
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 bestyrelse og ledere 

Ved årets udgang så ledersituationen således ud: Mikrogren: Lærke, Torben, Viktor, Maria. Minigren: Gitte, 

Morten, Liselotte, Sarah. Juniorgren: Peter, Millika og Joachim. Troppen: Kasper, Lærke og Anemone. Klanen: 

Amanda og Ida. Gruppeleder: Majer og Piet. 

Gruppens bestyrelse og ledelse mødes stadig en gang hver måned.  

Aktiviteter i 2021 

De første måneder af 2021 var præget af Covid19 og nedlukning.  

 

Da det ikke var muligt at mødes fysisk mødtes lederne til virtuelt lederdøgn. Vi blev udfordret med 

samarbejdsøvelser på afstand. Vi hyggede og grinede med levende vendespil og gæt og grimasser.  

Vi fik også lavet flere gåture med små opgaver. Det resulterede i en stor artikel i Folkebladet. Så turene blev lavet 

til gavn for vores medlemmer og borgere i Glostrup. 

 

Også grupperådsmødet blev sidste år afholdt virtuelt.  

 

I marts fik vi hledigvis lov til at mødes til spejdermøder igen – det var fuldkommen fantastisk.  

  

Grenene var også i år på sommerlejre. Mikoerne på var Avnstrup Spejdercenter, Minierne, juniorerne og troppen 

var på Egemose centret.  

Umiddelbart efter sommerferien tog hele gruppen afsted på gruppetur. En herlig weekend fuld af aktiviteter som 

stod i verdensmålene tegn – der findes ikke noget bedre ☺ 

Også i 2021 afholdt vi familiehejk. I år kunne man gå 5 km, 10 km eller 20. km. Temaet var trolde-jagt og ruterne 

gik ud over Vestvolden. En dejlig dag hvor der blev gået massevis af kilometer i skønt vejr.  

Gruppen har vokseværk 

Den 7. november slog gruppen dørene op til en ny gren i gruppen – Familiespej. Familiespejd er for 2-6 årlige 

børn med deres forældre. Familiespejderne mødes i hytten hver anden søndag. Der skal lyde en kæmpe tak ftil 

Richard for gøre det muligt.  

Gruppens grej og hytte 

I juni inviterede vi til hyttevedligeholdelsesdag. I år skulle vores bålplads have et tiltrængt omgang. Gamle sveller 

skulle fjernes og nye lægges. Selvom der blev knoklet hver aften en hele uge er arbejdet desværre ikke helt 

færdigt endnu. Der skal lyde en KÆMPE TAK til alle som hjalp til. I 2022 vil vi arbejde videre på bålpladsen, så 

den kan komme til at stå knivskarpt.  



 

 

Tusind tak 

Også 2021 har været et spændende år for Solvang gruppe. For at mindske smitten af corona bliver møderne 

afholdt udendørs. Mange spejderne var med på fantastiske sommerlejre og gruppeturen i august. Der skal lyde en 

kæmpe tak til alle som har hjulpet til i og omkring gruppen i 2021 – vi glæder os til at fortsætte det gode 

spejderarbejde i 2022. 

Mikrogrenen  

v/mikrolederne:  

 
Spejderåret 2021 blev desværre heller ikke helt som vi havde håbet. Vi kom sent i gang og har måtte lave ændring 

undervejs, men alt i alt har det været en spændende og begivenhedsrigt spejderår. 

 

Generelt må man sige at mikrogrenen er meget stabil. Vi har fast 21 spejdere, der stort set alle møder op til 

møderne, og er gode til at melde afbud. Det er en meget lille udskiftning i mikroerne og vi har næsten hele tiden en 

lille venteliste. Gruppen af mikroer er virkelig søde og god til at være sammen, så egentlig kunne vi nok godt tage 

et par mikroer mere ind, for at lukke ventelisten. Men hvis mikrogrenen bliver for stor, er det ikke sikkert at 

minigrenen kan tage alle efter sommerferien. Så vi holder fast i de 21 mikroer. 

