
 

Årsberetning 2018 

 

Trørødspejderne består i 2018 af 102 medlemmer, hvoraf ca. 25 også fungerer som ledere eller 

lederassistenter. Der er også 7 forældre til spejdere i gruppens bestyrelse, som også inkluderer 

gruppelederne samt ledere og unge i bestyrelsen.  

Årets store spejderbegivenheder har som altid været miniprimi og juniordivi, hvor vores ledere er 

aktive i planlægning og udførelse, og spejderne deltager med stor iver.  

Den store vigtige aktivitet er årets Loppemarked, som bidrager betydeligt til gruppens økonomi, og 

giver mulighed for at finansiere en række aktiviteter. En aktiv loppegruppe med Åsa og Hanne som 

drivkraft og med stor forældreopbakning kom vi også i år i mål med dette. En stor tak til alle der 

deltog!  

Vi har arbejdet med at få nye kræfter ind i arbejdet med Loppemarkedet, og vi håber på, at vi også i 

2019 kan få afviklet en god aktivitet, der både bidrager til fællesskabet samt økonomien! 

For 3. år forsøgte troppen sig med salg af juletræ. Og belært erfaringerne fra sidste år blev der også 

et meget fint overskud på denne aktivitet. 

Minierne har også i år solgte julekalendere fra DDS. Endnu en god aktivitet, som har bidraget med 

økonomi til sjove aktiviteter for børnene. 

En af de helt store muligheder i året var overtagelsen af området Piledammen, der skal være afløser 

for Ellesletten. 

Piledammen er en helt unik mulighed for at lave spejderarbejde – særligt for mini- og juniorgrenen – 

og det var uden tøven, vi takkede ja til at gå i gang med det praktiske arbejde med at afstå 

Ellesletten og overtage Piledammen.  

Vi har brugt den sidste del af 2018 på at gøre Piledammen klar og flytte Trørødspejderne ind. Det er 

på plads nu, og området har bestemt levet op til forventningerne. 

Vi er ikke helt i mål med det sidste papirarbejde, men arbejder på at få dette på plads, så vi kan 

koncentrere os om det vigtige spejderarbejde.  

Gruppen ville ikke fungere uden de mange ledere, som bruger mange kræfter på at planlægge og 

afholde møder, ture, sommerlejre mv. Og heldigvis har vi en særdels velfungerende ledergruppe, 

som altid bakker op. Stor tak! Helt særlig er Hanne, som både driver minigrenen, med i høj grad 

også driver hele gruppen. Hanne fortjener en helt særlig tak for altid at være der. 

Lokalt har vi et fint samarbejde med vores venskabsgruppe fra Virum, og kanoerne ved Holte Sø har 

vi i fællesskab med andre søspejdere i området. Kanoerne har i øvrigt været i anvendelse ved flere 



lejligheder i år, så indsatsen omkring at gøre dem nemmere tilgængelige og øge informationen om 

dem har båret frugt. 

Uden en sund økonomi kan gruppen ikke fungere, og derfor har dette et særligt stort fokus for os. 

Og når vi ovenikøbet har overtaget et nyt område, er det særligt vigtigt, at vi er økonomiske solide.  

Vi har et pænt overskud i 2018, og vi ønsker at konsolidere os lidt mere i 2019. Det er bestemt ikke 

meningen, at dette skal fortsættes, men vi vil være sikre på, at vi kommer godt i gang på 

Piledammen. 

Gruppens økonomi styres med hård og sikker hånd af Lone, og det kan vi alle være særdeles glade 

for – stor tak!   

Der skal også lyde en tak til Luise, der er Medlemsansvarlig, der har fået styr på det tekniske system 
– ikke mindst opkrævninger af kontingentet.   
 
Endelig en stor til alle forældre der har bakket op med deres indsats – hvad enten der er i 
bestyrelsen, loppemarkedet, hyttedage eller andre aktiviteter.   
  
Nedenfor følger beretninger fra de enkelte grene. 

 

Minigrenene 2018 

Vi er 27 minier fordelt på 12 piger, 15 drenge og 7 ledere. 

I 2018 tog vi i Trørød minigren en række nye udfordringer op, og udfordrede os selv til at blive 

bedre.  

Minigrenen har i år haft et rekordhøjt antal af spejdere - 27 aktive spejdere i grenen i alt. Vi er glade 

for interessen for spejder, og de muligheder der ligger i et højt antal af spejdere til møderne, men vi 

er også opmærksomme på at dette kræver mange ressourcer særligt for lederne. Så vi justerer 

løbende spejderoptaget for at sikre, at kvaliteten af spejdermødet forbliver højt. 

