
Beretning for Troppen 1KV Gruppe. 
 

Året 2020 har ikke været nemt for nogen.  

Vi har ikke været meget til spejder, vi nåede dog Fastelavn, på sommerlejr, på Økse-O-løb og 
at være startet op igen inden 2020 blev til 2021.  

For nogen blev 2020 det værste år nogensinde. For andre blev det et år uden skole, spejder, 
sociale relationer og afsavn på samvær med familie og venner.  

2020 blev for troppen i 1KV et år vi kommer til at mindes fordi vi var på sommerlejr ved den 
røde FDF hytte i Vintersbølleskoven i Nyråd. Vi var ikke så langt hjemmefra som vi 
sommetider er. Men det var en lejr som jeg som leder for troppen husker som en lejr med 
gode oplevelser og dejlige sommeraftner omkring bålet. Troppen var på Heik sammen med 
juniorerne, og skulle være rollemodeller, ny situation for troppen. Situationen er ikke ny, de 
lægger bare ikke mærke til at de er rollemodeller, hver gang vi har mødes om mandagen. 
Heiken gik til Nyråd for at handle ind til det næste døgn, derefter til Kong Valdemars 
Jagtslot ved mallingskløft og derefter til Stensby kirke. Jagtslot og kirke skulle beskrives og 
tegnes ind i heikrapporten som skulle afleveres ved hjemkomst. Begge heikrapporter var godt 
beskrevet og god læsning. Efter heiken og afslapning oven på den. Lavede vi andre aktiviteter 
i lejrens tema, vandraketter, vi sov i hængekøjer i skoven uden telt.  

Vi holdt som altid Gallaaften onsdag aften. Til årets Gallaaften havde vi bedt drengene om at 
komme med pænt/fint tøj. Det blev efterlevet af alle, fint tøj kan nemlig meget vel være 
uniformen. Alle var klædt rigtigt flot på til vores Galla. Aftens menu bestod af Nakkefilet 
stegt i Umo (jordovn) med masser af bacon omkring. Brød bagt i Dutch Oven, forestået af 
gruppens bagermester Casper. Hertil en dejlig frisk sommersalat af årstidens grøntsager. På 
toppen af dette festmåltid kunne man vælge at garnere med bearnaisesovs. Bordpynten var 
sommerblomster ad libitum og hyggelig snak på tværs af bordet, Alt i alt en dejlig og hyggelig 
aften. 

På årets sommerlejr var temaet Ild-Luft-Jord-Vand. På sommerlejren var der masser af 
badeture, vandaktiviteter, og hygge. Vi lavede gruppens første vandrutchebane tror jeg. Et 
projekt vi lavede først på lejren så den kunne bruges hele ugen. Sommerlejren gik rigtig fint. 

Økseløbet i år blev ikke som vi plejer at holde økseløb. I år var det et Økse-O-Løb, O-løb i 
området omkring Svend Gønge Skolen i 4-5 timer. Ungerne blev udfordret på næsten alt kort 
og kompas. 

Inden året blev til 2021 nåede vi at holde lidt mandagsmøder med almindelige 
spejderfærdigheds-aktiviteter.  

Året blev ikke som vi planlagde det først på året… 

Tobias og Lasse TL (Tropsleder) 1KV 

  

 

 

 



BERETNING FOR JUNIORERNE (ca. 10-12 år) 
 
Sidste år har, for så mange andre organisationer, budt på udfordringer. Spejder er unikt, og 
vi kan vist alle sammen godt være enige om, at den bedste måde, at være spejder på, er ved 
at være fysisk sammen. 
 
Juniorerne rykkede op fra mini grenen efter sommeren 2020. En lille samlet flok, som kender 
hinanden rigtig godt, er gået et skridt videre. I september deltog patruljen på økseløbet. 
Løbet blev afholdt, som et corona-venligt o-løb. 
 
Overgangen fra mini til junior, stod helt klar. Drengene var klar til de nye udfordringer som 
juniorspejder. De bidrog blandt andet til at lave programmet for halvåret, så de kan have 
indflydelse på spejdermøderne og dermed lære, at blive inddraget i noget af 
planlægningsprocesserne. 
 
Juniorerne fik blandt andet til opgave at planlægge et løb for os ledere: Lucas, Signe og 
Pernille, hvor vi blev sendt på skattejagt på ruinerne. Det var en kæmpe succes, og 
drengene voksede et halvt hoved højere af selvtillid. 
 
Efterfølgende arbejdede vi med mærket “bygherre” som handler om pionering. Juniorerne 
var fx med til at bygge en tømmerflåde. 
Så blev vores lille samfund desværre lukket ned. Vi arbejdede lidt med hjemme-spejd 
opgaver under nedlukningen. 
 
Nu er vi tilbage igen, og juniorerne har kæmpe gejst og tager udfordringerne op. Eigil og 
Storm har netop tilmeldt sig PUF kurser i pinsen. Vi glæder os til at høre om deres 
oplevelser. 
 
Minigrenene (ca. 8-10 år) 
 
Efter at stort set alle minier i efteråret skulle rykke op som juniorer (ca. 10-årsalderen) var 
der kun 2 tilbage i minigrenen.  
Meget af grenens arbejde har i den periode frem til december derfor i et eller andet omfang 
været i samarbejder med juniorgrenen.  
 

De har fået taget knivbevis og er nu i gang med bål-kok mærket. Det er også blevet til 
kastanjedyr og kokostoppe   
 
Der er i øjeblikket kun en spejder i minigrenen så samarbejdet med juniorgrenen fortsætter 
her i foråret 2021. 
 
Vi glæder os til Corona restriktionerne forsvinder og vi kan få nogle flere spejdere til især 
minigrenen. Så alle opfordres til at invitere og fortælle om mulighederne i ens omgangskreds. 
 
Karina, Pernille, Signe, Casper, Lucas, Kathrine 


