
 

Årsberetning for 2017 
 
Det har igen været et spændende år med mange gode spejderoplevelser. Der har været alle de 
faste aktiviteter, både for hele gruppen og i de enkelte enheder. Der har været weekendture, 
fælles arrangementer og selvfølgelig årets sommerlejre. For bæverne var sommerlejren en 
forlænget weekend og for ulve og opefter var sommerlejren Spejdernes Lejr i Sønderborg. En 
dejlig lejr på Bjørnebo, som er et rigtigt dejligt sted for bævere ved Adslev Skov ca. 15km fra 
Aarhus. 
 
I 2017 har vi haft fokus på lokalområdet. Det har bl.a. ført til at vi holder flere arrangementer for 
de ældre i Elstedhøj, hvor troppen var forbi i efteråret til sangaften - en stor success, som vi 
håber at kunne have mere af. Vi hjalp derudover til ved Sankt Hans ved Lystrup Kirke, ligesom vi 
i juni 2018 har tilbudt vores hjælp til FDF’ernes sommerfest. 
 
I foråret fik Skovhytten en tiltrængt kærlig hånd. Der var en stor gruppe forældre og store, og 
små spejdere, der sørgede for at træværket fik træbeskyttelse, så Skovhytten kan holde i mange 
år endnu og være til gavn og glæde for os alle.  
 
Vi er i gruppen så heldige at have et stort antal aktive, engagerede og dygtige ledere. De bruger 
mange timer i deres fritid på at sørge for at spejderne får gode oplevelser og udfordringer. Deres 
frivillige arbejde og store arbejdsindsats gør at spejderne vokser og trives både i enhederne og i 
den samlede gruppe. Selv med mange ledere har 2017 budt på udfordringer, for når studie, 
familie og arbejde fylder, så kan det være vanskeligt at få passet spejderarbejdet ind hver 
tirsdag. Lige nu er vi udfordrede på ledersituationen i ulveflokken. Her besværliggør arbejde 
desværre deres muligheder for at komme hver tirsdag, så der er stort behov for hjælp. Spørger 
man lederne er fællesskabet og sammenholdet en vigtig del af gruppens ånd, og det er derfor 
ikke let at skulle vælge spejder fra.  
 
Gruppens arbejde har mange facetter og dækker ikke kun over ture, lejre og ugentlige møder. Til 
disse opgaver er vi meget afhængige af forældres hjælp.  
Vi har i grupperådet i løbet af året diskuteret forskellige måder at fordele forældreopgaverne på 
en god måde blandt alle gruppens forældre. Vi har nogle gange oplevet, at det har været 
nødvendigt at sende mange mails ud for at bede om hjælp. Det tager tid og giver usikkerhed om, 
hvorvidt vi kan få folk nok til de enkelte opgaver. Vi har derfor valgt at koble tilmeldingen til 
betalingen af kontingent. Det gør at lederne kan bruge deres tid på spejderarbejdet og samtidig 
giver det sikkerhed for at vi har deltagere nok til de enkelte aktiviteter.  
 
2018 kommer også til at byde på mange gode spejderoplevelser. Troppen er i gang med at 
planlægge hele to sommerlejre: En til Tydal og en til Uganda. Ulvene tager på Harry Potter 
sommerlejr på Moselund, og bæverne skal på lejr i  
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Tak til forældrene for hjælp til mange opgaver i årets løb. Det er dejligt med opbakning både til 
kørsel, salg af lodsedler, bagning og hjælp til særlige forældreopgaver. 
 
Tak til lederne for deres utrættelige engagement og energi. De møder op hver tirsdag og sørger 
for gode aktiviteter, de sørger for at planlægge ture og lejre og alverdens praktiske ting, som 
gøre spejderlivet sjovt og udfordrende.  
 
En tak skal også lyde for støtten til Mercy Scouts ved køb af armbånd og Spejderkaffe. Salget af 
armbånd har i år oversteget alt, hvad vi kunne drømme om. Ved Johannes’, Gidds’, spejdere og 
lederes utrættelige arbejde på bl.a. på Spejdernes Lejr 2017 har vi kunnet sende tæt ved 
150.000kr til Uganda i år. Et beløb, som for alvor gør en forskel. En forskel som forhåbentlig 
bliver meget virkelig, når trop, rovere og ledere drager til Uganda til sommer.  
 
Til slut vil vi gerne sige til de vores støtter. De har doneret penge til forskellige projekter i årets 
løb. Vi er glade for den støtte som kommer og for opbakningen til det vi laver og står for. I 2017 
har vi modtaget støtte fra Danida, Sognestøtten, puljen for særligt dyrt materiel og Aarhus Y’s 
mens club Marselisborg. 
Tak også til Lystrup Farvehandel, som sørgede for træbeskyttelse til Skovhytten.  
 
De bedste spejderhilsner 
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Sune Monrad 
Gruppeleder 
  
  
  
______________________________________________ 
Pernille Røm 
Grupperådsformand 
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