
Beretning for 1. Kong Volmer Gruppe 2021 

 

Minigrenen 

Igennem det sidste års tid har minigrenen haft en del møder med Sjøllunds mikro/minier da der vi 

ikke har haft så mange minier i 1. Kong Volmer. Sammen med Sjøllund har vi blandt andet taget 

mærket ”på en øde ø”. Derudover har vi haft et par møder med juniorgrenen. Vi har gået ture, lavet 

mad over bål, og lært om pionering. Vi har været ude og finde spiselige ting i naturen og lavet vores 

egen kokosdrikkekop. I slutningen af sæsonen var vi afsted med gruppen på den årlige 

julegruppetur.  

 

Juniorgrenen  

I juniorgrenen startede vi året ud med førstehjælpsforløb. I løbet af foråret arbejdede vi med bål 

mad, og øvelser i allerede kende spejderfærdigheder som, kniv, sav og økse.  

Vi forberedte os på vores sommerlejr på camønoen. Det var kæmpe succes at prøve en sommerlejr 

med vandring, selvom der var nogle der havde vabler. Da vi var tilbage efter sommerferien, deltog 

patruljen på historisk økseløb, som blev afholdt i Vordingborg. Et oplevelsesløb og selvfølgelig en 

masse kagespisning.  

 

Troppen  

Troppen har været udfordret som alle andre i forhold til Covid. Vi har måtte afbryde vores ellers 

godt igangværende månedlige shelterture. Vi har dog fået lavet lidt spejderrelateret aktiviteter. 

Årets sommerlejr ”gik” til Camønoen. Vi startede søndag ved Rema 10-hundrede i Lendemarke, gik 

mod Nyord, med drejede af ved dæmningen og gik til højre i stedet for. Vi endte på 

campingpladsen på Ulvshale, det er første gang at jeg har sovet på en campingplads på en 

sommerlejr. Dagen efter gik mod Elmelunde til en privat overnatningsplads. Hygge om aftenen og 

så trætte i seng. Tirsdag gik vi videre til Skovcampingpladsen i Pomlerenden nord for klinten. 

Onsdag gik ned over klinten forbi Geocenteret og videre til Klintholm havn, dejlig tur, bare ikke når 

man kører følgebil. Torsdag gik mod Møn-is og Museumsgården i Keldby. Her sluttede årets 

sommerlejr, en fed tur. Sensommeren stod på Økseløb og juletur og de aktiviteter det nu kunne lade 

sig gøre med de restriktioner der nu var. Vi har egentligt fint affundet os med det spejderåret har 

kunne byde os.  

 



Klanen  

Klanen har i 2021 været i gang med en omrokering og udvidelse af den gamle klan til nye 

klanmedlemmer. Vi har brugt noget tid på at etablere de nye klanspejdere, og finde du af hvordan 

den skulle identificeres. Den nye/unge klan har fået navnet ”Klan Uden Plan”, som nu har planer 

om at lave en stander i dette år. Vi deltog på sommerlejeren, og bød en ny tropspejder velkommen i 

klanen. Sammen med den gamle klan deltog vi op det historiske Økseløb i sensommeren. Klanen 

har også oprettet en Instagram profil, hvor man kan se og dykke med i klanens spejderarbejde. Sidst 

på året deltog vi på julegruppeturen, og som tradition tro afholdte vi vores første natløb for troppen, 

med succes. Vi har nu to klanpatruljer, en ung og en gammel.  

 

Gruppen 

Gruppen har som alle andre foreninger været præget af Covid19. Det har været en udfordring for 

nogle og ikke så sjovt for andre. Det har nok været en udfordring at skulle modtage 

hjemmeundervisning. Ledergruppen har forsøgt at holde ledermøde hver den første mandag i 

måneden. En enkelt eller to gange har vi mødtes via Teams eller Skype, det har virket nogenlunde. 

Vi skal dog ikke brokke os, det har fungeret og vi har kunne ”mødtes”. Vi var på sommerlejr på 

Camønoen, det var en kæmpe oplevelse og en stor opgave for alle. Den post der var sværest at få 

besat i løbet af sommerlejren, var at køre følgebil, den mest kedelig tjans. Men grej og oppakning 

skulle jo køres, maden skulle handles og teltene skulle rejses når vi nåede til næste 

teltplads/lejrplads. Alt i alt en dejlig sommerlejr og med en kæmpe indsats fra de ledere der deltog, 

både på fuld-tid og ikke mindst på del-tid. Gruppen deltog på årets ”historiske” økseløb rundt i 

Vordingborg. Vi nåede at holde juletur som en fast og dejlig tradition. Julekonfektløb fra hytten i 

Vordingborg til Dehnshytten i Vintersbølleskoven. Julemad, aftenhygge, pakkespil, natløb for de 

store og ikke mindst en hyggelig forældre-spisning om søndagen. 

For gruppen Lasse.    


