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Beretning 2021 

Sidste års grupperådsmøde afholdt vi virtuelt – i år kan vi heldigvis mødes i den virkelige 

verden. Corona har også påvirket spejderarbejdet i det forgangne år. Vi har stortset kun været 

udendørs for at mindske smitte. Vi fik lige en uges pause i april, da Avedøre Sogn fik et højt 

smittetal. Da smitten steg i december, valgte vi at påbegynde juleferien en uge tidligere. 

 

I det forløbne år har vi afholdt følgende arrangementer: 

Maj – Sove-ude-dag med 14 deltagere 

Juni – Grilldag med rigtig mange deltagere i flot sommervejr 

Juni/juli - Sommerlejr med 15 deltagere 

November - Banko – med et pænt fremmøde 

November - Juletur med 15 deltagere 

Sommerlejren valgte vi at holde i trygge rammer ved hytten, da corona stadig spøgte og gav 

usikkerheder samtidig var der en del nye mikro. Turen bød på (næsten) kun på godt 

sommervejr med hike, en tur til Bon-Bonland, mad over bål og en masse hygge. 

Juleturen gik til Colleruphus, hvor der som altid blev julet igennem. 

For bestyrelsen har vi holdt nogle møde fysisk og nogle møder virtuelt. I april havde vi inviteret 

til hyttedag, men måtte aflyse, da Avedøre Sogn blev lukket lige i den uge.  Dog var der nogle 

bestyrelsesmedlemmer som ”tilfældigvis” kom forbi den planlagte lørdag og fik malet hytte, 

shelter, borde og bænke samt bygget en ny trappe. Da vi måtte mødes igen, inviterede vi igen 

og der kom et par forældre en lørdag formiddag og hjalp med at få malet lidt mere. 

I efteråret valgte vi at investere i at få bygget en permanent overdækning – det blev klaret på 

en lørdag i november. Tak til alle som hjalp med dette. 

Der er pt. 9 mikroer, 2 minier, 4 juniorer og 3 tropspejdere – i alt 18 medlemmer. Dertil kommer 

7-8 aktive ledere. 

Vi kunne bruge lidt flere medlemmer, så det vil vi arbejde på at få i det kommende år. 

Tak til alle som i årets løb har været med til at hjælpe og præge spejderarbejdet i det forløben 

år. Og tak til alle de søde spejdere, som gør det sjovt at være spejderleder og de hjælpsomme 

forældre. 
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