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Beretning fra bestyrelsen
K

ære spejdere, spejderledere og spejderforældre.
Endnu et å r er gå et med lidt færre, men gode aktiviteter i cityspejderne.
I bestyrelsen har vi haft møde hver 1-2 må ned. Størstedelen af å ret er gå et, med det alle andre har brugt
tid på i 2020, covid-19 …..
Derudover har vi i bestyrelsen bistå et og hjulpet lederne med de aktiviteter, de har igangsat, samt
faciliteret gruppens aktiviteter, der hvor det har givet mening.
Økonomi er et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøder, så der hele tiden er rå derum for grenene
til at skabe det bedste spejderarbejde og mulighed for at give spejderne nye spændede spejderoplevelser.
Penge til at udvikle særlige områ der vil der kommende være fokus på , og det er vigtigt at vi har det
rigtige materiel. Vi har gennem 2020 få et trukket i hå ndbremsen i forhold til den då rlige økonomi vi kom
ud af 2019 med, samtidig med at vi har få et købt nogle nye telte og bå lgrej
Cityspejderne skal ikke samle til bunke, økonomisk men til oplevelser for spejderne.
Ruedam, vores udlejningshytte i Langesøskoven er ligeledes et fast punkt på dagsordenen, en stor del af
gruppens økonomi aMhænger af hvor meget hytten bliver lejet ud, og hvilken stand den er i. I 2020 har vi
få et lavet et kæmpe vandproblem ved hytten, hvilket vil spare gruppen for rigtig mange penge
fremadrettet. Desværre har vi også her oplevet en kæmpe nedgang i udlejningen som følge af Covid-19. vi
skal over de næste par å r igennem nogle renoveringer af hytten, for at sørge for at Ruedam igen kan stå
knivskarpt.
De Mleste arrangementer har været aMlyst. Så der har ikke været så stor aktivitet som der plejer at være.
Men vi har i stedet fokuseret på at få lavet lidt forbedringer i Georgsgade, hvor køkkenet er blevet skiftet,
lederlokalet er blevet indrettet til grej. Næste step i Georgsgade vil være nye vinduer og døre, samt et nyt
skur.
På trods af Covid-19 har vi holdt medlemstallet, og i alle tre grene, mikroer, junior og trop er vi
velfungerende og oplever stor interesse.
Endnu en stor tak til alle. Vi glæder os til at se jer alle til arrangementerne i 2021, og hå ber at mange af
jer har lyst til bidrage med jeres frivillige indsats, så vi sammen kan give alle spejdere fede oplevelser
igen i 2021.
På bestyrelsens vegne
Peter Rasmussen, formand.

Beretning fra Gruppelederen
K

ære spejdere, forældre og ledere i cityspejderne

Selvom å ret 2020 har været et meget anderledes spejderå r præget af Covid-19, aMlyste arrangementer og
anderledes spejderaktiviteter har det også været et spejderå r med mange gode oplevelser. vi har som
ledergruppe lært at hvad det vil sige at være omstillingsparat, vi har lært at forklare nogle af de opgaver
og metoder vi bruger.
Vi har nogle fantastiske ledere, der hele tiden skaber den bedste spejdertid for alle vores spejdere, under
de forudsætninger der nu er. Der er fokus på mange forskellige færdigheder der skal læres, aMhængig af
hvilken alder man har. Der er god sammenhæng mellem grenene, så nå r en spejder skal videre til en ny
gren, dels kender de dem de skal op til, men spejderne har også de færdigheder der skal til, for at få en
god tid i den nye gren
I cityspejderne må tte vi aMlyse en del ture i forå ret, vi Mik heldigvis etableret nogle altenative lejre, hvor vi
kunne mødes i mindre skalaer.
Vi kom så ledes afsted på en fælles oprykningstur og fælles sommerlejr til Ruedam i å r. Og Mik holdt nogle
få grenarrangementer, ud over vores møder.
Under den første nedlukning i forå ret, brugte vi vores Facebookside meget, i form af at vi Mik lavet noget
“hjemme-spejd” for så ledes at fastholde vores medlemmer, og med hjælp fra Tuborg-fondet Mik vi et stort
bidrag så det var muligt at give vores medlemmer en pose indeholdende lidt ting der kunne bruges til
mange af de opgaver der blev lagt op/publiceret på facebooksiden. Op til jul under anden nedlukning, har
vi ligeledes kørt noget “jule-spejd” hvor der igen blev lagt (næsten) daglige opgaver op på facebooksiden.
Vi oplever at nogle af vores medlemmer har været glade for disse tiltag, en kæmpe tak skal lyde til jer
forældre som har været gode til at inddrage børnene på jeres Facebook, og lægge billeder op af deres
opgaveløsninger.
Med spejderhilsen Bent

