
Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

v/Majer 

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 2020 

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

Afholdelse af 
lederdøgn 

2020 Bestyrelse/lederne  

Medlemmer  

Vi arbejder 
vedvarende med at 
fastholde 
medlemmerne i alle 
grene, således vi 
bibeholder et godt 
medlemsgrundlag. 

Det er i gruppens 
interesse at 
ventelisterne holdes 
på et minimum. Vi vil 
gerne bibeholde vores 
status som en 

attraktiv 

spejdergruppe 

Fokus fra hele 
gruppen  

2020 Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer 
ved hvilke oplevelser 
der venter fremover i 
deres spejdertid  

Afholdelse af fælles 
arrangementer:  
Gruppetur, 
tænkedag, Sct. 
Georgsdag, 

Gensynsmøde, 
Juleafslutning 

Hvert år  Lederne  

Aktiviteter  
Vores medlemmer 
ved hvilke oplevelser 
der venter fremover i 
deres spejdertid ved 

afholdelse af fælles 

arrangementer, 
gruppetur, tænkedag, 
Sct. Georgsdag, 
gensynsmøde og 
julemarked. 

Alle grene følger 
gruppens røde tråd. 
 
Nøgleord er 

udfordring, læring og 

oplevelse. 
 
Vi kunne flytte 
enkelte møde ud i 
byen. 

2020  Lederne  



Deltagelse i 

divisionsarrangement
er afhænder af egne 
arrangementer 

Kendskab  
Det er vigtigt med 
positivt kendskab og 

samtidig en fordel at 
være en kendt gruppe 
udadtil. Blandt andet 
er det fordel når vi 

skal søge fonde samt 
reklamere for 
spejder- og 

lederrekruttering og 
forældrehjælp. 
  

Vi skal sende artikler 
til Folkebladet og 

lægge opslag på 
Facebook siden. 
 
Facebooksiden skal 

fungere som 
infoskærm. 
 

Vi kunne flytte 
enkelte møder ud i 
byen så vi kunne 
blive synlige.  

Artikler til Folkebladet 
sendes 3 gange årligt 

– forår, sommer og 
vinter. 
 
Vi skal fortsat deltage 

aktivt i Kulturnatten i 
Glostrup  

Lederne og 
medlemmer af 

bestyrelsen skiftes til 
at udarbejde artikler. 
Artikler fra forældre 
er også velkomne.  

Grej  
Vi prioriterer at 
vedligeholde og 

systematisere 
gruppens nuværende 
grej, så det er nemt 
tilgængeligt og 
understøtter vores 

fantasifulde ideer. 

 
Vi arbejder aktivt for 
at gruppen får si egen 
shelter i skoven 

Arbejdsdage 
 

Der søges 
fondsmidler således 
at gruppens grej 
fortsat udbygges  

Forår og efterår 2020 Bestyrelse/lederne  

Inddragelse af forældre  .  

Vi arbejder på at 

grenene og gruppens 
arrangementer og 
møder lægges op på 
hjemmesidens 
kalelenderfunktion 

Aktiv brug af 

kalenderfunktion på 
hjemmesiden. Info 
om tid og sted og evt. 
aflysning vægtes. 

2020 Gren- og gruppeleder  

 

Gruppens bestyrelse og ledere 

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

Minigren: Gitte, Morten, Liselotte, Sarah og Sabine. Juniorgren: Peter, Millika og Joachim. Troppen: Kasper, 

Lærke og Anemone. Klanen: Amanda og Ida. 

Gruppens bestyrelse og ledelse mødes stadig en gang hver måned.  

Aktiviteter i 2020 

  

I marts var vi fuldstændig klar til tage på gruppetur  den 17. – 19. april. Men som det er alle bekendt blev Danmark 

lukket ned og vi var desværre også nødt til at aflyse møder og ture, herunder også mikroerne sommerlejr i Pinsen.  

Vi har lukket ned helt frem til 27.maj hvor juniorerne startede med at have deres første møde.  

Den planlagte sommerlejr for mini, junior og trop til Næsbycentret blev også aflyst. Heldigvis har vi verdens bedste 

ledere i Solvang gruppe som på ingen tid fik planlagt alternative sommerlejre – FANTASTISK  



Efter en nedlukning og lang sommerferie var gruppens gensynsmøde en herlig oplevelse. Hele gruppen var 

samlet på Herstedhøj til en dag med oprykning og fuld af aktiviteter. 

