til. Der er dog stadig 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.  

Vi startede i 2018 en ny ordning med at servere en kop kaffe 15 min før mødet slutter om onsdagen – og 

det er et populært initiativ og en god mulighed for at møde de andre forældre og snakke med de ledere og 

bestyrelsesmedlemmer der er tilstede. 

Spejdermæssigt har 2018 budt på en række fælles aktiviteter som vi traditionelt deltager i og hvor der er 

god deltagelse. Blandt andet:  ZOO-dag, Oak City Rally og Spejdernes Høstmarked samt fælles gruppeture 

både i januar 2018 og i august 2018. Derudover deltog vi både i mikro-mini divisionsturneringen samt i 

juniorernes divisionsturnering – og her vandt vores juniorer en flot 2. plads samlet og 1. pladsen i turn-out.  

Derudover har der været deltagelse i flere mindre arrangementer, samt kursusaktivitet for de ældste 

juniorer. 

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 hytter 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 

der været god forældreopbakning i 2018, og det ser heldigvis ud til at fortsætte i 2019 – stor tak til alle der 

har hjulpet og givet en hånd med at skabe gode rammer for spejderarbejdet. 

2018 blev også året hvor vi satte gang i at søge midler hos fonde, og det har der været en vis succes med og 

der er flere projekter på vej finansieret af fondsmidler, blandt andet på vores grund på Nejede Vesterskov. 

Der skal også lyde en stor tak til de forældre der hjælper på de forskellige ture – specielt på gruppeturene 

er det dejligt med forældrehjælpen. 

 

Med spejderhilsen 

Ledergruppen 


