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KFUM-‐Spejderne	  Lystrup-‐Elsted-‐Elev	  	  
Gruppemøde	  søndag	  d.	  23.	  januar	  2011

Årsberetning	  v.	  Me.e	  Munch.

Spejderåret	  startede	  vanen	  tro	  med	  den	  tradi:onsrige	  Nytårsparade	  e=erfulgt	  af	  Gruppemøde.	  

Der	  er	  gennem	  hele	  året	  blevet	  lavet	  en	  masse	  godt	  spejderarbejde,	  det	  være	  sig	  udendørsak:viteter,	  
oplæring	  i	  diverse	  færdigheder	  –	  o=e	  synligt	  ved	  at	  spejderen	  stolt	  kommer	  hjem	  med	  et	  mærke,	  som	  
ønskes	  syet	  på	  uniformen.	  	  Der:l	  en	  masse	  lærdom	  om	  næstekærlighed.	  Herfor	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  :l	  alle	  
de	  søde	  leder	  som	  udøver	  et	  fantas:sk	  stykke	  frivilligt	  arbejde	  :l	  glæde	  for	  vores	  unger.

Året	  har	  desuden	  budt	  på	  mange	  weekend	  ak:viteter,	  her	  skal	  blot	  nævnes	  nogle	  få:	  Lodseddelsalg	  
e=erfulgt	  af	  gruppetur,	  Sommerlejre	  for	  de	  forskellige	  enheder,	  hvor	  2010,	  bød	  på	  SEE	  20:10,	  en	  fantas:sk	  
Korpslejr	  for	  Trop	  og	  Seniorspejder.	  ”Mascot	  a	  Lot”	  og	  Søen	  Rundt.	  Året	  blev	  afrundet	  med	  julehygge	  i	  de	  
forskellige	  enheder.	  Ovennævnte	  ak:viteter	  og	  mange	  flere	  kan	  der	  læses	  meget	  mere	  om	  i	  Grøn	  Gren	  
hvor	  det	  er	  beskrevet	  på	  allerbedste	  måde	  af	  deltagerne	  selv.	  Tak	  :l	  alle	  jer	  som	  skriver	  :l	  bladet,	  som	  jo	  
netop	  er	  det	  I	  selv	  gør	  det	  :l	  J

Gruppen	  består	  aktuelt	  af	  følgende	  enheder:	  Bæverne,	  Ulvene,	  Trop	  –	  inddelt	  i	  junior-‐	  og	  spejdertrop	  og	  2	  
Klaner	  -‐	  Go’	  :d	  og	  Viklaros.	  Ulvene	  savner	  nogle	  Alfahanner,	  så	  fortæl	  gerne	  drenge	  og	  deres	  forældre	  på	  
3-‐4	  årgang,	  hvor	  fantas:k	  det	  er	  at	  være	  spejder	  hos	  KFUM	  i	  Lystrup.	  

Tak
• 1000	  tak	  :l	  lederne,	  for	  jeres	  gode	  humør	  og	  energi	  som	  i	  bruger	  på	  at	  give	  vores	  unger	  nogle	  fantas:ske	  

spejderoplevelser.
• Mange	  tak	  :l	  redak:onen	  af	  Grøn	  Gren,	  især	  :l	  Johannes	  vores	  ansvarshaver	  –	  og	  Webmaster.
• Tak	  :l	  Morten	  for	  at	  føre	  medlemslisten.
• Tak	  :l	  Susanne	  og	  Johannes	  vores	  primusmotorer	  bag	  Søen	  Rundt.
• Tak	  :l	  Grupperåd	  for	  godt	  samarbejde	  og	  vel	  udførte	  prak:ske	  opgaver	  i	  2010.
• Tak	  :l	  jer	  forældre,	  som	  stø.er	  jeres	  barn/børn	  i	  at	  være	  spejder,	  og	  når	  I	  bakker	  op	  med	  kagebagning,	  kørsel	  

og	  andre	  prak:ske	  gøremål.
• Til	  Gerda	  for	  kampen	  om	  at	  holde	  Spejderhuset	  rent.
• Tak	  :l	  Alfred	  for	  opsyn	  med	  Skovhy.en	  samt	  nøgleudlevering,	  da	  han	  frafly.er	  sit	  hus,	  er	  han	  overbragt	  en	  

opmærksomhed	  med	  tak	  for	  mange	  års	  hjælp.
• Til	  Annoncører	  og	  sponsorer.
• Tak	  :l	  vores	  revisorer.
• Tak	  :l	  dirigenten.

Citat	  Lars	  Løkke	  Rasmussen,	  DR2,	  d.10.01.11

”At	  være	  spejder	  beskriver	  alt	  det	  jeg	  synes	  er	  vig:gt,	  som	  er	  noget	  med	  at	  kunne	  stå	  på	  egne	  ben,	  tage	  ansvar	  for	  sig	  
selv,	  tro	  meget	  på	  individuelle	  evner,	  og	  få	  det	  :l	  at	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  respekt	  for	  andres	  forskelligheder	  og	  med	  et	  
fællesskab”	  	  Deri	  kan	  vi	  vel	  næppe	  være	  uenige!

Statsministeren	  er	  selv	  :dligere	  KFUM-‐Spejder	  og	  hans	  børn	  har	  været	  ”tvangsindlagt”	  :l	  at	  gå	  :l	  spejder,	  han	  besøgte	  
SEE	  20:10,	  hvor	  han	  holdt	  tale.