Desværre blev restriktionerne strammet igen, Men lige inden nåede vi at afholde familiehjek. En lørdag i herlig vejr 

kunne man vælge at gå 5, 10, 15, 20 eller 30 km. Det var overvældende så mange familier som havde lyst til at gå 

en tur på volden og Vestskoven. Vi synes dagen var en kæmpe succes og helt sikkert et arrangement vi vil 

gentage. Desværre blev Glostrup kulturnat aflyst og det var heller ikke muligt at afslutte året med julemarked i 

hytten. 

Gruppens grej og hytte 

I august inviterede vi til hyttevedligeholdelsesdag. Det store malerarbejde af hytten blev påbegyndt. Vi lyttede til 

forslag fra forældrene om at holde hyttevedligeholdelsesdage på hverdagsaftner samtidig med spejdermøderne. 

Det må vi sige var en kæmpe succes. Mange forældre havde tid og lyst til at give den en skalle med 

malerarbejdet. I løbet af fire aftner (plus til ekstra ) blev al udvendig træværk malet. Der skal lyde en KÆMPE 

TAK til alle som hjalp til.  

 

Nye ledere 

I 2020 var vi så heldige at vi blive flere ledere. Gruppen drøftede i starten af året hvad vi skulle gøre for at få flere 

ledere. Vi uddelte flyers og lagde opslag på Facebook. Det var en stor succes med 3 nye ledere – mega fedt  

Men vi kan sagtens være flere ledere, så hvis nogen har lyst til at gøre en forskel for børn og unge så kontakt os 

endelig.  

 

Tusind tak 

2020 har været et udfordrende men samtidig spændende år for Solvang gruppe. Vi har prøvet nye virtuelle 

aktiviteter f.eks.vores qr-juleløb, vi fik afholdt nogle fantastiske sommerlejre selvom planerne blev ændret i sidste 

øjeblik. Der skal lyde en kæmpe tak til alle som har hjulpet til i og omkring gruppen i 2020 – vi glæder os til at 

fortsætte det gode spejderarbejde i 2021. 

Mikrogrenen  

v/mikrolederne:  

 
Der er ingen tvivl om at 2020 ikke blev det spejderår, vi havde planlagt og håbet på. Man alligevel har 2020 budt 

på flere sjove, dejlige og spændende spejderoplevelser. 

I skrivende stund er vi igen lukket ned pga. corona. Men trods manglede mikromøder, har mikrogrenen ikke 

oplevet tilbagegang og vi er derfor stadig ca. 20 mikroer.  

I 2020 har vi til gengæld måtte sige farvel til Seje Lærke. Lærke drømte om at prøve kræfter med lidt større børn 

og er derfor flyttet til tropsgrenen. Derfor startede vi efter sommerferien med kun tre ledere, og det var lidt sårbart. 

Heldigvis fik vi hurtigt to nye ledere. En som følge af gruppens indsats med at skaffe nye ledere, og en forældre til 

en ny mikro. Det betyder at vi nu er fem ledere, og da vi har holdt fast i, at der deltager en forældre til hvert møde, 

er der godt med overskud til møder og ture. Som fælge af de mange hænder i mikrogrenen, lukkede vi i efteråret 

ventelisten, og fik et par ekstra spejdere.  

 

Aktiviteter og ture i 2020 

I mikrogrenen er det vigtigt, at de små spejdere for en fornemmelse at spejderideen, og vi arbejder derfor meget i 

de faste patruljer (pindsvin, makreller og spurve). Gennem patruljearbejdet, skal mikroerne lære at lytte til 

hinanden og hjælpe hinanden. Møderne har en fast struktur, der altid både indeholder leg, aktiviteter og læring. Vi 

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

såsom bål, snitte, råbåndknob, 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 starten af 2020 havde vi et vikingeforløb, der sluttede af med en endagstur til Naturcenter Amager. Og inden vi 

måtte lukke ned i foråret, som resten af landet, fik vi gennemført et 1. hjælpsforløb. I foråret gik vi udover de fast 

ugemøder desværre glip af både gruppeturen og mikroernes sommerlejre. Lige inden vi kunne starte op igen i juni, 

lavede vi ledere nogle små videoer til mikroerne på Facebook. De blev taget godt i mod og var en god måde at få 

startet stille og roligt op igen.  



Det lykkes os inden vi gik på sommerferie, at få planlagt en lille hyggelig sommerlejre for mikroerne og deres 

familie. Det var fantastisk så stor tilslutning, der var på turen, nok fordi vi ledere ikke var de eneste, der havde 

savnet spejderiet. Vi havde en rigtig dejlig tur, hvor der var god tid til at hjælpe Klods Hans, vinde prisessens 

hjerte, lege, hygge og snakke – særligt mellem alle forældrene.    

