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2018 har budt på et stærkt samarbejde i bestyrelsen med fokus på at videreudvikle de 

ideer, der er for at skabe en endnu stærkere Claus Nar Gruppe med spejderarbejdet i 

centrum.  

På et velbesøgt Grupperådsmøde i februar 2018 fik vi genvalgt det meste af bestyrelsen, 

samt valgt to nye forældremedlemmer heriblandt vores nye kasserer. 

Også i 2018 har bestyrelsen haft gavn af dem, vi kalder vores ”senior advisors”: Sven 

Krarup samt Peter Nørgaard, erfarne spejdere som kan udfordre ideer og samtidig er med 

på nye tendenser. Og som kender til beslutningsveje, når man som Claus Nar Gruppe 

indgår i paletten af kultur og fritidstilbud i Furesø Kommune og skal sikre både tilskud, leve 

op til diverse krav og få medindflydelse.  En aktivitet der har krævet mange timer og har 

været løftet sikkert af vores gruppeleder, Rasmus, har været at søge fonde for at realisere 

nogle af de projekter, der skal gøre spejderlivet endnu mere optimalt. Takket være en 

ihærdig indsats har vi hentet midler til blandt andet et nyt raftestativ, flotte borde/bænke 

sæt til kælder og førstesal i Grantoften. Vi håber, at en forælder eller to med lyst til at 

hjælpe med netop denne disciplin at søge fonde rækker hånden op på Grupperådsmødet. 

Der er foruden bestyrelsen et ejendomsudvalg som hjælper med at vi får passet godt på 

gruppens bygninger og arealer og som også har blik for udviklingen af Claus Nar Gruppes 

naturperle: Nejede Vesterskov, som mange af jer har fået oplevet, hvis I har været oppe 

og hente jeres spejderbarn fra en af årets spejderbegivenheder: Astronautskolen! 

Årets gang i Claus Nar Gruppen har sin genkendelige rytme med de faste onsdagsmøder 

fordelt ud på temaer, hvor mikro, mini og juniorer lærer færdigheder og et solidt 

kammeratskab på tværs af skoledistrikter og køn. Senest har juniorerne taget ”Robust 

Borger” mærket og kan med snarrådighed og beredskab håndtere krisesituationer bare for 

at give et eksempel. Spejdermøderne foregår altid med afsæt i Grantoften men der er 

også sjove ture ud i omgivelserne så som at gå fem kilometer baglæns, skattejagter, 

fisketure osv. Mange af os oplever fra tid til anden børn, der ikke lige gider, når de skal 

afsted til spejder. Men når uniformen kommer frem og på og når fløjtet lyder 17.15 i 

Grantoften, så sker der noget med motivationen og andre fristelser må vige for 

spejderlivets spontane glæde. 

Årets tilbagevendende traditioner har været gruppeturen i januar på Egemosen, Zoo dag 

og Oak City Rally i maj og spejdernes Høstmarked i september, hvor børnene driver boder 

og møder de andre spejdergrupper i Furesø. Der har i 2018 i august været afholdt 

Astronaut skole i Nejede Vesterskov i forbindelse med at vi var tilbage efter årets varmeste 

sommer. Et program hvor børnene blev dygtigere og havde en fest med overnatning i det 

fri i den skønneste natur. På halloween som faldt på en onsdag var der løjer for fremmødte 

spejdere, hvor kreativiteten fra lederne var stor så spejder den onsdag blev særligt (u)-

hyggeligt. For juniorerne var der også i november 2018 arrangeret et natløb sammen med 

spejdere fra andre grupper og det var en sjov og udfordrende oplevelse for de deltagende 

spejderbørn. 



Et par særlige arrangementer for de ældre juniorer har også løbet af staben i form af et 

korpskursus og en hyggeaften. Det er vigtigt for de ældste i gruppen at de oplever at have 

særlige privilegier i en alder, hvor spejder fortsat skal være så spændende, at man slet 

ikke kan slippe det. Det ser heldigvis ud til at lykkes rigtig godt, så godt at der er kommet 

flere juniorer. 

Til rækken af årlige aktiviteter må vi ikke glemme de to Grantoftedage - forår og efterår - 

hvor forældre, spejderbørn og gerne også søskende samles med spejderlederne over 

praktiske opgaver, der får Grantoften til at fungere som samlingssted inde som ude. I 2018 

havde vi et fantastisk fremmøde af forældre, der blev ved sat krydser ved afsluttede 

opgaver og der var overskud til at inddrage deltagende spejderbørn og søskende 

undervejs i arbejdsopgaverne. Den store tilslutning til arbejdsdagene viser både vores 

trofaste ledere og spejderbørn, at vi bakker op og interesserer os for, at der er et godt 

arbejdsmiljø. Grantoftedagene er et udtryk for de samlede ressourcer, gruppen har.  

Tømmetjansen på Genbrugspladsen og hos Spejdernes Genbrug er Claus Nar Gruppes 

ansvar hver 8. uge. Forældre er drivkraften i at bemande vagterne mandag til søndag. Det 

er dejligt at mærke jeres velvilje, når I får besked om, at det er jeres tur til at være med de 

par timer en given dag i vores tømmeuge. Hvad enten det lige passer med jeres kalender 

eller der skal byttes lidt rundt, så er I forældre super til at melde ud. Det er en stor hjælp for 

den frivillige virksomhed Spejdernes Genbrug så de kan få farumborgernes overflod af 

sager bragt op og gjort klar til det kæmpe marked hver d. 1. lørdag i måneden. 

Genbrugsforretningen er så god at de hvert år giver et pænt tilskud til gruppernes økonomi 

hvilket muliggør, at de nævnte traditionsrige aktiviteter året igennem kan afvikles relativt 

billigt. 

Som spejderforældre er vores bidrag altså at give vores arbejdskraft nogle timer fire gange 

om året på de to Grantoftedage og de to tømmetjansdage (per barn). Vi viser vores børn, 

at vi bakker op om deres spejderliv og lærer børnene, at man kan drive det til noget stort, 

når mange samles og alle giver til fællesskabet. Gruppens fællesskab bygger på frivillige 

ledere og forældre. Det er denne frivillighed der ligger til grund for en sund spejdergruppe. 

På forhånd tak for at bakke op også i 2019. 

Til slut et ord om kaffe og kommunikation. I 2018 har Claus Nar Gruppe budt på 

hentekaffe hver onsdag. Her er mulighed for at hilse på andre forældre og på en 

spejderleder, så det er nemt og naturligt at stille nysgerrige og undrende spørgsmål til alt 

det, jeres børn fortæller om spejder. En stor andel af forældrene er ikke selv spejdere eller 

har måske aldrig været spejdere. Så det er ikke alt det, spejderne gør, man måske 

umiddelbart kender og forstår. Vi har som ambition at gøre kommunikationen så meget i 

øjenhøjde som muligt.  Har I spørgsmål til jeres børns konkrete spejderliv så tag fat i en 

leder, når I henter. Har I ikke mulighed for at møde op eller er der en gang imellem 

anledning til at skrive direkte til bestyrelsen, så skriv trygt til formand@clausnar.dk. På den 

måde sikrer vi, at I som forældre høres og medinddrages.  

Tak for 2018 og velkommen i 2019.   

Formanden på vegne af Gruppestyrelsen 
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