Årsberetning for 2018
De sidste mange år har årsberetningen startet med, at det igen i år har været en spændende år
for Lystrup gruppe, og det har det bestemt også i år. De seneste fem år i Lystrup gruppe har alle
været specielle på deres helt egen måde, men med en tur til Uganda har gruppen taget et helt
nyt skridt i forhold til Udlandsture. 2019 fortsætter denne udvikling, da fem spejdere fra troppen
tager på verdensjamboree i USA. Det er første gang i mange år, at vi har spejdere med som
deltagere, og det er første gang at en så stor flok tager afsted.
Selvom Uganda turen har fyldt meget både for ledere og de spejdere, som var med på turen
samt for gruppebestyrelsen, så har året bestemt ikke været uden andre store begivenheder.
Således var bæverne, traditionen tro, på sommerlejr på Bjørnebo sammen med Kaløvig
spejderderne. Ulvene var på Harry Potter lejr på Moselund, som også var en god oplevelse. For
junior og de tropspejdere, som ikke skulle til Uganda stod den også på en udlandstur, nemlig en
tur til Tydal. Et spejdercenter, som drives af Dansk Spejderkorps Sydslesvig, og som virkelig gør
noget ud af deres centerlejre.

Lokalområdet i fokus
Vi har i 2018 fortsat haft et fokus på at få en bedre forankring i lokalområdet. Således har vi
afholdt Sankt Hans i fællesskab med Jem & Fix samt Lystrup Kirke. Desuden har vi styrket vores
fællesskab med de ældre på Sønderskovhus, da vi besluttede at alle enheder skulle afholde et
møde hos dem. Det var en stor success for alle enheder, som havde hver deres måde at inddrage
de ældre. Vi gør en forskel i lokalsamfundet, når vi laver arrangementer som disse, og det giver
spejderne en følelse af, at kunne være noget for andre.

Uganda turen
2018 har på mange måder været et hektisk år. Vi har i forbindelse med turen til Uganda skulle
skaffe et stort tilskud fra diverse fonde, ved arbejde samt ved at afholde arrangementer.
Desuden ønskede vi at turen også skulle bidrage til at udbrede viden om forholdene i et tredje
verdens land, samt skabe motivation for andre til at gøre en forskel. Det har vi gjort med en
stribe af foredrag i efteråret, hvor en række ledere og spejdere har været rundt ved
spejdergrupper, distrikter og diverse øvrige organisationer, som Y’s Mens Club og Sankt Georg
Gilderne.
Det har været nogle spændende arrangementer, hvor vi har fået lov at fortælle om alt det
fantastiske, som vi har været med til at skabe i Uganda ved bl.a. at sælge armbånd og
bordskånere.
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Gruppebestyrelsens arbejde
Siden sidste gruppebestyrelsesvalg (tidligere grupperådsvalg) har gruppebestyrelsen haft travlt
med en række tiltag. Senest har vi startet arbejdet med samværsregler, som fylder en del i
øjeblikket på landsplan. Vi arbejder på en række regler, som skal gøre det tydeligt, hvordan vi er
sammen med børnene, så der hverken er rum til at misforståelser opstår /kan opstå eller for
ubehagelige situationer, som desværre er set i andre grupper. Har I spørgsmål i den forbindelse
er I altid velkomne til at rette henvendelse til enten gruppelederen eller gruppebestyrelsen.
Foruden dette vigtige emne har gruppebestyrelsen arbejdet på at organisere sig endnu bedre, så
vi nu har en redaktør for det nylancerede nyhedsbrev, en kasserer, en bestyrelsesforkvinde samt
en vicevært for skovhytten og spejderhuset.
Det betyder at gruppebestyrelsen har haft stort fokus på at udføre en række praktiske opgaver,
så lederne kan fokusere på at være ledere for børnene. Således står bestyrelsen nu for fordeling
af forældrearbejdsopgaverne, arbejdsdagene, nyhedsbrev, samt praktisk hjælp til aftenerne
med salg af lodsedler og julemærker. Desuden er en del af gruppebestyrelsen ved at dygtiggøre
sig i fondssøgning, for at lederne også kan aflastes for denne opgave
Det er dejligt med en så aktiv gruppebestyrelse, som er i stand til at sætte en dagsorden, udføre
en række vigtige opgaver i gruppen samt have det sjovt imens. Vi kan dog stadig være flere, så
har du lyst til at få et unikt indblik i gruppens arbejde, og være med til at forme gruppen, om det
er med strategisk arbejde eller mere praktisk, så hører vi meget gerne fra dig.

