
 

Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

v/gruppelederne 

Gruppebestyrelsen har ansvaret for, at arbejdet i gruppen lever op til de mål, som stilles i 

Det Danske Spejderkorps’ formål og værdigrundlag og dermed også for, at gruppen er 

berettiget til støtte. 

For at være tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven skal vores aktiviteter 

fremme ansvarlighed og engagerede fællesskaber. Dette står helt i centrum fordi vores 

aktiviteter baseres på de værdier, som Det Danske Spejderkorps arbejder ud fra, udtrykt i 

korpsets formålsparagraf, spejderloven og korpsets pædagogiske principper: spejderideen 

og spejdermetoden. Spejderarbejdet i Solvang gruppe er ikke alene spændende, det 

udvikler også i høj grand vores spejderes og lederes lyst til at indgå i forpligtende 

fællesskaber og tage ansvar herfor. 

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige 

mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i 

det danske samfund og ude i verden. 

Gruppens udviklingsplan for 2017-2019 

1. Lederne 

2. Medlemsvækst/fastholdelse 

3. Aktiviteter 

4. Kendskab 

5. Grej 

6. Forældre 

 

 

Hvad/Mål  Hvordan  Hvornår  Hvem  
Lederne  
Styrkelse og udvidelse 
af bestyrelse og 
ledergruppen  
Ros og hjælp 
hinanden  

Afholdelse af 
lederdag/weekend  

2017 – 2019 Bestyrelse/lederne  

Uddannelse  Vi skal gøre brug af 
korpset 
uddannelsestilbud  

2017 - 2019 Bestyrelse/lederne  

Medlemmer  
Fastholde medlemmer 
i de yngste grene 
således at vi 
bibeholder et godt 
medlemsgrundlag. 
Større tilgang af 
spejdere op gennem 
grenene.  
Vi stræber efter at 
ventelisterne 
nedbringes.  

Fokus fra grenene  2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer ved 
hvilke oplevelser der 
venter fremover i 

Afholdelse af fælles 
arrangementer:  
Gruppetur, tænkedag, 

Hvert år  Lederne  



 

deres spejdertid  Sct. Georgsdag, 
Gensynsmøde, 
Juleafslutning 

Aktiviteter  
Aktiviteter Vi skal løbende 

evaluere vores 
aktiviteter, så vi 
konstant forbedre os.  

Løbende 2017-2019  Lederne  

Kendskab  
Kendskabet til 
Solvang skal 
udbygges  

Den gode omtale i 
f.eks. Folkebladet. 
Fastholdelse af 
deltagelse i særlige 
arrangementer f.eks. 
Kulturnatten  

Løbende  
2017-2019  

Bestyrelse/lederne  

Grej  
Løbende 
vedligeholdelse af 
hytten/grunden.  

Arbejdsdage  Forår og efterår hvert 
år  

Bestyrelse/lederne  

Opdatering af 
udendørsareal med 
flere faste 
installationer.  

Ansøgning om midler 
fra fonde mv.  

2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Forældre  .  

Bedre information til 
forældre/medlemmer  

Vi skal holde fokus på 
at kommunikere til 
omverden gennem 
Facebook. 

2017-2019  Lederne  

 

Gruppens bestyrelse og ledere 

Ved årets udgang så ledersituationen således ud: Mikrogren: Lærke, Torben, Viktor og 

Lærke. Minigren: Gitte, Gitte, Liselotte, Sarah og Bjarke. Juniorgren: Peter og Freya 

Troppen: Mie, Casper med hjælp fra Piet. Klanen: Victor, Ida og Freya. 

Gruppens bestyrelse og ledelse mødes stadig en gang hver måned.  

Aktiviteter i 2019  

”Vi drager mod nord til hvor vikingerne bor. Landsbyen Solvang har brug for vores 

heltemod, så det ikke koster kongen blod at opleve nogen så køn som sin egen 

kongesøn….” Sådan lød en mega spændende optakt til årets gruppetur i marts. I ægte 

vikingeånd blev der lavet runestave, vikingearmbånd, vikingeskjold og mm. På gruppeturen 

er små og store spejdere sammen på tværs af alder, og det er herligt at se, hvordan de 

hygger sig sammen.      