Vi mistede desværre Benedickte som leder i starten af 2021. Hun havde travlt med skole, og synes det var svært 

at finde tiden. Der betyder at vi er fire faste ledere, og det har faktisk vist sig at være et rigtig fint antal. Vi har også 

valgt at stoppe med at havde forældrehjælp ved møderne. Det har været lidt svært under corona, og så synes vi 

faktisk heller ikke, der har været behov for det, med den ledergruppe vi har. 

 

Mikrogrenens dogme 

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

vores 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.   

 

Aktiviteter og ture i 2021  

Vi måtte desværre starte 2021 med at være lukket ned, og kunne først starte op igen i løbet at foråret. For at 

tilgodese corona anbefalingerne, valgte vi at starte med at dele mikrogrenen, så 0.kl og 1.kl ikke var sammen, men 

havde møde forskudt hver anden ugen. Fra maj kunne vi dog igen være sammen, her brugte vi møderne på at 

undersøge havens fugle og har lært mikroerne de meste almindelige at kende (herunder festfuglen… ;O)). 

Desværre kom vi på grund af nedlukning og corona ikke på endagstur i januar, og både gruppeturen og den 

planlagte sommerlejre blev heller ikke, som vi forstillende os. Sommerlejren blev en enkel overnatning ved 

Avnstrup Spejdercenter sammen med forældre. Det blev en rigtig hyggelig tur med gode oplevelser i Pippis store 

fodspor, med pandekager, cirkus, Kling og Klang, tingfindertur og fodboldkamp.   

 

Efter sommerferien startede vi spejderåret med at afholde gruppetur med oprykning. Efter oprykning havde vi en 

håndfuld spejdere tilbage, til at tage imod de nye. Vi var hurtigt fyldt op igen, og det er bare en rigtig fin gruppe 

mikroer, vi har lige nu. På grund af gruppeturen startede vi først op med de nye spejdere i slut august. I september 

bruge vi tiden på at lære de nye spejdere at kende, og introducere dem til mikrogrenen. I oktober havde vi 

traditionen tro vores først endagstur til Hersted Høje og lige efter lavede vi de nye patruljer. Ellers har vi brugt 

efteråret på at lære mikroerne om kort og kompas, et mærke vi afsluttede med overnatningsturen sammen med 

minierne. Denne gang gik turen til Hakkemosen og overnatning i hytten som altid. Året rundede vi af med endnu et 

mærke ”Stjernekigger”.   

 

Aktiviteter og ture i 2022 

2022 bliver forhåbentligt et mere almindeligt spejderår, men alle de tur og traditioner, der efter hånden er i 

mikrogrenen. Vi starter året med lidt mindre lederkraft, da Maria har fået en lille ny spejder i julen, men regne med 

at hun er stærkt tilbage, ligeså snart, der er overskud til det. Ellers er der lagt et halvårsprogram med endagsture, 

gruppetur, forældre overnatning og selvfølgelig Spejdernes Lejr til sommer.  

 



 

 

Minigrenen 

v/minilederne: 

 
Vi har pt. 23 minispejdere og mange på venteliste. Der rykkede i princippet for mange op fra mikrogrenen ift. vores 

max på 20, så gruppen/mikrogrenen skal være obs på hvor mange de optager fra de forskellige årgange, så de 

bliver mere jævnt fordelt.  

Aktiviteter 

Foråret var præget af corona-nedlukninger, men vores spejdere har været klar hver gang vi måtte holde møde 

igen.  

Vi har fortsat fokus på de klassiske spejderfærdigheder og det fungerer rigtig godt. Vi har holdt møder udenfor 

hele året bortset fra et enkelt i december, hvor det var for koldt til at snitte udenfor. Spejderne sad i stedet indenfor 

på stole med god afstand.  

