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Kære Trofaste Spejderbørn og Familier. Kære ukuelige Spejderledere.  

 

Hvad gør man med 92 spejderunger mellem 0 og 15 år, når Danmark lukkes ned og al fritidsliv må sættes på 

pause?  

I Claus Nar Gruppe er ånden: fleksibilitet, nytænkning og aktiv deltagelse. Det er denne ånd, som har fået 

os igennem et 2020 og ind i 2021 på trods af Corona pandemien. Det har været et anderledes år men 

bestemt ikke et kedeligt år, når vi kigger tilbage på, hvad Claus Nar Gruppen har skabt af muligheder. 

Højdepunkter:  

Året blev skudt i gang med den traditionsrige Gruppetur ved Spejdercenter Egemosen. Vinterlige 

temperaturer satte ikke stop for, at flere af spejderbørnene sov ude. Nogle for første gang. Temaet var 

cowboyder og der blev gravet guld, handlet og bygget. Som altid kunne en sådan tur ikke gennemføres 

uden de seje ledere, som altid har styr på detaljerne og bruger en masse timer på at planlægge sådan en 

tur. Og takket være forældre, er der altid styr på forplejningen og kørsel af udstyr såvel som ekstra hænder 

undervejs. 

 

Sommerlejren i uge 27 på spejderområdet ved Stavnsbo. Det fortjener at blive fremhævet, hvor krævende 

en opgave det er at sikre, at 55 spejdere og 10 ledere kan mødes midt i en Corona pandemi i en hel uge 

med teltovernatning, køkken og toiletfaciliteter samt aktiviteter. Hejk, orienteringsløb, bondegårdsbesøg, 

fælles spisebord og lejrbål. Hele pakken. I velfortjent sommervejr og med spejdere, som var hjemmefra 

uden mor og far for første gang, spejdere som gik eller løb flere kilometer, end de havde haft fantasi til at 

forestille sig, spejdere der gik omveje og genveje sammen med deres patruljer. Alle kom i mål. Kæmpe tak 

til ledere og forældre for de ekstra skridt I gik for at gøre det her muligt. 

Udespejderliv. Onsdage hvor grenene fordelte sig på Grantoften med flittig brug af vores nye bålpladser 

såvel som området ved Furesøbad og det store åbne område Præstemosen nær Farum Kirke. Og hver 

anden søndag for familiespejderne. Vi takker forældre for at hjælpe med at overholde de retningslinjer, der 

blev indført, så det blev muligt at mødes. 

 

Hjemmespejderliv. For første gang i Claus Nar Gruppes historie blev der introduceret hjemmespejd med 



stor kreativitet og deltagelse. Lederne lagde hovedet i blød for at variere opgaverne og som belønning for 

at deltage flittigt fik spejderne hjemmespejd mærket.  

Virtuelt spejderliv. Som om det ikke er nok, at der var hjemmespejd, gik vores alles ammens Anders i 

vildeste livestream mode for at samle spejderne til et både underholdende og lærerigt virtuelt møde.  Jeg 

tør godt påstå, at årets mest uforglemmelige øjeblik var dengang Anders’ abemad  tog en flyvetur midt i 

hjemmestudiet. Anders’ idérigdom, evne til at undervise såvel som opsætte det vildeste hjemmestudie 

med lys og lyd  bør udløse et helt særligt mærke, som vi lige tænker, hvad skal hedde. 

 

Mens spejderiet har levet sit liv som nævnt har de arbejdssomme medlemmer af Ejendomsudvalget brugt 

mange timer og kræfter på at sætte Grantoften I i stand, så vi inden længe kan tage hytten i brug og sikre, 

at der er plads til alle spejdere indendørs, når vi må.  

 

Det vi har til gode: 

 

Ture med overnatning 

Oak City Rally – verdens længste sæbekasseløb.  

Patruljekurser for de ældste juniorer og Trop 

Grantoftedage. 

Spejdernes Genbrug – genbrugstømmestjansen 

 

Kort sagt er der masser at glæde sig til og masser af erfaringer med at holde spejderånd og humøret højt, 

som vi kan trække på nu og i fremtiden. 

 

Tak for 2020 – vi har lært noget, vi ikke havde forestillet os. 

 

Formanden – Annika Lion Kristensen. 

  

  

  


