
Godt nytår til alle! 
Årsberetning 2013 af Jette Nysom, grupperådsformand 

	  
Det summer af liv i det lille spejderhus om tirsdagen, når alle spejdere er til møde. Vi synes, at 
det fungerer fint med små 80 mennesker i Spejderhus og have. Gevinsten er, at spejderne får 
et kammeratskab på tværs af enhederne. Vi fornemmer i det hele taget, at der er en god 
stemning blandt spejderne og lederne. Vi har i 2013 96 spejdere, hvilket er en pæn stigning i 
forhold til 2012, hvor vi var 83 spejdere (80 i 2011). 

Vi har med stor succes afholdt distriktsturnering Kr. Himmelfartdag i sønderskoven. Der var en 
god opbakning fra hele distriktet med stor deltagelse af spejdere.  

Vi har været på spændende sommerlejre. Bæverne har været på den traditionelle tur med 
bævermor i Bjørnebo, sammen med bæverne fra Kaløvig. Ulvene har i pinsen været på 
Junglelejr på Houens Odde. Junior og trop på centerlejr, også på Houens Odde. 

Økonomisk set har det været et turbulent år. Vi har mistet en del vand ved vores hytte i 
skoven, som har kostet en del penge. Vi gik glip af nogle fast indtægter ved, at vi ikke fik 
tilbudt Maskot-A-Lot i Tivoli Friheden, som vi plejer at deltage i. Desværre gik det heller ikke 
som forventet med en indtægt fra lodseddelsalg, da vi på mystisk vis fik stjålet en stor del af 
vores lodsedler. Vi fik heldigvis solgt den resterende del, så vi ikke tabte penge på tyveriet. 
Men vi fik heller ikke den forventede indtægt til spejderarbejdet. Vi har derfor brugt en del tid i 
grupperådet på at finde andre indtægtskilder til at dække disse uforudsete hændelser. 

Gældeligt er det derfor, at vi har modtaget stor støtte i år. Fra Sognestøtten med 35.000 kr., 
Lions Club Lystrup har støttet os med 28.200 og Y's Men's Club Marselisborg 10.000 kr. En 
stor del af disse midler skal gå til en særlig indsats for økonomisk dårligt stillede børn, så disse 
kan (for-) blive en aktiv del af spejderne. Disse mange støttekroner har betydet, at vi har 
indkøbt nyt klatreudstyr og haft Anne på klatreinstruktørkursus, så hun kan få spejderne ned 
fra træerne på en sikker måde. Det giver mulighed for nye og spændende aktiviteter for 
spejderne. Det glæder vi os til! Vi har fået 2 nye flotte raftegårde (stativ til at sætte vores 
rafter på, så de kan holde i mange år). Vi har fået en raftegård ved Spejderhytten og en ved 
Skovhytten. 

I 2013 har Anette og Anne taget et nyt initiativ ved at starte Familiespejder op. Her kan 
familier med børn i alderen 3-6 år mødes en lørdag en gang om måneden i Sønderskoven. Vi 
vil i det nye år videreudvikle på dette initiativ.  

Og vi ser med spænding og forventning frem til det nye spejderår. I 2014 bliver 
sommerlejrene for juniorne og troppen ekstraordinære spændende. Juniorenes sommerlejr går 
til Tydal og troppens sommerlejr afholdes i Finland. Et så tydeligt mål for spejderne giver en 
ekstra stor fornemmelse af sammenhold og fællesskab, når vi sammen kan glæde os til fælles 
store oplevelser.  

Tak til 
• Lederne for deres gode humør og de fantastiske oplevelser, de giver vores mange spejdere 

i gruppen 
• Grupperådet for deres indsats med at holde styr på økonomi, Spejderhus og Skovhytte 
• Til alle jer forældre, der hjælper med at bage, køre og mange andre gøremål 
• Gerda for at holde Spejderhuset rent i al slags vejr 
• Sognestøtte, Lions Lystrup og Y’s Men’s Club Marselisborg for deres økomoniske støtte 