Vi har holdt møder ved hytten, Herstedhøje og en bålplads i Vestskoven. 

Der har også været familiehejk. 

I løbet af 2021 har vi taget følgende mærker 

• Kniv 

• Sav 

• Bålkok 

• Sabeltiger (Huleboernes klan) – eget design 

• Coronaspejd 

• Raftebygger 

• Div. km. mærker 

 

Ture 

Sommerlejr På Egemosecentret med hele gruppen. Stor succes med sammenhold på tværs af grenene. 

Gruppetur i august med Verdensmål som tema. 

Mikro-Minitur i efteråret med spejderløb rundt om Hakkemosen i Taastrup. Bålmad og mørkeleg i Solvangsparken 

med overnatning i hytten. 

Kompetenceudvikling 

Ingen kurser i 2021 

Godt team søger flere faste ledere 

Nuværende minilederteam: Gitte, Morten, Sarah, Pernille og Lise-Lotte. 

Ledersituationen er fortsat sårbar og vi har forsøgt og forsøger fortsat at rekrutere flere faste ledere, da vi har en 

stor dejlig børnegruppe. Sabine er desværre stoppet som assistant, da hun er flyttet, men Pernille er startet i 

stedet.  Vi har pt. et princip om, at nye spejdere kun kan meldes ind, hvis der følger en ny leder med eller hvis en 

spejder melder sig ud. Pernille er forælder til et barn, der derfor har fået lov at starte. Derudover assisterer 

forældrene på skift til møderne og er rigtig gode til at træde til, når der opstår akut behov.  

Juniorgrenen  

v/juniorlederne  

 

I juniorgrenen er vi mange spejdere. Vi mødes hver onsdag.. 

 

Sommerlejren gik i år til Egemosecentret ved Ganløse. En uge spækket med fede spejderaktiviteter.  

 
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 12 spejdere fordelt på to patruljer: Mariehønsene og Ulvene. Vi mødes hver mandag 
kl. 19.00 til kl. 21.00.  
 
Patruljerne 
I august rykkede to nye tropsspejdere op fra juniorgrenen og blev fordelt i de to patruljer.  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. 
 
Aktiviteter og ture i 2021 
Vi havde en stille opstart af 2021. Vi afholdte første tropsmøde online i slutningen af februar. Her spillede vi 
Jeopardy og prøvede nogle af online-aktiviteterne fra Tænkedagsmaterialet. Vi kunne heldigvis mødes til første 
fysiske tropsmøde i midten af marts. Her brugte vi tiden på at finde spejderånden frem igen med bål og 
tropsmøder i skoven.  
 
Sommerlejren i år blev afholdt sammen med mini- og junior-grenen på Egemose Centret. Troppen deltog i flere 
forskellige aktiviteter. Blandt andet var vi i smedjen og lavede et valgfrit stykke værktøj, eller hvad fantasien ellers 
satte af grænser. Vi lavede alle en “flot” T-shirt med batik, varmede os i et hjemmelavet spabad og så den nyeste 
Fast and Furious-film i Drive-in bio i Lynge. Tropsspejderne, som deltog på sommerlejren, virkede glade for at 
komme afsted igen.  
 
Tropsmøderne i de nye år har alle været ud fra samme tema: Alene i Vildmarken. Vi har indtil videre lært at 
genkende spiselige planter og urter i skoven, bygget en god bivuak til at sove i og lavet forskellige båltyper. I det 
nye år kommer tropsmøderne til at have samme udgangspunkt. 
 
I november  afholdte begge patruljer en samlet patruljetur i én af tropsspejdernes sommerhus. Det var en succes 
og er med til at udvide både patruljeledernes egne planlægningsevner, men også det interne samarbejde og 
kommunikation  i patruljerne. Patruljemøderne har ikke haft et fast tema, som patruljelederne skulle planlægge ud 
fra. I stedet har de selv kunne bestemme, hvad de gerne ville lave på møderne. 
 
