
Beretning for 1. Kong Volmer Gruppe 2022. 
 

Gruppen har i 2022 oplevet en del efterdønninger efter COVID19, i form af lidt udmelding, men en større 
del indmeldinger, positivt.  

Vinteren og foråret er gået med forberedelse til SL2022. Vores store sommerlejr i Hedeland i Roskilde, 
Tåstrup og Greve kommuner. Sommerlejren er et tværkorpsligt samarbejde mellem DDS, DGP, KFUM, DSS 
og Baptisterne. Samarbejdet hedder i daglig tale Spejderne.dk, men alle er velkomne. 

Gruppen har forsøgt sig med loppemarked i foråret. Det blev til med et par forældre som tovholder og en 
stor gruppe forældre og ledere som ”praktiske grise”. Dagen forløb ganske godt, med masser af nysgerrige 
som kom forbi og gjorde handler, gode eller mindre gode. Dagens omsætning var slet ikke dårlig af første 
gang, og vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige om at det kunne godt prøves igen. 

Gruppen har været med på SL2022, hvor vi boede på lejr med vores broder gruppe ”Søen”. Inden vi var på 
den store lejr, var vi på forweekendtur til Ellehammerhuse, sammen med alle de spejdere fra Vordingborg 
kommune som skulle med på SL2022. På turen skulle vi bo i telt, på græsplænen ved hytten. Vi fik noget af 
den mad, som vi også skulle ha’ på sommerlejren, det stod madholdet for og det gjorde de godt. Ud over 
mad og telte var der nogle baser hvor vi lavede forskellige ting som skulle bruges på lejren. Vi lavede blandt 
andet en kopi af selveste Gåsetårnet, vi prøvede at poppe popcorn ved hjælp af solen stråler og en gammel 
parabolantenne beklædt med alutape. Det tager kortere tid end at poppe dem i mikroovnen. 

Gruppen har været på økseløb. En hyggelig weekendtur i september, sammen med Sct. Georgs gildet i 
Vordingborg. Vi havde deltagelse i alle grene og alle havde en god dag/weekend. 

Vi har været på den årlige julegruppetur til Dehnshytten i Vintersbølleskoven. Turen starter ved hytten i 
Voldgade, hvor spejderne tager afsted på det legendariske og meget traditionsrige konfektløb, lørdag 
formiddag. Om eftermiddagen er der julehygge og baser med julerelaterede opgaver, sidst på 
eftermiddagen er der mørkeleg. Menuen til aften bestod af flæskesteg, rødkål, brune og hvide kartofler 
samt ris a la mande til dessert. Pakkespil om store og små pakker med alskens indhold. Søndag middag kom 
forældrene og fik frokost og vi ønskede hinanden god jul og godt nytår. 

Gruppen er stabil og i god harmoni, takket være en god ledergruppe. 

 

Gl. Lasse 

 

 

 

 

 

 



 

Beretning fra klanen i 1.Kong Volmer Gruppe, KUP,  ” Klan Uden Plan”  
Endnu en spejdersæson er gået hen. Derfor er det blevet tid til en beretning fra Klan Uden Plan.  

Året 2022 blev det mere og mere tydeligt at uddannelse og job kom til betyde mere. Men det skulle ikke 
holde os tilbage for lave en masse spejderarbejde både på den traditionelle og utraditionelle vej.  

Det skal forstås at vi ikke havde lavet et decideret årsprogram, men derimod snakket om nogen overordnet 
emner vi ville arbejde inde for. Som blev Samarbejde og at vi skulle udfordre os selv, det havde vi brug for 
efter turbulente år hvor Corona stod på dagsorden.  

Januar 2022 begyndte med at samarbejde på forskellige måder. Januar bød også på planlægning af hvilke 
løb vi ville deltage i løbet af året, det blev til vi ville deltage på Nathejk, Pilgrimsmarch, spejdernes lejr og 
det årlige økseløb der er i divisionen. I løbet af året holdt vi også interesseret oplyst på Instagram og 
gruppens Facebook.  

Selvom vi ikke altid havde en plan for hvad der skulle nås på ugernes møder prioriteret vi at mødes for 
kunne få et frirum fra en stressede hverdag og være sammen om det vi elsker nemlig naturen og 
kammeratskabet, det førte blandt andet til vi brugte et helt møde på at klatre i den lokale klatre klub.   

Året bød også på spejderarbejde på lokal, national og internationale niveauer, det var en spændene proces, 
at mødes nogle med samme interesser.  

