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Kære Spejderbørn og Familier. Kære Spejderledere.  

 

Vores 94 spejderbørn mellem 0 og 15 år og deres familier såvel som vores ledere og deres familier 

har klaret endnu et anderledes år. Et 2021 hvor et af samfundets nøgleord har været restriktioner. 

Og vi har været kreative for at kunne fastholde spejderiet. En ægte test af evnen til at være 

beredt! 

Claus Nar Gruppe er en del af det danske spejderkorps, hvis udviklingsmål for 2020-2024 lyder: “Vi 

skaber modige børn og unge, vildskab i naturen, bæredygtighed i børnehøjde, flere ledere og 

urban scouting.” 

Modige børn og unge tager kompaskurs og finder reflekser i en mørk skov. Eller tilbereder en 

middagsret i trangia. Gøre sig erfaringer også igennem at begå fejl så der går ild i trangiaen. 

Vildskab i naturen er at bygge huler, man rent faktisk kan overnatte i. Det var også planen men 

måtte udskydes, indtil vi påny må overnatte (de fordømte restriktioner igen). Flere ledere er vi 

velsignet med, når to familiespejderforældre melder sig som mikroledere. Urban scouting har 

nogle af vores tropsspejdere individuelt snuset til på et løb med start på Amager bakke en mørk 

nat i november. Og det var også en urban oplevelse at tage IC3 toget hele vejen til Gl. Rye for at 

komme på PLan (12-16 år) kurset i efterårsferien. To spejdere var på PUFkursus for de 11-12 årige. 

Der er så mange fede udfordringer og oplevelser, jo ældre spejder man bliver og vi satser på mere 

af den slags, så børnene i vores yngre grene kan lytte til de stores lejrbålshistorier og glæde sig til 

det bliver deres tur. 

Et online lejrbål havde vi fornøjelsen af, da der i januar og februar blev kørt hjemmespejd.  

 

Et gammeldags lejrbålet var samlingssted for alle deltagerne på sommerlejren, som heldigvis 

kunne gennemføres.  

Et andet samlingssted har været Spejdernes Genbrug, hvor I som familier har bakket op om den 

faste tømmetjans på genbrugsstationen hver 8. uge. I 2021 havde vi ansvaret for tømning imellem 



jul og nytår og løftede den nødvendige og obligatoriske opgave. Som belønning for at hjælpe os, 

bød vi velkommen til en aften hos Spejdernes Genbrug, hvor I fik set alle butikkerne, havde 

mulighed for at handle, mens jeres børn var på løb inde i hallen. Jo jo, børn og unge skal tidligt 

lære om genbrugsånden som led i bæredygtighed i børnehøjde. 

 

Rammerne om Claus Nar Gruppe er Grantoften. I løbet af året er Grantoften 1 blevet renoveret 

færdig med blandt andet nye døre og vinduer. Begge hytter har fået en tur til arbejdssøndag med 

jeres tid og flid, så der er rart at være, når spejderne nu igen må være indendøre. Især de ældste i 

troppen har brug for plads til at udfolde sig, når de fra 2022 uden restriktioner får glæde af at 

prøve nogle af traditionerne, eksempelvis kolleuge, hvor de bor i hytten en hel uge. 

Højdepunkter i 2022: 

 

Ture med overnatning (vi har allerede gennemført en endags nytårstur i starten af januar med 

hygge leg og sjov, men uden overnatning)  

Oak City Rally – verdens længste sæbekasseløb søndag d. 29. maj. 

Spejdernes Lejr 22 i uge 30 - det bliver en stor oplevelse! 

PUF, PLan og Patruljekurser for de ældste juniorer og trop 

Grantoftedage med arbejdsglæde og fælles frokost. 

Spejdernes Genbrug – genbrugstømmestjansen 

Adventurespejdløb for troppen med vilde oplevelser 

Og alt det andet… 

 

Kort sagt er der masser at glæde sig til og masser af erfaringer med at holde spejderånd og humør 

højt, erfaringer som vi kan trække på nu og i fremtiden. 

 

Tak for 2021 – vi har holdt sammen og holdt fanen højt. 

På Bestyrelsens vegne,  

Annika Lion Kristensen (Formand) og Rasmus Holm Jensen (Gruppeleder) 