Hvordan ser 2022 ud? 
Ligesom med 2021 er det svært at vide, hvordan 2022 kommer til at se ud, og hvor meget spejder vi får lov til at 
afholde og i hvilket format. Vi krydser dog fingre og håber på at komme afsted på tropstur d. 4. til 6. februar. Her er 
temaet Grønland. Tropsspejderne har modtaget en seddel herom.  
 
Udover det, fortsætter vi temaet fra efteråret med Alene i Vildmarken på tropsmøderne, hvor vi afslutningsvis skal 
prøve at være alene i 24 timer i weekenden d. 29. april til 1. maj. Det bliver en spændende og udfordrende tur, 
som vi tropsledere allerede glæder os og ser meget til. Mere information kommer, når vi nærmer os.    
 
Sommerlejren i år går mod Hedeland, hvor vi sammen med 40.000 andre spejdere skal på Spejdernes Lejr 2022. 
Der er allerede kommet information ud omkring dette også angående tilmelding.  

 

Klanen 

v/klanledelsen 

 
Om Nissebanden 
I 2021 har klanen fået 2 nye klanspejdere op efter sommerferien. Det samlede antal medlemmer i klanen er dog 
alligevel faldet, da en del af de “gamle nisser” er trådt tilbage. I alt er vi pt. 20 klanspejdere. 
Til møderne kommer der omkring 10 klanspejdere pr. gang. Men vi har set eksempler på møder med 4 pers. og 
møder med 13 pers. 
Traditionen tro har vi afholdt kollektiv i september. Kollektiv er ugen hvor klanen bor sammen og deler en hverdag, 
som var det en helt almindelig skole- og arbejdsuge. Til generalforsamlingen på kollektiv blev klanlederne 
genvalgt.  
 
Klan i Solvang Gruppen 
Vores medlemmer giver altid en hånd med til gruppens arrangementer, som deltagelse på gruppetur og familie 
hejk. Derudover står vi også klar som postmandskab i mange gruppesammenhænge.  
Udover at deltage som nævnt, så har dialogen mellem klan og gruppe i 2021 gået på snakken om, at klanen 
ønskede nogle klan-aktiviteter. Dette ønske blev opfyldt på gruppeturen. 



 
Divisions Samarbejdet 
Divisionsarbejdet har igen i år været påvirket af covid-19. Men med erfaring fra 2020 har klanerne imellem formået 
at lave nogle fede ting, både online og fysisk til hinanden. Da sommeren kom og restriktionerne åbnede op 
blomstrede divisionsarbejdet, og vi fik indhentet det forsømte. December satte pause på det hele meget brat, men 
trods det ligger der mange gode planer i det nye år. På klanleder møderne i divisionen har vi netop snakket om det 
nye år, og talt om hvordan vi kan hjælpe og styrke hinanden. 
 
Sommerlejr 
I 2021 var klanen på Bornholm. Solskinsøen og planlægningsteamet bød på godt vejr og gode oplevelser. Turen 
bød blandt andet på: Granitbrud museum, patrulje hejk, strandture, røgeri besøg, klatreskov, svævebane over 
Opalsøen, lejrbål og natbadning. 
Vi boede i telt hele ugen - god gammeldags sommerlejr stemning med kitkat teltene og mastesejlet. 
Sommerlejren var planlagt af 2 fra klanen og i alt deltog 18 klanspejdere. 
 
Året 2021 
2021 startede online og var sådan indtil marts, hvor vi herefter havde møder med tilfældigt blandede planlægnings 
hold hele året. I foråret planlagde klanen og troppen et møde hver til hinanden, som havde en fælles temaramme: 
Mysterier. Så blev det sommer og sommerlejr. I det tidlige efterår holdt vi kollektiv, og i oktober tog en håndfuld 
klanspejdere på sheltertur. I start december var der den årlige juletur i divisionen, og i slut december var klanen 
ramt af corona. 

 


