
 
Claus Nar Gruppe - Formandens Beretning 2019 
I forlængelse af gruppelederens beretning for 2019 vil jeg gerne dykke ned i to forhold som jeg ser 

som fundamentet for vores velfungerende og voksende spejdergruppe. 

For det første får jeg lyst til at dele med jer forældre, hvordan jeg oplever spejderlederne lægge 

mange timer i at forberede møderne. Uge efter uge forberedes aktiviteter, der lægger op til nye 

spejderfærdigheder og de eftertragtede mærker. Færdigheder der dækker over at bruge en kniv, sav 

eller økse, bygge og sove i telt eller shelter, lave mad over bål, binde knob, orientere sig i naturen, 

løse koder, være en god kammerat, klar dig selv, og mange andre. Al læring foregår i patruljer, hvor 

børn leder børn.  

Forberedelsen stiller krav til ledernes spejderi såvel som indsigt i, hvordan man motiverer børn til at 

samarbejde, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder. Der er enkelte pædagogisk uddannede 

blandt vores ledergruppe. Men langt de fleste ledere gør det, som kræves i alt arbejde med børn: se, 

lyt, hold vejret og sid på hænderne. Lad spejderbørnene gøre sig deres erfaringer og tilbyd dem råd, 

når det bøvler.  

Når børn er samlet for at lære noget nyt, gælder det balancen mellem at blive guidet og sluppet fri. 

Noget som udfordrer mange børnefællesskaber i dag er uro. Er uroen et problem? Eller er den 

udtryk for, at vi skal blive endnu mere tydelige i vores instrukser? Skal vi stramme lidt på reglerne. 

Eller skal der måske afprøves større frihed? 

Det foregår erfaringsudveksling når spejderlederne hver onsdag samles til lederspisning efter at I 

har hentet jeres spejderbørn: ”Jeg oplever, at dette sker. Jeg gør sådan. Så sker der det her. Hvad 

tænker I, jeg kunne gøre anderledes, mere/mindre af?” Det er en klar holdning i ledergruppen, at vi 

kan løse alt i praksis. Når det fra tid til anden bliver nødvendigt at vende noget med jer forældre, 

kan I være visse på, at det er med tiltro til, at jeres barn med lidt støtte fra vi voksne kan selv. Det 

kræver øvelse og tålmodighed og så alle kan være med! En stor tak skal lyde til forældre, som 

deltager som praktiske hjælpere eksempelvis på nytårsturen. De ekstra hænder frigiver lederne til at 

være der for et spejderbarn, som lige har brug for en pause og en voksen at holde i hånden. To 

minutter efter er barnet med i flokken igen og får en succesoplevelse, det vokser af. 



 

For det andet ville det slet ikke være så sjovt at være spejder eller leder i Claus Nar Gruppe, hvis 

ikke vi havde den solide opbakning fra jer forældre. Midt i jeres travle hverdag, bidrager I trofast 

med fremmøde på genbrugsstationen, knokler til arbejdsdage, fylder posen med boller til jeres barns 

afdeling, hepper når deres køres Oak City Rally, leverer en portion aftensmad eller kører spejdere 

og deres grej til og fra de mange aktiviteter, der udgør livet som Claus Nar spejder.  

I 2019 er der sket noget fantastisk. Blandt forældrene er der fundet nye spejderledere. En 

uundværlig saltvandsindsprøjtning til ledergruppen og forfriskende nye voksne til afdelingerne. Det 

er ret sejt, når spejderkammeratens far pludselig også er spejderleder. I 2020 håber jeg, at der 

dukker en spejdermor/storesøster/moster/tante/ven af familien op, som kan være end til at tegne den 

kvindelige linje for vores trop. Det kunne være fantastisk at skrive i formandens beretning for 2020, 

at denne person er fundet. Håbet er forårsgrønt. 

Hentekaffe lidt i syv onsdag aften: det er en fornøjelse, når I vover jer frem og afprøver 

spejderkaffen (den er god stærk), står der og sludrer og bare på denne både giver jeres opbakning. 

At deltage i fællesskabet uanset hvornår, hvor og hvordan er med til at give børnene og lederne en 

anerkendelse. At blive bevidnet af en mor eller far med en mug kaffe eller the er værdifuldt. Det er 

min ambition for 2020 at være mere på forkant med de opgaver, vi fra bestyrelsen udstikker, hvor vi 

behøver jeres hjælp, så vi anerkender jeres tid og engagement som værd at værne om, ved at vi er 

godt forberedte. Og så det berømte ord: Tak Claus Nar spejderforældre! 

På Grupperådsmødet i dag skal vi have valgt en ny kasserer, som er tovholder på at realisere de 

besluttede investeringer i udstyr men også uddannelse af vores ældste spejderbørn og af lederne. 

Der er også brug for et par nye forældremedlemmer. Jeg kan garantere, at det er hyggeligt, lærerigt 

og overkommeligt, når vi løfter i flok. Stor tak til bestyrelsens ”seniorrådgivere”: Sven Krarup samt 

Peter Nørgaard, begge erfarne spejdere som kan udfordre ideer og samtidig er med på nye tendenser 

og kender krav og frister for at sikre tilskud og medindflydelse i Furesø Kommune.   

Tak til ejendomsudvalg som sikrer at vi får vedligeholdt og fornyet bygningerne på Grantoften og 
udearealer og som også har blik for Claus Nar Gruppes naturperle: Nejede Vesterskov, som mange 
af jer har oplevet og ellers glæd jer i 2020.  

Til allersidst en kæmpe tak til vores gruppeleder, Rasmus, som aldrig sover, når det gælder vilde 

nye ideer til det solide benarbejde, der får gruppen til at hænge sammen.  

Tak for 2019 og velkommen i 2020.  Formanden på vegne af Gruppestyrelsen 


