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Claus Nar Gruppe – Beretning 2020 

2020 har været et udfordrende år for Claus Nar Gruppe med nedsat møde- og lejraktivitet på grund af 
Corona pandemien. Stort set alle møder i 2020 blev enten afholdt udendørs under gældende 
restriktioner eller virtuelt når vi ikke kunne mødes fysisk.  

I 2020 har der trods svære vilkår været en lille tilvækst af spejdere og en tilsvarende lille afgang af 
spejdere. Overordnet set er gruppens medlemstal stabilt 

Samlet set var der i løbet af 2020 92 aktive spejdere i alderen 0 – 15 år i Claus Nar Gruppe fordelt på de 
5 grene (Tal ved udgangen af 2020):  

- Præstemose Flok - familiespejdere - 18 spejdere 
- Fiskebæk flok - Mikrospejdere – 9 spejdere 
- Storebjerg Flok - Minispejdere - 23 spejdere 
- Mosefolket - Juniorspejdere - 16 spejdere 
- Gretesholm Trop - Tropsspejdere – 12 spejdere 

I 2020 var vi i Claus Nar gruppe således – inkl. ledere og øvrige medlemmer – 116 medlemmer af Det 
Danske Spejderkorps. 

Alle møder i alle grene afholdes fortsat om onsdagen, bortset fra familiespejd som holder møde hver 
anden søndag. Vi har i 2020 fået brugt vores udearealer en del mere end vi plejer – og der er blandt 
andet lavet nye bålpladser til brug under møderne således at alle grene nu har en bålplads de kan sidde 
ved. 

Ledersituationen er rimelig god og vi har justeret de enkelte grenes ledergrupper lidt i 2020.  

Vi fortsatte i 2020 ordningen med at servere en kop kaffe 15 min før mødet slutter om onsdagen (indtil 
d. 11. marts) – og det var et populært initiativ og en god mulighed for at møde de andre forældre og 
snakke med de ledere og bestyrelsesmedlemmer der er værter. Når det atter bliver muligt, genoptages 
denne ordning. 

Spejdermæssigt har 2020 været et hårdt år hvor stort set alle de fælles aktiviteter som vi traditionelt 
deltager i og hvor der er god deltagelse og opbakning har været aflyst. Vi fik dog afholdt Gruppetur i 
januar og sommerlejr i uge 27 – dog ikke på Thurøbund som vi havde planlagt, men på Stavnsbo lidt 
udenfor Farum. Derudover har al kursusaktivitet for de ældste juniorer og for troppen desværre været 
aflyst. 

Da Corona satte en stopper for de fysiske møder i foråret, kørte vi hjemmespejd hvilket der var stor 
tilslutning til, og her blev der både bagt spejderkager, lavet mad, fundet ting i naturen, bygget LEGO 
tårne osv. Da det igen blev muligt at være til fysiske møder holdt vi disse indenfor de rammer som var 
gældende. Heldigvis blev det muligt at tage på sommerlejr og 55 spejdere og 10 ledere havde en 
fantastisk uge på Stavnsbo – lige udenfor Farum 

Gruppens hytter og udearealer er ikke blevet vedligeholdt på de sædvanlige Grantoftedage, men vores 
ejendomsudvalg har ordnet de mest presserende ting og også fået skiftet størstedelen af vinduerne i 
Grantoften I – stor tak til dem. 

Der skal også lyde en stor tak til de forældre der hjælper os på de forskellige ture – specielt på 
gruppeturen og på sommerlejren er det dejligt med forældrehjælpen. 

Med spejderhilsen 

Ledergruppen 

 