Billedtekst

Mikroer
V

i startede å ret op - glade og fro- med mærket “god gerning”.
Et mærke hvor vi bla. var rundt i kvarteret omkring spejderhytten og samle affald, vi Mik lavet nogle små
skuespil for hinanden, ud fra forskellige scenarier, hvor man er en god kammerat og/eller gør en god
gerning.
Desværre gik der ikke lang tid før end at vi må tte lukke ned for alt den sjove spejderaktivitet og blive
hjemme.
Fra maj må ned Mik vi endelig å bnet op igen efter 6 ugers nedlukning og kunne have nogle gode bå lmøder
ved bå dpladsen. vi Mik lavet en masse røg og spå nerne Mløj om ørerne på os, med alle de knivbeviser der
skulle trænes til.
Så kom sommerlejren - på trods af pandemi- Mik vi planlagt en sommerlejr til Ruedam, hvor vi lå i telt, der
blev hygget med huler og fyret godt op for bå let og vi havde skoven helt ind i hjerterne og uden for teltet.
Det var nogle super-spejder-helte der kom hjem fra den tur.
Efter sommerferien må tte vi sige farvel til en del mikroer som var blevet så store at de skulle rykke op til
juniorerne. Da der ikke kan laves de store PR-arrangementer, har vi kørt med en meget lille mikrogren
resten af 2020, men på trods af den lille Mlok, har vi hygget os med gå ture og nørklerier, hulebyggeri og
heldigvis Mik vi lavet vores å rlige Halloween-tur, hvor der var masser af (u)hygge, ansigtsmaling og leg.
I starten af december må tte vi igen lukke det hele ned og nu hå ber vi så at vi gå r mod lysere tider i møde i
det nye å r.
Med mange mikrospejderhilsner
Kira, Natascha, Natalie og Bent

Juniorer
2020 startede, traditionen tro med at vi lige skulle høre lidt fra den netop overstå ede juleferie, og så
skulle vi igang med at lave koder, lærer kompas og så skulle vi ellers lege med rafter men men, men…
I midten af marts var vi desværre nødt til at lukke ned for vores spejdermøder, det var vi meget kede af,
men det gav os ekstra tid til at glæde os til at vi må tte komme tilbage.
Vi var på en lille sommerlejr sammen med mikroer i Ruedam, hvor vi Mik lært de nye rigtig godt at kende
inden de rykkede op efter sommerferien. Efter sommerferien har vi så til gengæld få et bygget med rafter,
få et trænet lidt førstehjælp og nogle af de nye juniorer har ligeledes få et øvet med økserne, så spå nerne
Mløj, hvorfor der også har været lavet nogle dejlige bå lmøder.
En del spejdere har gennem snart et å r taget tørklædemærket, hvor de skal have spejdertørklæde på et
helt å r (også privat), vi er utrolig glade for at vi har nogle så dedikerede unge mennesker der på den
må de tør vise at de er spejdere. Igennem december har vi også haft 10 unge juniorer som hver dag gik
med nissehue og på den må de har gjort sig fortjent til “nissehue-Mærket” og ligesom ved å rets første
nedlukning, hvor vi kørte “hjemme-spejd” på vores facebook-side har vi gennem december ligeledes kørt
nogle aktiviteter under paraplyen “jule-spejd”
Vi hå ber snart at kunne mødes igen og lave en masse spejderting sammen igen:)
Juniorspejderhilsner
Bent og Natascha

Billedtekst

Troppen
F

or første gang i Mlere å r, kunne vi i å r rykke 7 juniorer op til troppen.

Vi har få et lært spejderne at spille Risk og vi har få et et nyt spejder-spil “Heik” som vi Mik en hel aften til at
gå med på oprykningsturen.
En masse af de ture/turneringer vi skulle have været på i efterå ret blev desværre aMlyst, så vi har få et
snakket en del om hvad der forventes, nå r vi tager afsted til disse turneringer/store natløb.
Nu ser vi i stedet frem mod 2021 hvor der er forlydender om at en del af disse Natløb, bliver virtuelle,
så ledes at vi kan få opgaverne alligevel, men i et andet forum. Ligesom vi ser frem mod kollektiv som vi
forhå bentligt kan aMholde i 2021. Kollektiv er en uge hvor spejderne bor i spejderhytten, vi gå r i skole og
andre spejderaktiviteter fra hytten, vi laver selv vores mad og rydder op efter os selv, faktisk alt det vores
forældre plejer at gøre for os/hjælpe os med ;)
Tropsspejderhilsner
Natalie og Søren

