
Gruppelederens beretning for 2020 i DDS Hørning 

 

Grupperådsmødet 2020 var en succes med mange fremmødte forældre og et rigtig godt 

fastelavnsarrangement i skolegården på Bakkeskolen. 

De gæve tropsspejdere stod for fastelavnsarrangementet for de yngre spejdere og deres søskende, og 

selvom vejret var pænt dårligt og mange frøs, var humøret højt, da vi sluttede fælles af, både 

spejdere, søskende, forældre, ledere, bestyrelse og andre med tilknytning til gruppen. 

Vi nåede ikke helt at finde vores ben, før coronaen meldte sig i begyndelsen af marts. Vi måtte 

aflyse de ugentlige møder for en periode, og vores fælles lejr til Kulsø blev vi også nødt til at aflyse. 

Super engagerede ledere fik lynhurtigt startet ”Hjemmespejd” op, hvor spejderne fik opgaver, som 

skulle løses hjemme og fotos deles med ledere og spejderkammerater. 

 

Lederne har i flere år ønsket at ændre på grenopdelingen, så man starter et år senere i hver gren. 

Med spejder-nedlukning i over tre måneder besluttede vi, at nu var det rigtige tidspunkt at gøre det. 

Vi har kørt med det som en forsøgsordning frem til nu, hvor vi lægger det frem til beslutning på 

grupperådsmødet, hvilket vil gøre den nye grenopdeling permanent, hvis det godkendes senere på 

mødet. 

Efter sommerferien kunne vi heldigvis starte nogenlunde almindeligt op med spejder i de enkelte 

grene. Store arrangementer som fælles opstart kunne desværre ikke lade sig gøre pga. de gældende 

restriktioner. Ifølge traditionen har vi fælles oprykning i august, men pga. vores ændring af 

grenopdelingen var der ingen spejdere, der skulle rykke op. 

Vi satsede på en fælles overnatning i slutningen af september som kompensation for manglende 

lejre og fælles arrangementer, Himmelbjerglejren, og vi ledere glædede os til at komme på lejr med 

alle de skønne spejdere. 

Derfor var det også lige ved at slå os helt omkuld, da der fredag eftermiddag blev meldt 

restriktioner ud, gældende fra lørdag kl. 12: Forsamlingsforbuddet sænkes til 50. Vi talte og talte og 

talte. Vi vidste, at mange spejdere havde pakket deres rygsæk og glædet sig i lang tid. Da det viste 

sig at 39 spejdere var tilmeldt, og at vi med ledere ikke kom over 50, gav vi den gas. Lejren var 

planlagt efter at grenene lavede aktiviteter hver for sig, og ikke blev blandet på tværs. 

Familiespejd deltog søndag, hvor de ankom efter vi havde sendt den første store flok spejdere afsted 

med båd til Himmelbjerget. Vi sluttede af fælles på Himmelbjerget, hvor trop og junior ankom i 

vores kanoer, en nødplan der blev iværksat lørdag eftermiddag, da Hjejleselskabet meddelte, at vi 

alligevel ikke havde det antal pladser, vi havde bestilt. Frokost var pakket til hver gren. Med stor 

afstand til hinanden sluttede vi lejren af, hvor vi også fik sagt farvel og tak til Leif, der har været 

leder i gruppen i mange år. 

Vi har heldigvis siden kunnet afholde de ugentlige spejdermøder, blot med tidlig juleferie, men 

spejder handler i særlig grad om lejre, og dem har der ikke været mange af, og julelejren måtte vi 

også undvære i 2020. 

Vi har i årets løb budt velkommen til Nathalie (junior og mikroleder) og Julie (mikroleder) som nye 

ledere, og farvel til Anders, Jane og Anita, som heldigvis fortsætter som gruppehjælpere. Leif er 

flyttet til Djursland, så ham har vi desværre måtte sige helt farvel til. 

  

Anita valgte også at sige på gensyn, og jeg blev valgt til ny gruppeleder for Hørning DDS-spejder. 

Jeg har ikke fået så meget kendskab til gruppen herude endnu da corona jo hærger løs på det 

sociale. Men vi har afholdt ledermøder online, så jeg har ansigter på de forskellige ledere og følger 

deres grupper på Facebook hvor jeg har snuset rundt og mærket viben af spejderliv så når den kan 

mærkes online er jeg så sikker på det er SÅ GODT IRL.  

 



Troppen har holdt spejder hver for sig, der har været lavet opgaver til dem og der har ligget opgaver 

og udstyr til dem i hytten hernede. Mega godt gået at have fået dem holdt til ilden, for den her tid er 

svær!  

De andre grene har været aflyst. Et valg, der er taget, da det kræver meget af forældre at de skal 

have online spejd og også af vores ledere. Vi har alle været udfordret af, at vi både skulle passe eget 

job og agere skolelærer også, så for ikke nogen udbrænder, er det valgt sådan.  

 

Så snart Danmark åbner op, går de forskellige ledere all in på spejderarbejdet og der vil blive gode 

ting hernede igen. Ud at opleve naturen, bevægelse og socialt samvær med sine spejdervenner. 

Lejre vil også blive planlagt, for det er noget alle hungrer efter!  

 

Vi glæder os til at byde 2021 velkommen - dog forsinket, men ordsproget bedre sent end aldrig 

passer godt ind her.  

 

På vegne af spejderlederne, 

Diana Larsen, gruppeleder  