 

I april fejrede vi Spejdernes Dag. Den 23. april er det Spejdernes dag (Sct. Georgs dag) og 

denne dag er helt speciel for spejderne i hele verden. Denne dag aflægger vi vores 

spejderløfte. I Glostrup sker det sammen med DDS Ejby Gruppe og Sct. Georgs Gilderne 

og i år var vi samlet hos DDS Ejby Gruppe. 

Sommerlejren for gruppens mikroer gik til Forlev Spejdercenter ved Skanderborg mens den 

for mini, junior og trop gik til Gurredam Spejdercenter ved Helsingør. Vores klanspejdere 

var på sommerlejr til Sydsverige – en smuk vandretur på Søderåsen.  



 

Efter sommerferien mødtes hele gruppens til fælles gensynsmøde. I år var vi på rejse 

verden rundt. Vi besøgte fremmed kulturer langt væk fra Danmark – vi fik smagt frølår og 

danse samba. Der var virkelig smil og latter og der blev virkelig hygge med herlige 

aktiviteter denne aften.  

Gensynsmødet – første mødet efter en lang sommerferie -  er noget helt specielt.  

Igen i år var Solvang gruppe med til Glostrup Kulturnat – for 21. gang. I Rådhushaven stod vi 

sammen med DDS 1. Glostrup og Sct. Georgs Gilderne klar med  massevis af spændende aktiviteter 

under temaet ”Kærlighed”. Du kunne kaste Amors pile efter ballonhjerter, skrive en kærlighedshilsen, 

støbe hjerter i tin eller måske gå en tur gennem kærlighedstunnellen.  

 

Igen i 2019 afsluttede vi året med julemarked mandag den 16. december. Alle gruppens 

spejdere og forældre var inviteret til h nogle hyggelige timer. Alle kunne lave et smukt 

julestilleben. Der var selvfølgelig og mulighed for at købe de mange flotte ting som 

spejderne havde lavet på møderne op til julemarkedet. Sidst men ikke mindst kunne man 

også tage selv en velfortjent pause i den udendørs julecafe hvor der blev serveret 

hjemmelavet flæskestegssandwich og man kunne bage sine egne æbleskiver over bål       

Hytten 

2 gange i løbet af 2019 inviterede vi til hyttevedligeholdelsesdag. Vi er så utrolig stolte over at så 

mange støtter op omkring hyttevedligeholdelsesdagene. Der blev virkelig givet gas med oprydning, 

fliselægning, havearbejde og meget mere. Der skal endnu engang lyde en kæmpe tak.  

 

Året 2019 

2019 har været et spændende år for Solvang gruppe. Vi har prøvet nye aktiviteter og vi 

oplever hver uge at spejderne kommer til møderne fulde af forventninger.  

 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle – ledere og forældre som har hjulpet til ved 

arbejdsdage, ugentlige møder mv. – vi glæder os til at fortsætte det udfordrende, lærerige 

og oplevelsesrige spejderarbejde i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrogrenen  

v/mikrolederne:  

 

Vi er pt. 19 mikroer og 4 ledere Torben, Victor, Lærke og Lærke i mikrogrenen. Vi har valgt 

et max på 21 mikroer, så her ved årsskiftet vil vi høre om nogle af de mikroer, der står på 

venteliste, stadig ønsker at være spejder, så vi kan blive 21 i alt. Vi begyndte i 2019, med at 

invitere mikroernes forældre, med som hjælpeleder på et møde eller to. Det har været en 

stor succes, der både har giver ekstra hænder, og større forståelse/indsigt i vores 

mikroarbejde mellem ledere og forældre, men også mellem forældre og mikroer   

 

Aktiviteter og ture i 2019 

I 2019 har vi fortsat arbejdet meget med patruljearbejdet og kører fast med tre patruljer 

(pindsvin, makreller og spurve). Der er vigtigt for os at mikroerne fungerer i deres patruljer, 

og vi ser ofte, der er lidt mere ro, når de er i mindre grupper fremfor den store gruppe. Vi 



 

har fået en god struktur på møderne, med flere faste rutiner. Vi har fokus på godt 

kammeratskab og samarbejde, ligesom klassiske spejderfærdigheder er et hit på møderne, 

såsom bål, snitte, råbåndsknob, flagknob, kort, m.m. Vi forsøger at samle aktiviteterne i 

spændende og fantasifulde forløb, der inspirere mikroerne og sætter spejderfærdighederne 

ind i en større kontekst.   