Forårets tegn stod i vandringens tegn, vi havde nemlig tilmeldt os pilgrimsmarch, hvor vi skulle vandre 75 
km, som vi gennemførte.  

Der blev også brugt en del møder på økseløbs forberedelse, hvor vi endte med at tage prisen for bedste 
samarbejde ”Turn Out”, det var en skøn følelse at mærke vores samarbejde gå op i højere enhed. 

 I efteråret fik vi fornøjelse i at være med til, at hjælpe til Nathejk som er en af Danmarks største 
adventurespejd løb og give en masse trop spejder oplevelse for livet, som vi selv havde fået på lige præcis 
det samme løb. Det vil give mig anledning til slutte denne beretning af og sige vi ser frem til et endnu godt 
spejder år  

Andreas Herskind Larsen  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Beretning for troppen 2022 
 

Arbejdet i troppen er som det altid er med de drenge… De er på den ene side drenge, men også unge 
mænd, som vil alt. 

Vi har arbejdet med lidt af alt inden for spejderiet.  

Meget af foråret gik med forberedelse til SL2022, hvor vi skulle bo sammen med ”Søen”.  
En af forberedelserne var en for-weekend i april, ved Ellehammerhuse, sammen med alle de andre spejdere 
fra Vordingborg kommune. På weekendturen prøvede vi at poppe popcorn ved hjælp af solens stråler og en 
gammel parabol-antenne, det gik faktisk hurtige end når man laver mikropopcorn. 
En anden forberedelse var at lave spilleplader på vores spisebordsplader, så der evt. var/er noget til at 
fordrive tiden med hvis der lige skulle være en ledig stund. Alt i alt var SL2022 en rigtig fin og god lejr for 
troppen.  

Efter sommerferien var der Økseløb, med deltagelse af 3 gæve drenge, de gjorde hvad de kunne. En fin 
weekend i Naver land. Med mange gode oplevelser.  

Eftersommeren og efteråret er gået med almindelige spejderfærdigheder, såsom bål, kort og kompas, GPS, 
teltslagning og andet. 

Juleturen gik som altid til Dehnshytten, med det legendariske konfektløb om formiddagen lørdag, hyggelige 
sysler om eftermiddagen, mørkeleg sidst på eftermiddagen, julemenu om aftenen, pakkeleg om store og 
små pakker, morgenmad og til sidst frokost med forældrene om søndagen. 

 

 

Tropsleder Lasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beretning for junior gren 2022 

I starten af året arbejde vi i juniorgrenen med førstehjælp. Der blev afholdt fastelavn med Sjølund gruppe. 

Foråret stod på at styrte spejder færdighederne i blandt andet bål tænding samt mad over bål. Først på 

sommeren var der fokus på forberedelserne til Spejdernes Lejr 2022. Møderne stod på lejrforberedelse 

efter vi havde deltaget på for-lejr med kommunen. Vi afholdt også egen for-lejr i gruppen med fokus på 

sommerlejren. Vi deltog med fire juniorspejdere på Spejdernes Lejr. En stor succes for spejderne, som 

aldrig havde deltaget på så stor en lejr før. 

Ved opstart efter sommerferie, var alle juniorne klar til at rykke på til troppen. Pernille gik på barsel, og 

Lucas har forsat som juniorleder.  

Der kom fire nye spejdere op fra minigrenen. Her brugte vi de første par måneder på at lære at tænde bål. 

Forløbet startede med førstehjælp, hvor fokus var på forsigtighedsregler når man laver ild, samt 

information om forbrændingsskader ved bål/ild.  

Inden jul arbejdede vi med koder på begynder niveau. Halvåret sluttede af med vores årlige julegruppetur 

til Dehnshytten.  

 

Minigrenen 

Casper og jeg har minierne og lige nu har vi 9 drenge, de møder op til hvert møde og vi har en god gruppe, 
de samarbejder godt. 
 
Vi har siden de rykkede op, haft en overnatning i hytten, hvor vi lavede mad og så film. 
De har alle taget knivbevis og vi er i gang med bål mærke / bål kok. 
 
Vi har været på julegruppetur, hvor de var gode til at arbejde sammen og individuelt, ved de forskellige 
poster. 
De havde en god weekend. 
 
Vi har også lært lidt om knob og Knuder. 
Katrine ser vi desværre sjældent, men håber hun kommer stærkt tilbage. 
 
Mvh Karina og Casper 