 

Efter sommerferien, havde vi kun tre spejdere tilbage, da resten skulle flytte op til minierne, men vi fik hurtigt fyldt 

op. Vi var spændt på hvordan, det ville gå med så mange nye spejdere, men gruppen af mikroer er super gode, 

søde ved hinanden, lytter og er klar til hvad vi ledere byder dem.  

Vi startede som altid året med at lære de nye spejdere at kende, og introducere dem til mikrogrenen. Vi har 

arbejdet på at få lavet patruljer og havde traditionen tro vores først endagstur til Hersted Høje i september. 

Desværre måtte vi jo igen lukke ned i efteråret 2020. Heldigvis lykkes det os at gennemføre endnu en endagstur, 

denne gang med minispejderne, hvor vi kunne afslutte vores forløb Klar dig selv og mikroerne fik 5 km mærket.   

 

Aktiviteter og ture i 2021 

Lige nu håber vi bare rigtig meget, at vi snart kan komme i gang igen. Men da det er usikkert hvornår, har vi ikke 

planlagt konkrete forløb endnu. Vi regner dog med at vi starter stille og roligt op, og håber at vi udover 

mikromøderne kan gennemføre en endagstur og sommerlejre for mikroerne inden sommerferien. Efter sommeren 

får vi nye spejdere, som skal introduceres til mikrogrenen, ligesom vi skal i gang med de klassiske 

spejderfærdigheder, på gruppetur og overnatning med minierne.  

 

 

Minigrenen  

v/minilederne  

 
Godt team søger flere faste ledere 

I starten af året var der frafald i grenledergruppen og to assisterende deltidsledere gik ind og blev 
fuldtidsledere. Selvom vi er et rigtig godt team der har det sjovt sammen, er ledersituationen fortsat 
sårbar og vi har forsøgt og forsøger fortsat at rekrutere flere ledere, da vi har en stor dejlig 
børnegruppe. Vi har fået 1 ny leder, men grundet coronaforhold har Sabine ikke kunne komme. 
Forældrene assisterer på skift til møderne, men det ville være mere ideelt med 1-2 faste, der ville 
kende hytten og rutinerne, så vi bedre kan afløse hinanden. 
Nuværende minilederteam: Gitte, Morten, Sabine, Sarah og Lise-Lotte 
 
Aktiviteter 

Vi sendte de fleste minier videre til juniorgrenen efter sommerferien og modtog et stort hold nye 
spejderbørn. Vi har arbejdet med at tilpasse vores ramme og rutiner til den nye børnegruppe og vi 
synes vi er kommet rigtig godt i mål. Vi arbejder så vidt muligt i små patruljer og møderne er opdelt 
som løb med poster. Det passede også rigtig godt til de coronarestriktioner vi skulle følge, så der har 
ikke været den store ændring for spejderne. Vi har holdt møder ved hytten og Herstedhøje. 
 
Vi har pt. 23 minispejdere 

I løbet af 2020 har vi taget følgende mærker 
• Kniv 
• Sav 
• Kend dig selv 
• Nørd 
• Bålkok 
• Førstehjælp 
• Div. km. Mærker 
 
Ture 

Sommerlejr Den oprindelige centerlejr blev aflyst pga. coronarestriktioner, men vi fik alligevel 
arrangeret en fantastisk 3-dages sommerlejr i Slagelse takket være hjælp fra frivillige forældre og 
venner. Temaet var den kolde krig, hvor vi oplevede: 
• Luftalarmer og overvågningsfly 
• uniformerede parader (Slagelse byorkester) 
• overnatning ved siden af et militært øvelsesområde i Slagelse Lystskov (bang bang) 
• at køre i Landrover 
• Panzermuseum East 
• en russisk spion på mørketuren i skoven. 
 



Mikro-Minitur i efteråret med spejderløb ved Brøndby Naturskole, bålmad og mørkeleg i 
Solvangsparken. 
 
Kompetenceudvikling 

Morten og Lise-Lotte har været på 2 kurser. ”Sådan bliver du en bedre minileder” og ”Børn der 

udfordrer os”. 

 

Vi savner vores spejdere 

 

 

 

 

 

 



   



 
 

 

 

 

Juniorgrenen  

v/juniorlederne  

 

I juniorgrenen er vi i øjeblikket ca. 20 spejdere. Vi mødes hver onsdag. Vi har i forbindelse med gruppens 

lederrekruttering fået en ny leder i grene – Millika. 