 

I 2019 har vi afslutte mærket gode kammerater og taget mærkerne spis naturen, 

skattejager, samt 5 km mærket. Det er blevet en tradition at tage på endagstur med 

mikroerne og i 2019 var vi både på Herstedhøje Naturcenter og Naturcenter Amager. 

Endagsturene giver mulighed for at vi kan fordybe os mere og så er der dejligt højt til loftet. 

Traditionen tro er mikrogrenen også med på gruppeturen. I år var stort set alle med og vi 

havde en rigtig dejlig tur, hvor mikroerne får mulighed for at lære gruppens andre spejdere 

og ledere bedre at kende. 

 

Vi sluttede spejderåret af med sommerlejr på Forlev Spejdercenter i Pinsen. Også på 

denne tur var der stor tilslutning og vi måtte have tre telte med. Alle havde en rigtig god tur 

med masser af oplevelser ikke kun med årets tema Nemo, men også oplevelsen af at være 

rigtig mange mikroer sammen. 

 

Efter sommerferien kunne vi starte op med en god håndfuld mikroer, og heldigvis er der 

fortsat stor interesse for at være spejder, så vi blev hurtigt fyldt op. I løbet af efteråret er et 

par stykker faldet fra, så vores venteliste er heldigvis ikke længere så lang. Når vi starter op 

med de nye mikroer, laver vi aktiviteter hvor vi og mikroerne lære hinanden at kende, laver 

samarbejdsøvelser og leger.   

 

Det er blevet en tradition at mikrogrenen og minigrenen tager på tur sammen i efteråret, 

hvor vi overnatter i hytten. Turen var med til at give mikroerne kendskab til de andre 

spejdere i gruppen og gøre dem fortrolige med at overnatte ude. 

 

 

 

 

Aktiviteter og ture i 2020 

I 2020 vil vi fortætte med patruljearbejdet og særligt det at være en god kammerat. Vi 

lægger vægt på at mikroerne kan hjælpe hinanden, lytter til hinanden og kan modtage en 

fælles besked, ligesom vi arbejder på at giver alle mikroerne mod på at tage med på tur og 

sove ude. Vi vil i starten af 2020 konkret arbejde med vikinger, førstehjælp og skovens dyr. 

Derudover skal vi på endagstur, gruppetur og slutte spejderåret af med sommerlejre i 

Pinsen. Vi har mange mikroer, der efter sommerferien skal rykke op til mini, og vi kommer 

derfor til at have en meget lille gruppe tilbage.   

 

 

Minigrenen  

v/minilederne  

 

Miniernes ugentligt møder har fuldt det planlagte program. De har været på weekendture og 

sommerlejr. Beretningen vil blive uddybet på grupperådsmødet.Juniorgrenen  



 

v/juniorlederne  

 
Juniorerne ugentlige møder har fuldt det planlagte program. De har været på weekendtur 
og sommerlejr. Beretningen vil blive uddybet på grupperådsmødet. 

 

Troppen  

v/Mie 

 

Overblik – hvad og hvem er tropsgrenen? 

I tropsgrenen er vi i øjeblikket 22 tropsspejdere fordelt på 3 patruljer; Ulvene, 

Mariehønsene og Delfinerne. Vi mødes hver mandag fra kl. 18:30 til 20:30 ved vores hytte i 

Solvangsparken. 

Patruljerne er styrede af en patruljeleder og to patruljeassistenter i hver. Når spejderne 

holder patruljemøder, er det patruljeleder-/assistenterne, som har planlagt og udfører 

møderne, hvortil vi tropsledere står med en hjælpende hånd på sidelinjen, hvis der er brug 

for det. Gennem denne patruljemetode lærer spejderne princippet ”unge leder unge” og at 

påtage sig et ansvar for fællesskabet i patruljen. 

