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Formandens beretning 
Årsberetning for 2016 af Pernille Røm og Sune Monrad 
 
Det har igen i år været et spændende og begivenhedsrigt år i gruppen med et højt 
aktivitetsniveau. Vi startede ud med et stærkt og godt repræsenteret grupperåd, men i løbet 
af året er flere hoppet fra af forskellige årsager, så vi nu står og mangler en del nye. Et 
stærkt grupperåd er vigtigt for at gruppen kan fungere. I yderste tilfælde kan gruppen ikke 
eksistere, uden at der findes et grupperåd. Ledersituationen er i øjeblikket rigtig positiv, hvor 
vi ikke akut står og mangler nye ledere. 
  
Vi skal sige tak til vores støtter, som har doneret penge til forskellige projekter. Der er givet 
penge til klatrekurser, nye oversejl til teltene, sommerlejren og børn med fritidspas, så de 
kan være spejdere på lige vilkår som alle andre. Desuden har vi som noget særligt i år fået 
støtte fra en ny kant, nemlig Danida, som ligger under Udenrigsministeriet. Her har vi fået 
penge til at kunne have Gidds og Calvin på besøg fra Uganda. 
  
Blandt andet har følgende støttet os i 2016: 
Lystrup Sognestøtte 
Y's Mens Club Nordstjernen 
Lions Club Lystrup 
Danidas Oplysningsbevilling 
  
Lokalsamfundet 
Vi er en stor gruppe i Aarhus og således bestræber vi os på at præge og støtte 
lokalsamfundet i Lystrup og omegn, ligesom vi gerne vil hjælpe de grupper med færre 
ressourcer, som findes i Aarhus. Vi har i år prøvet at få et overblik over de aktiviteter, vi årligt 
har i gruppen, som både er for lokalsamfundet og internt i gruppen i et såkaldt årshjul. Hjulet 
hjælper os med at få et overblik over, hvad året bringer, og hvor vi bedst kan lægge vores 
indsats. Desuden har vi en fremtrædende rolle i distriktet, hvor vi har fire ledere og rovere i 
distriksstaben. 
  
Aroslejren 
Sommerlejren i 2016 gik for hele distriktet til Moselund Spejdercenter. Her var vi sammen 
med ca. 300 andre spejdere. Temaet for lejren var Valde Viking og vennerne. Vi havde en 
god og lidt våd sommerlejr med en masse andre fra distriktet. På lejren havde ledere fra 
Lystrup en fremtrædende rolle i planlægningen og udførslen, ligesom vi også gerne vil sige 
tak til de forældre, som har hjulpet til som hjælpere på lejren og til kørsel af spejderne. 
Lejren har givet nogle bånd til spejdere i andre dele af distriktet, som vi håber kan blive 
styrket frem mod Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. 
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Kurser 
Igen i år har vi haft både ledere og spejdere på en række kurser. Det er noget, vi satser 
meget på, da kurserne er med til at holde gruppen i udvikling. Vi kan se, at de spejdere som 
tager afsted, kommer tilbage med en hel anden gejst for spejderarbejdet, og for lederne 
betyder det, at vi tilfører nye kvalifikationer til gruppen. I 2016 har vi således fået 2 nye 
træklatreinstruktører, 2 nye førstehjælpsinstruktører, 1 Roland 1 spejder, 1 Roland 1 
voksenspejder, 1 Roland 2 spejder, og vi håber at kunne få endnu flere i det nye år. 
 
Arbejdsdage 
Arbejdsdagene har budt på rengøring af loftet, oprydning i gangen, rengøring af lederrum og 
det tidligere SFO rum i spejderhuset. 
Desuden har brændeskuret ved Skovhytten fået en større oprydning, der er blevet gjort 
forårsrent og bålpladsen er blevet tømt. 
 
I det kommende år bliver projektet for skovhytten en omgang maling, som vi håber på jeres 
opbakning til. 
 
Øvrige projekter, vi kan se frem til i det nye år, er for alvor at sætte skub i 
Spejderkaffe-projektet. Et projekt, hvor vi, i samarbejde med Farm Mountain, sælger 
kvalitetskaffe, som både gavner gruppen og Gidds i Uganda (det er ham, vi sælger armbånd 
for). Alt i alt et projekt vi er rigtig glade for. Desuden kan vi se frem til Spejdernes Lejr 2017 
ligesom har alle de tilbagevendende aktiviteter og forhåbentlig en masse nye. 
  
Grupperådet vil gerne sige tak til de ledere, der giver vores børn gode spejderoplevelser – 
både hver tirsdag og på ture. Det er rigtig dejligt, at så mange ledere og spejdere kan lide at 
være i Lystrup Gruppe. Vi ser frem til et spændende og konstruktivt samarbejde i det 
kommende år, hvor vi sammen skal løfte spejderarbejdet til nye højder. 
  
De bedste spejderhilsner 
  
  
  
______________________________________________ 
Sune Monrad 
Gruppeleder 
  
  
  
______________________________________________ 
Pernille Røm 
Grupperådsformand 
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Året der er gået i Lystrup Gruppe 
Det kan være svært at overskue, hvad året er gået med, så her bringer vi en liste med de 
aktiviteter, hvor der har været tilmelding gennem flextilmelding. 
 
Bæverne 
Har været på tidsrejse (10km tur) og til distriksturnering. 
 
Ulvene 
Har været på agenttur og til distriksturnering med de andre ulve og bævere fra distriktet. 
 
Juniorerne 
Holdt det årlige MGP arrangement, var på Robinson Crusoe Tur og de ældste har været på 
kanotur med troppen. Sidst på året var både junior og trop på juletur i spejderhuset.  
 
Troppen 
Troppen har været på diverse løb, ScoutZone-løbet, DM i spejder og flagermuslygteløbet. 
Desuden har de været på ture, som udover ture med juniorerne og med resten af gruppen 
også indeholdt en vintertur i januar. 
 
Roverne 
Roverne har ikke haft aktiviteter gennem flextilmelding i år, men mødes hver uge, hvor de 
bl.a. har hjulpet med praktiske opgaver og givet en hånd med til diverse møder i forskellige 
enheder. Roverne har også haft en finger med i spillet på Aroslejren og til 
vandreweekenden.  
 
Samlet 
Samlet har vi, udover de aktiviteter, som er i årshjulet, hjulpet til ved bagagerumsmarkeder, 
holdt Aroslejr med resten af distriktet, været på en gruppevandreweekend og holdt julehygge 
for hele familien.  
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