 

Juniorgrenen blev også ramt af nedlukningen pga. Covid-19. Sommerlejren skulle have gået til Næsbycentret men 

blev med lynets hast ændret til en hejk i Vestskoven og var stadig en dejlig oplevelse. 

 

På juniormøderne træner vi de traditionelle spejderfærdigheder, laver bål, bygger med rafter. Vi laver 
også en del mad - noget som juniorspejderne er rigtigt glade for. Samtidigt krydres møderne 
med spændende alternative aktiviteter som juniorerne ikke vil opleve andre steder. 

 

Troppen  

v/tropslederne  

 
I tropsgrenen er vi i øjeblikket 24 spejdere fordelt på tre patruljer: Mariehønsene, Delfinerne og Ulvene. Vi mødes 
hver mandag kl. 19.00 til kl. 21.00.  
 
Patruljerne og ledersituationen 

Vi har fået to nye ledere i år - et kendt og et mere eller mindre nyt ansigt - og måtte sige farvel til Mie efter mange 
år som tropsleder.  Anemone er blevet leder igen efter et par års pause. Lærke er rykket videre fra mikroleder til 



tropsleder. Kasper er fortsat tropsleder. Det giver en mere stabil ledersituation i tropsgrenen, som har været 
efterspurgt længe. 
 
I august rykkede syv nye tropsspejdere op fra juniorgrenen og blev fordelt i de tre patruljer. Det har været 
nødvendigt at rykke rundt i patruljerne en enkelt gang for at få enderne til at mødes. Udover det virker 
tropsspejderne glade og tilfredse med deres patruljer og aktiviteterne til møderne.  
 
Hver patrulje har to patruljeledere. Det er deres ansvar at planlægge og afholde patruljemøder under vejledning og 
opbakning fra tropslederne samt en hjælpende hånd, hvor det er nødvendigt. Gennem denne patruljemetode lærer 
spejderne princippet ”unge leder unge” og at påtage sig et ansvar for fællesskabet i patruljen. Hvert patruljemøde 
har et tema, som patruljelederne planlægger efter. Det månedlige tropsmøde, hvor alle tropsspejderne er samlet til 
samme aktiviteter, har det samme tema, som patruljelederne kan lade sig inspirere af. Vi har fortsat en 
mentorordning, hvor hver af de tre patruljers ledere har en fast tropsleder, som giver bedre koncentration og støtte 
til planlægningen af patruljemøderne på månedlige planlægningsmøder. Det giver samtidig mulighed for bedre 
opfølgning på dynamikken i den enkelte patrulje. 
 
Aktiviteter og ture i 2020  

Heldigvis startede 2020 godt ud for troppen. Vi nåede på vores årlige vintertropstur i starten af februar i 
naturskønne omgivelser nær Jægerspris. Temaet for turen var ganske profetisk opbygget om et post apokalyptisk 
scenarie, som var planlagt længe før den nuværende pandemi. På turen var tropsspejderne på dagsløb, som 
udfordrede spejdernes evner i både orientering, håndværk og kommunikation. Efterfølgende spillede vi paintball 
med hjemmelavede melkugler. Traditionen tro blev troppen vækket til det både berømte og berygtede natløb, som 
bød på en del uhygge, men også vinterbadning og sauna. Mellem de planlagte aktiviteter havde tropsspejderne 
også tid til leg og hygge, særligt spillet Varulv var populært. På turen fik vi som sædvanlig hjælp fra Klan 
Nissebanden. En særlig tak til Freja, Ida, Emil og Amanda. 
 
Desværre meldte corona-pandemien sin ankomst i midten af marts lige inden patruljernes egne ture. Resten af 
marts,  april og maj var vi som resten af Danmark nødsaget til at indstille al spejderarbejde. Heldigvis fik vi 
mulighed for at afholde et par møder inden sommerferien, som både foregik i patruljer og samlet.  
 
Sommerlejren i år blev i et lidt anderledes format end først planlagt. Tropspejderne var på hejk nær Esrum Sø, 
hvor de blandt andet kom ud at klatre, badede og selv slagtede deres aftensmad. Hver patrulje var ansvarlig for 
madlavning, og hvor de skulle slå lejr. Det var med til at forbedre deres samarbejdsevne, selvstændighed og 
kommunikation internt i patruljerne. Alle tropspejderne, som deltog på turen, virkede glade for endelig at komme 
afsted med spejder igen og meget tilfredse med en lidt anderledes sommerlejr end ellers.  
 