Vi havde en række fede ture i løbet af 2018. Først og fremmest havde vi Miniprimi, hvor spejderne 

fik lov til at dyste med andre grupper fra divisionen for at teste deres spejderfærdigheder.  

Vores spejdere var så gode, at en af vores patruljer vandt første plads i ”Turn out” og 4. plads i 

point.  

Alle Trørøds fire patruljer lå i top-10 blandt alle patruljer i divisionen i både ”turn out” og point.  

Dernæst var vi på sommerlejr på Thurøbund, hvilket var en fantastisk oplevelse for børnene. Her 

havde de mulighed for at sejle, bade og dyrke lejrlivet, i det bedste vejr, på et af landets fedeste 

centre for sejlads.  

Efter sommerferien tog vi en række nye spejdere op. For bedst at kunne vænne dem til at sove ude 

og være afsted på tur, prøvede vi et nyt koncept. Vi tog afsted på en overnatningslejr i shelter, hvor 

børnene fik en mulighed for at sove ude, væk fra mor og far i trygge omgivelser sammen med 

juniorspejderne. Dette fungerede godt og gav børnene mod på mere. Derfor har vi planer om at 

gøre denne tur til en fast del af vores årsplan. Sidst, men ikke mindst, var vi afsted med juniorerne 

på hyttetur.  



På turen fik børnene mulighed for at prøve kræfter med patruljearbejdet i skoven. Her fokuserede vi 

særligt på gruppedynamikkerne for de nye patruljer, så børnene kunne blive rystet godt sammen på 

tværs af skoleklasser og de kendte legekammerater. 

 

Juniorgrenen 2018 

Vi er 18 spejdere og 4 aktive ledere. 

Vi arbejder målrettet med patruljer, hvor vi gennemgår aktiviteter, der afprøver børnenes lederevner 

og giver rollerne patruljeleder og patruljeassistent efter enighed i patruljen med lederes vejledning. 

Derudover lægger vi vægt på, at børnene har medbestemmelse i de aktiviteter, vi laver. Det har 

resulteret i fysiske bevægelseslege, hvor spejderelementerne optræder, opgaveløb og 

aktivitetsplanlægning m.m.  

Vi ligger stabilt på 18 spejdere, og der er venteliste med 3 børn til juniorgrenen. Vi tager nye 

spejdere ind, svarende til det antal vi mener, vi kan klare. Spejderne møder næsten fuldtalligt op, og 

vi fornemmer en glæde ved de aktiviteter, vi laver.  

Vi forbereder også spejderne til den årlige junior divisionsturnering med madlavning over bål, kort og 

kompas, øksebevis og godt kammeratskab.  

Vi har flyttet hytte til Piledammen i Nærum. Børnene har været med til at pakke og skal i de nye 

patruljehytter designe hver deres hytte til fremtidige patruljearbejde.  

Vi er ofte på ture med minierne. Vi har både været på sheltertur, svampetur, weekendtur samt 

sommerlejr, hvor vi har på Thurø Spejdercenter. Fremadrettet har vi planlagt venskabsmøder med 

Virum, vi har overnatning, hvor vi tager 24 timer i sovepose-mærket og udvidet kompasmærke. 

 

Troppen 2018 

Første halvår 

Vi startede første halvår i 2018 ud med et fokus på spejderfærdigheder. Spejderne har bl.a. arbejdet 

med ildbor, kort og kompas, og har skullet forberede et møde til lederne. Det sidste havde til formål 

at lære dem at lave strukturerede møder, så de var klar til at tage imod de nye tropsspejdere efter 

sommerferien. 

I marts var vi på den nok koldeste tur, lederne selv har været på. Det var en fantastisk oplevelse at 

se spejderne så glade og engagerede alligevel, og der hørtes ikke mange piv i løbet af dagen, på 

trods af at ingen af os havde fået sovet ret meget i kulden. Vi satser på at gentage succesen næste 

år. 

Sommerlejren 

Sommerlejren 2018 gik til hærvejen i Jylland. Det var en skøn og hård tur med bagende sol, et utal 

af vabler, og en håndfuld succesoplevelser over at kunne klare at gå de ca. 95 km alligevel. Vi sov i 

sheltere hele vejen, og spejderne bar selv forplejning og grej. Undervejs så vi bl.a. Jellingestenene, 

Nordens største labyrint, Silkeborgsøerne og Himmelbjerget.  

