
Beretning for 1. Kong Volmer Gruppe. 
 

 

2020 året der ikke gik som vi snakkede om tilbage i ”Nullerne”. På et divisionsrådsmøde 
engang i Nullerne skulle vi vedtage ”Spejd 2020”, det lå langt ud i fremtiden, meget langt. 
Året gik bare ikke som der blev snakket om dengang.  

Året startede som end meget godt. Vi nåede at holde Storelege Dag i januar, 
grupperådsmøde i februar og fastelavnsfest i marts. Så kom Covid-19, jeg tror alle kender 
datoen for hvornår landet blev lukket ned og hvad deraf fulgte med. Ingen frilufts 
aktiviteter og ingen spejder. 

Vi havde dog lidt møder ind over året, så´n lidt i hop og i spring. Vi fik dog lov til at holde 
sommerlejr, bare vi sov i grupper og ikke var sammen på kryds og tværs af disse grupper. Vi 
var dog ikke så mange afsted på sommerlejr så vi sprængte disse rammer. Sommerlejren gik 
til den røde FDF hytte i Vintersbølleskoven, super dejligt sted og en dejlig sommerlejr. Lidt 
malurt kom der dog i bægeret, da en af vores leder, Pernille blev ringet op fra hendes 
arbejde, en kollega som Pernille havde arbejdet tæt sammen med lige inden hun skulle holde 
ferie var testet positiv for Covid-19. Nu var ”gode dyr godt rådne” skulle vi afbryde lejren og 
tage hjem. Skulle vi afvente Pernilles svar. Hvad skulle vi gøre, spørgsmålene var mange, vi tog 
en hurtig snak i ledergruppen og jeg ringede til en lægeven (KV) jeg kender. KV rådede mig til 
at tage kontakt til forældrene og lægge kortene på bordet, hvilket jeg heller ikke på noget 
tidspunkt ville undlade. Der blev sent en SMS rundt til alle forældrene, som havde børn med 
på lejren. Jeg beskrev situationen, den blev modtaget på den mest positive måde man kunne 
tænke sig. Flere forældre tilkendegav at de var helt trykke med vores måde at håndtere 
situationen på. Tak for jeres tillid. 

Pernille tog hjem for at blive testet og var heldigvis negativ. Pernille kom tilbage til lejren og 
var superglad sammen med resten af ledergruppen. Lejren fik desværre en ende, sådan går 
det jo. Vi kom tilbage til skovleddet hvor der stod en masse glade forældre og tog i mod os. 
Forældrene havde lagt sammen om en meget flot kurv, med mange dejlige ting til alle lederne. 
Kurven skulle deles og nydes i fællesskab. På alle ledernes vegne, Tusind tak for den flotte 
kurv C,”) 

Efter sommerferien startede vi op, med blev hurtigt lukket ned igen i anden bølge og nåede 
lige at starte op igen sidst på året.  

Året 2020 blev ikke som vi snakkede om dengang i ”Nullerne” 

 

Lasse GL (Gruppeleder) 1KV. 