Efter succesen med at tematisere patruljemøderne i 2018, er dette fortsat for 2019. Det 

betyder, at patruljelederne og -assistenterne til deres patruljemøder i højere grad ved hjælp 

af en overskrift får inspiration til indholdet af deres patruljemøder. I sommeren 2019 

udarbejdede vi endvidere en ny struktur for støtten til patruljelederne/-assistenterne i form 

af en ”mentorordning”, således at hver af de tre patruljeledelser har en specifik mentor, dvs. 

en voksen spejderleder, tilknyttet, hvilket giver tættere opfølgning på dynamikken i den 

enkelte patrulje og bedre koncentration og støtte til planlægningen af patruljemøderne. 

 

 

Udover patruljemøder afholder vi også tropsmøder, hvor tropslederne har planlagt 

spejdermødet, og spejderne både arbejder i deres faste patruljer, men også blandes på 

tværs. 

Sidst men ikke mindst deltager vi også i FællesTropsMøder (FTM’er) sammen med 

tropsgrene i andre grupper i Vestskov Division. Her mødes vi ca. 40-60 spejdere på helt 

almindelige spejdermødeaftener og laver spejderaktiviteter i blandede patruljer på tværs af 

grupperne. Grupperne i divisionen skiftes til at være vært for afholdelse af disse FTM’er. I 

2019 deltog vi i alle de tre FTM’er samt de yderligere to større arrangementer for 

tropsspejdere i Vestskov Division. 

Weekendture 

I tropsgrenen har vi minimum én årlig tropstur kun for os selv, kaldet vintertropsturen. 

Denne blev også afholdt i starten af 2019, hvor temaet var Hogwarts (Harry Potter-

universet). Vi havde en magisk weekend med både sort magi, flyvende koste, Quidditch, 

flotte våbenskjold og pointgivning til kollegierne. Turen blev hjulpet godt på vej med flere 

hjælpende hænder i form af klanspejdere. Mange tak for det. Mere end 20 tropsspejdere 

deltog på vintertropsturen i 2019. I 2020 gentages succesen – men denne gang med  

temaet Postapokalyptisk vintertropstur og foregår i weekenden 31/1-2/2. Vi håber på, at lige 

så mange tropsspejdere deltager på denne tur også. 

Udover den årlige vintertropstur var vi selvfølgelig også med på Solvangs gruppetur i marts 

2019 sammen med resten af Solvang gruppes små og store spejdere. Derudover deltog vi 

til Kaosløbet for alle tropsspejdere i Vestskov Division i maj 2019, samt i Vestskov Divisions 



 

tropstur i november 2019, hvor spejderne i patruljer med spejdere fra andre grupper tog til 

Falster på vikingetur. Alle disse ture er faste i kalenderen for fremtidige år også, og vi håber 

at få flere tropsspejdere til at deltage til dem alle. 

Sommerlejr 

I 2019 var vi på sommerlejr på spejdercentret Gurredam lidt uden for Helsingør i uge 27. Vi 

delte lejrplads med mini- og juniorspejderne fra Solvang gruppe, men var på egne 

aktiviteter i løbet af ugen. Herunder klatring i klatretårn, farvning af t-shirts, smedje, 

vandkamp, hejk og ikke mindst skattejagt på Kronborg Slot. 

I 2020 går sommerlejren endnu engang afsted sammen med mini- og juniorspejderne, men 

igen med særskilte aktiviteter specifikt målrettet tropsspejderne. Samme koncept som 

2019, hvilket fungerede super fint. Sommerlejren i 2020 bliver igen i uge 27. 

Status på tropsledelsen 

Efter mange ustabile år med udskiftning af tropslederassistenter, begyndte det at lysne i 

løbet af 2019. Mie er stadig den primære tropsleder og startede 2019 ud med Anemone 

ved sin side. Kasper, der også er tidligere tropsleder, har siden efteråret 2018 arrangeret 

fede og vilde tropsmøder for vores nuværende tropsspejdere. Efter sommeren 2019 trådte 

han igen til som fast tropsleder, mens Anemone har holdt et halvt års pause. Fra 2020 

kommer alle tre tropsledere til at være på banen, hvilket er fantastiske nyheder! 2019 har 

derfor været et vendepunkt, og vi er på vej til at have en god minimums-tropsledelse. Med 

dét sagt, ønsker vi dog altid flere tropsledere. Med flere end 3 tropsledere vil vi blive 

dækket bedre ind ved sygdom, travlhed i privatlivet, arbejdslivet osv. og vil på den måde 

kunne give en bedre ”service” til tropsspejderne med mere overskud og flere kreative idéer 

og hænder. 