I september afholdte patruljerne deres planlagte patruljeture fra marts. De var alle en succes og er med til at 
udvide både patruljeledernes egne planlægningsevner, men også det interne samarbejde og kommunikation  i 
patruljerne. De ugentlige patrulje- og tropsmøder har i efteråret været ud fra temaerne skovtur, klassiske 
spejderfærdigheder og lys i mørket.  
 
Hvordan ser 2021 ud? 

Det er endnu svært at spå om, hvordan 2021 kommer til at se ud, og hvor meget spejder vi får lov til at afholde og i 
hvilket format. Vi har indtil videre i tankerne, at sommerlejren i år bliver en vandretur til Sverige kun for 
tropsspejderne. Så er vi fuldt ladet op til en stor spejderlejr med hele gruppen og resten af landets spejdere i 
Hedeland i 2022.  
 
Vi vil genoptage de ugentlige møder så snart, det er anbefalet igen. Vi har en masse gode aktiviteter i ærmerne. 
Blandt andet sørøver-tema, tænkedag, ild og forhåbentlig en række fede møder med Klan Nissebanden, hvor vi 
både skal planlægge et møde for dem og deltage i ét, som de har planlagt for os.  

 

Klanen 

v/klanledelsen 

 

Om Nissebanden 

I år har klanen fået 1 ny klanspejder, og det betyder, at vi er 23 medlemmer. Der har været et skift i klan ledelsen. 

Valget blev afholdt på vores generalforsamling. Vores klanspejdere dukker altid talstærkt op og deltager aktivt i de 

ugentlige torsdagsmøder. Vi skiftes til at planlægge og udføre vores møder i små tilfældigt sammensatte teams, 

men i år har det primært været Klan ledelsen, der har stået for møderne. Det har resulteret i mange forskellige 

slags møder. Vi har bl.a. quizzet om årtiet, afholdt online møder, bekæmpet zombier & afholdt vores efterhånden 

traditionelle “Brunt møde”. 



Vi har igen i år afholdt kollektiv, som har hjulpet med at danne nye bånd på tværs af alder i klanen. Det er altid 

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

Udover de ugentlige møder og kollektiv har vi afholdt arrangementer for at styrke fællesskabet som spille- og 

filmaftener. Hertil kan tilføjes en filmaften i kombination med maling af hyttens gavle. 

Klan i Solvang Gruppen 

Vores medlemmer giver altid en hånd med til gruppens arrangementer som planlægning af gruppetur, opsætning 

til Kulturnat. Vi deltager også i alle de nævnte arrangementer. 

Særligt for dette år planlagde klanen gensynsmødet, og mødte talstærkt op til gruppens fælles gå arrangemant. 

Divisionssamarbejdet 

Vi har afholdt og deltager i divisionens seks årlige FSM’er (fælles seniormøder). I år har divisionen dog været 

meget begrænset grundet covid-19 restriktionerne. Vi arbejder dog fortsat på et endnu mere talstærkt fremmøde, 

til når spejder åbner op igen. Klan lederne deltager også i Vestskovs KLA-møder, hvor der udveksles erfaringer og 

planlægges fælles aktiviteter. Heraf har mange været online efter den 2. nedlukning af landet. Vi har mange planer 

og arrangementer på hold, som bare venter på, at kunne blive søsat i det nye år 2021. 

Sommerlejr 

I år gik turen til Danmark, nærmere bestemt Fanø, Rømø og den tyske ø Sylt - hvilket gjorde det muligt at afholde 

sommerlejren inden for de gældende covid-19 restriktioner. På Fanø boede klanen på en campingplads. Herfra 

tog vi på tur ud i naturen. Vi besøgte Nationalpark Vadehavet og var på guidet sælsafari. På Rømø besøgte vi 

endnu en gang Vadehavet. Her fik vi en guidet sanketur, og lavede mad med det vi havde fundet. En enkelt dag 

tog vi til Sylt og legede turister på en dejlig strand. Tilbage på Rømø genoplivede klanen historiens sus på en 

bunkertur fortalt af en lokal. Alt dette på Rømø i mens vi boede i en spejderhytte. Denne tur var virkelig med til at 

opbygge klanens sammenhold, og flette de nyoprykkede helt ind i det gode fællesskab. Sommerlejren var planlagt 

af 4 fra klanen, og i alt deltog 15 klanspejdere. 

Året 2020 

Grundet covid-19 har klanens aktivitetsniveau svinget alt efter restriktionerne. Vi har haft et anderledes og svært 

spejderår, hvor vi har erfaret, at det kan være svært at dyrke fællesskabet, når man ikke kan være fælles sammen. 

Men vi mistede ikke modet. Vi turde nytænke spejder online, og har udnyttet naturen til fælles ture.  

 


