
Claus Nar Gruppe - Beretning for 2019 

2019 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.  I 2019 fejrede vi gruppens 70-års fødselsdag – endda på selve dagen. Sidst 
men ikke mindst startede vi tropsarbejde i Claus Nar Gruppe igen. 

Samlet set er der 79 aktive spejdere i alderen 0 – 15 år i Claus Nar Gruppe fordelt på de 5 grene:  

- Præstemose Flok - familiespejdere - 12 spejdere 
- Fiskebæk flok - Mikrospejdere – 20 spejdere 
- Storebjerg Flok - Minispejdere - 21 spejdere 
- Mosefolket - Juniorspejdere - 20 spejdere 
- Gretesholm Trop - tropsspejdere – 6 spejdere 

Vi fortsatte væksten i 2019 og er nu – inkl. ledere og øvrige medlemmer - 106 medlemmer af Det Danske 
Spejderkorps. 

Alle møder i alle grene 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, og der er blandt andet blevet etableret flere 
ekstra bålpladser til brug under møderne 

Ledersituationen er rimelig god da vi har fået friske kræfter ind, men desværre ikke så god som sidste år – 
og vi har indført ventelister i alle grene indtil vi har lederkræfter til at tage flere spejdere ind.  

Vi fortsatte i 2019 ordningen 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 værter. 

Spejdermæssigt har 2019 budt på en lang række fælles aktiviteter som vi traditionelt deltager i og hvor der 
er god deltagelse og opbakning. Blandt andet:  Gruppeturen i januar, Oak City Rally med 6 biler, og 
Spejdernes Høstmarked. Derudover deltog vi i juniorernes divisionsturnering – og her vandt den ene af 
vores juniorpatruljer en flot samlet 1. plads. Derudover har der været deltagelse i flere mindre 
arrangementer, samt kursusaktivitet for de ældste juniorer og for troppen. 

Gruppens 70-års jubilæum blev fejret på selve dagen d. 25. august. Et meget vellykket arrangement med 
stor deltagelse, og der var taler af både borgmesteren, en spejderchef og divisionschefen. Der blev skrevet 
om vores jubilæum i flere af de lokale medier. Stor tak til bestyrelsen for det store arbejde med 
jubilæumsarrangementet. 

Udover de almindelige 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. Derudover er 
Gruppens hytter og udearealer blevet vedligeholdt på velbesøgte Grantoftedage – stor tak til de forældre 
der kommer og hjælper med dette – vi har stadig brug for opbakning til dette arbejde. 

En anden vigtig opgave for Claus Nar Gruppe er arbejdet i forbindelse med Spejdernes Genbrug – her har 
der været god forældreopbakning i 2019, og det ser heldigvis ud til at fortsætte i 2020 – stor tak til alle der 
har hjulpet og givet en hånd med at skabe gode rammer for spejderarbejdet vha. den økonomiske støtte vi 
modtager fra Spejdernes Genbrug. 

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 