Spejderhuset og skovhytten
Med fordelingen af opgaver ved betaling af kontingent, er det blevet muligt at vide, hvor mange
vi kan forvente til diverse arrangementer. Det har bl.a. gjort det muligt at få lavet en række
praktiske ting til arbejdsdagene. I 2018 har det bl.a. betydet nye tage til brændeskuret,
toiletbygningen og skuret samt til vandposten ved skovhytten. Desuden har vi fået kløvet en
masse brænde, fået forårsrengjort skovhytten og fået ordnet taget til shelteren.
I den forbindelse må vi konstatere at shelteren synger på sidste vers, så en ny shelter bliver et af
dette års projekter, ligesom omsætningen af vores nye flagstang.

Ledersituationen
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i 2018 har kæmpet med at få lederkræfterne til at
række. Vi har bl.a. haft ledere, som er rejst pga. jobs, graviditet og flytning. Man kan sige at
mange af de ledere, som har ydet en stor indsats gennem årene, velfortjent er ved at sige farvel
til gruppen. Det er selvfølgelig hårdt at sige farvel, både for gruppen, som mister dygtige og
engagerede ledere, og selvfølgelig for de ledere, som af den ene eller anden grund skal videre til
noget andet. Vi vil fra gruppebestyrelsen gerne sige en kæmpe stor tak for indsatsen, ligesom vi
også gerne vil sige et stort velkommen til de nye ledere vi har fået i år.
Situationen for de fleste enheder ser nu bedre ud, end den har gjort tidligere, men vi er stadig
meget udfordrede ved Ulvene, hvor Bente står som den eneste mødestabile ledere. Vi har flere
dygtige ulveledere, men de er alle udfordret med tiden på den ene eller anden måde. Derfor
også en kraftig opfordring til jer som forældre, om at overveje, om ikke det kunne være noget for
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jer at blive ulveleder. Det kræver ingen spejdererfaring, kun en lyst til at give en masse børn
nogle gode oplevelser. Vi prøver ihærdigt at gøre det så enkelt som muligt, at træde ind i det
fantastiske fællesskab vi har i ledergruppen.
2019 bliver endnu et spændende år, hvor vi bl.a. skal gøre det endnu nemmere at træde ind som
ny i gruppen, arbejde mere med samværsreglerne, styrke forholdet til lokalområdet og ikke
mindst arbejde på en ny shelter til skovhytten. På sommerlejrfronten tager ulvene, hvis alt går
vel, på MUS lejr på Moselund, bæverne tager på Bjørnebo og junior og trop tager på sejlerlejr på
Thurøbund ved sydfyn. Seniorenes og klanens sommerlejre er endnu ikke helt lagt fast.
Til sidst skal der lyde en tak til alle de sponsorer og støtter, som har hjulpet os i år:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sognestøtten Lystrup (Uganda og sommerlejre)
Særligt dyrt materiel (klatregrej)
Lions Club Lystrup (Uganda)
Elev Menighedsråd (Uganda)
Y’s Men’s Club Marselisborg (Uganda)
Y’s Men’s Club Randers (Uganda)
Rotary Aarhus Skt. Clemens (foredrag)
Rotary Langå (foredrag)
Råhyggen Søften Kirke (foredrag)
Marselis Distrikt (foredrag)
Lystrup Kirke (foredrag)
Gudenå Distrikt (foredrag)
Elsted Kirke (foredrag)
Elev Kirke (foredrag)
Stavtrup Gruppe (foredrag)
Søften Spejderne (foredrag)

De bedste spejderhilsner

______________________________________________
Sune Monrad
Gruppeleder

______________________________________________
Lisbet Snedevind Højbjerg
Bestyrelsesforkvinde
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