Forældresamarbejde 

Som startskud til en ny spejdersæson efter sommeren 2019 afholdte vi for første gang et 

uformelt forældremøde for tropsspejderne og deres forældre. Her var fokus på at møde 

forældrene ansigt til ansigt, samt at give både generelle og specifikke informationer om, 

hvad det vil sige at være tropsspejder. Bl.a. forskellen på individets ansvar og 

patruljearbejdet fra at være junior til at være tropsspejder. Samtidig var målet med 

forældremødet at udarbejde en ”forældre backup-liste”, som er en liste over forældre, 

tropslederne har mulighed for at bede om hjælp hos til møder, hvor det kniber med 

tropsleder-mandskabet. Det var en positiv oplevelse at møde så mange forældre, der var 

villig til at blive skrevet på backup-listen. Vi håber på det gode forældresamarbejde i 2020 

også, hvor to-vejs-kommunikation skal lægges i højsædet, og mængde og timing af 

relevant information er i fokus. 

Mål 

Vi har 3 mål for 2020. Disse er: 
1. Ledelsesudvikling af patruljelederne: Fortsat arbejde med udvikling af patruljeledernes og 

patruljeassistenternes kompetencer i form af mentorsessions og andet relevant 

uddannelse/kurser (herunder PLAN-kurser i efterårsferien), samt større fokus på opfyldelse 

af Formål til patruljemøderne, bl.a. med afsæt i spejderværdierne og -metoden. 

2. Ledelsesudvikling af tropslederne: Udvikling af kompetencerne og samarbejdet internt i 

tropslederstaben 

3. Fremmøde: Større fremmøde af tropsspejdere til især divisionsarrangementer 

 

 

 



 

 

Klanen 

v/Victor 

 

Om Nissebanden 

I år har klanen fået 4 nye klanspejdere op fra troppen, og det betyder, at vi er 20 aktive 

medlemmer. Vores klanspejdere dukker altid talstærkt op og deltager aktivt i de ugentlige 

torsdagsmøder. Vi skiftes til at planlægge og udføre vores møder i små sammensatte 

teams. Det har resulteret i mange forskellige slags møder. Vi har bl.a. lavet kode-

konkurrencer, banko-spejd, hørt et klimaforedrag og meget, meget mere. 

Vi har igen i år afholdt kollektiv, som har hjulpet de nye med at falde godt til i klanen. Det er 

altid super hyggeligt og noget, der snakkes om i flere måneder efter. 

Udover de ugentlige møder og kollektiv har vi også afholdt arrangementer for at styrke 

fællesskabet såsom spille- og filmaftener samt fredagsbar. 

Klanen i Solvang Gruppe 

Vores medlemmer giver altid en hånd med til gruppens arrangementer såsom planlægning 

af gruppeturen, opsætning til kulturnatten og rengøring ved de to årlige 

hyttevedligeholdelsesdage. Vi deltager desuden også selv i alle de nævnte arrangementer. 

Divisionssamarbejdet 

Vi har afholdt og deltaget i divisionens seks årlige FSM’er (fælles seniormøder). I år har 

nogle af vores medlemmer været med til at planlægge og afholde juleturen, som vi også 

har deltaget i - vi arbejder dog fortsat på et endnu stærkere fremmøde. Klanlederne 

deltager endvidere også i Vestskov Divisions KLA-møder, hvor der udveksles erfaringer og 

planlægges fællesaktiviteter. 

Sommerlejr 

I år gik klanens sommerlejr til Sydsverige. Der var planlagt en smuk vandretur igennem 

bl.a. Söderåsen nationalpark. Vi gik, sov og lavede mad i skovene. Sommerlejren sluttede 

med, at vi kørte på skinnecykler. Desværre deltog kun 4 klanspejdere, og det har vi haft 

oppe til evaluering. Med input fra spejderne håber vi på et højere deltagertal til 

sommerlejren 2020. 

Året 2019 

Samlet set har det været et skønt og lærerigt år fyldt med skønne oplevelser og godt 

sammenhold. Vi glæder os til endnu et spejderår. 


