
Beretning 2020 – Præstemose flok 
 
Så gik 2020 endelig. Det er om muligt det længste og mindst konstruktive spejderår jeg i min tid 
har været med til! Vi har ikke kunne holde alle de møder vi gerne ville, vi er ikke kommet på alle 
de ture vil gerne ville og vi har ikke kunne holde møderne under de former vi gerne ville… 
 
Når det så er sagt, er der alligevel flere lyspunkter:  
 

• Fremmødet på de hver-anden-ugentlige møder er stabilt til stigende. Der kommer mellem 
5 og 10 familier til hvert møde 

• Der er stadig tilgang af interesserede familier, i efteråret i så høj grad, at vi måtte lave en 
reel venteliste.  

• Der er stor interesse i at hjælpe til på møderne. Mange opgaver er blevet uddelegeret, 
hvilket letter ledertjansen en del.  

• Vi er en fast andel af ledere tilknyttet. Andy, Kasper, Mette og Rasmus. Andy og Kasper har 
andre lederkasketter på om onsdagen, men er uvurderlige i familiespejdsammenhæng.  

• Vi har gennemført familiespejdmærket, hvor vi blandt andet har: 
o Lavet mad på bål og på Trangia 
o Været ved Fiskebæk å og fange smådyr 
o Snittet med kniv 
o Malet 
o Lavet julehygge og bygget juletræ (Som sikkert står på grunden endnu!) 
o Leget og været sammen 

 
Det vi ikke nåede og det vi skal arbejde videre på: 

• Tur med overnatning 
• OAK CITY! 
• Fortsat forældreinddragelse.  

o Fokus på kommunikation om indhold og planlægning af møderne.  
• Bedre kommunikation med nye interesserede familier.  
• Styr på startpakker 
• Overgang fra mikrobe til mikro (Flere tanker i spil, men intet konkret arbejde endnu) 
• Kontinuitet i lederflokken. Kaspers datter bliver mikro til sommer, Andy og Mette/Rasmus 

børn bliver mikroer til næste sommer, det er uvist om nogle af os bliver i Præstemose flok 
som ledere. 

• Patruljeliv – tanker om at lade alle familier indgå i faste patruljer der arbejder sammen.  
 
Således ordene 
 
Rasmus Frimodt 