Desværre fik vi kun 6 tilmeldte hvoraf 2 af dem meldte fra til sidst. Det er ærgerligt, da de store lejre 

er en vigtig del af at være tropsspejder, da man får nogle kæmpe oplevelser, som man husker 

resten af sit spejderliv, mens de ugentlige møder let flyder sammen. Derudover tjener de til at give 



spejderne et narrativt fællesskab, og det giver os ledere en mulighed for at knytte tættere bånd med 

dem. I år har vi derfor lagt os ekstra meget i selen for at få flere tilmeldinger til sommerlejren, der går 

til Rotterdam, og vi er nu oppe på 10 tilmeldinger. YES! 

Andet halvår 

Troppen har i 2018 fået seks nye spejdere op. Det gjorde, at vi følte, at vi havde nok spejdere til at 

starte to patruljer. Vi vil rigtig gerne have spejderne til at arbejde i patruljer, da det er en del af 

spejdermetoden, at ”børn leder børn”, og vi har før set, at patruljelederne vokser rigtig meget med 

opgaven. Det er rigtig godt for de ældste tropsspejdere at få noget ansvar, og de yngste får 

mulighed for at føle sig inkluderet, og set af de større.  

Fem af de nyoprykkede var i år piger. Vi startede med at dele dem op i to, så der var piger i begge 

patruljer, men har siden fundet ud af, at en stor del af deres engagement i spejder ligger i deres 

fællesskab med hinanden. Vi har derfor ladet dem lave en separat pigepatrulje, på trods af at de alle 

er 1. års tropsspejdere. Vi har fokus på at hjælpe dem med at kunne holde deres egne møder, så de 

stadig kan lave patrulje arbejde.  

Fokus i andet halvår 2018 har været at lave nogle aktiviteter, der har haft til formål at lade de nye 

falde til. Vi har valgt fra nu af at køre med et spas og hyggeprogram om efteråret, og et mere 

færdighedsorienteret program om foråret, hvor spejderne har lært hinanden at kende. 

Juletræssalg 

Til sidst, en kommentar om juletræssalget. I år var det 3. gang vi afholdt det, og vi har besluttet at 

blive ved – Hurra! Arrangementet giver spejderne noget medansvar for indtjening til de større lejre, 

og vi bliver samtidig set lidt ekstra i lokalområdet. Vigtigst af alt er dog, at det er hyggeligt, og i år 

havde vi rigtig god tilslutning fra tropsspejderne og også et par klanspejdere. 

 
 
Klanen 2018 
 

Klanen har i 2018 fået startet op fra at have været inaktiv, da Anton og Linea overtog den. Den er 

derfor gået fra at være en inaktiv til en aktiv. Dette er blandt andet som følge af, at klanen blevet 

samlet i en ny klan kaldet “Klane”, den blev startet op sammen med de nyoprykkede fra troppen i 

september, så at vi kunne starte med mange spejdere, her er det kun de aktive klanspejdere og de 

nyoprykkede som medlemmer, så i alt 15 medlemmer (15 aktive + 11 inaktive i alt).  

Den aktive klan bygger på, at vi har møde om onsdagen hver anden uge, da dette er, hvad vi blev 

enige om i fællesskab. For at holde klanens møder er der blevet oprettet et par ting, som vi har fulgt 

- heriblandt årsplan. Årsplanen blev lavet med alle spejderne på første møde efter oprykningen i 

september, og den har fungeret fint, henholdsvis til mødet og planlægningen. 

Klanen har planlagt en klantur i februar, og her skal en del af de nye klanspejdere deltage, i alt 

deltager der over 10 klanspejdere på denne tur.  

Anton og Linea bliver begge studenter til sommer og har efterfølgende planer om et sabbatår, hvor 

de skal ud og rejse, derfor er det blevet spurgt ud i klanen, om der er nogle der kunne være 

interesseret i at tage rollen som klanleder, dog er dette uden held. Nu hvor der er en aktiv klan hos 

Trørødspejderne, ser Anton og Linea det som en “lettere” opgave, da det hovedsageligt er det 

administrerende, man står for. Der er derfor et ønske fra Anton og Lineas side at finde en ny 

klanleder, der langsomt overtager rollen og dermed også deltager på KLK. 


