
 

Årsberetning 2020 for Trørødspejderne 
 

Trørødspejderne havde i 2019 99 medlemmer, hvoraf ca. 20 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 planlægningen og udførelsen, 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. Igen i år har der været en aktiv 

planlægningsgruppe bag samt stor opbakning til afviklingen, hvilket har givet et godt økonomisk 

grundlag for vores aktiviteter. 

Der har ligeledes været aktiviteter i de enkelte grene for at skabe økonomi til egne aktiviteter. 

Således har Troppen for 4. år forsøgt troppen sig med salg af juletræer og Minierne har også i år 

solgte jule-skrabekalendere fra DDS. Gode aktiviteter, som bidrager med såvel økonomi som gode 

aktiviteter, der understøtter fællesskabet. 

Indflytningen på Piledammen har fyldt meget i gruppen i det forgangne år. Både de rent praktiske 

opgaver med at komme på plads. Men også arbejdet med alle de nye muligheder vi har for at lave 

godt spejderarbejde i egen ”baghave”. 

Piledammen har fortsat en masse at byde på og er bestemt et særdeles godt aktiv for gruppen.  

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

planlægge og afholde møder, ture, sommerlejre mv. Og heldigvis har vi en særdeles velfungerende 

ledergruppe, som altid bakker op.  

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 er dette altid et særligt stort fokus for 

os. Økonomien er fortsat sund, hvilket ikke mindst skyldes vores forsigtige og tilbageholdende 

tilgang med at forpligte gruppe økonomisk. Gruppens økonomi styres med hård og sikker hånd af 

Lone Gjørret, og det kan vi alle være særdeles glade for – stor tak!   

Der skal også lyde en tak til Luise Sanderhoff Østerlund, der er medlemsansvarlig, og 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. 

Beretning fra minigrenen 2019 

 Vi er 23 minier fordelt på 12 drenge og 11 piger.  

 Vi er 4 ledere og 6 assistenter til at lede møderne og turene.  



 Vi har lavet 5 patruljer, hvor minierne har haft indflydelse på, hvordan patruljerne skulle 
sammensættes.  

 
I år har vi brugt meget tid på at tage mærker og praktisere kreativ opgaveløsning. Vi har fokuseret 
på udvikling af spejdernes arbejde i patruljerne for at styrke deres samarbejde og venskab på tværs 

af klassetrin og årgange. Disse færdigheder kommer særligt på prøve hvert år til MiniPrimi, hvor 
vores patruljer gang på gang ligger blandt de 3 bedste i divisionen. De gode placeringer til MiniPrimi 
ser vi som et resultat af det fællesskab, vi opbygger i vores patruljerne i løbet af året.  

.  
Vores aktiviteter:  

 Vi har haft en overnatning i de nye hytter sidste år, hvilket var en stor succes for de nye 

spejdere, der fik prøvet det at være væk hjemmefra under trygge forhold.  

 Vi skal på MiniPrimi i begyndelsen af maj, hvor vi skal dyste i patruljer mod de andre 

grupper i divisionen. Vi klarede os godt sidste år med fine placeringer og godt humør.  

 Sidste år var vi på egen sommerlejr i Roskilde, denne gang med toiletter hvilket gjorde det 

noget mere behageligt at være på området for spejderne. Vi havde masser af fede 
aktiviteter, og vi fik stor glæde af vores nye store fælles telt, der var samlingspunkt for 
spejderne både i godt og dårligt vejr. 

  
Vi fastholder vores venskabsrelation til Virum gruppe, og vil som sidste år afholde fælles møder og 
aktiviteter. Dette understøtter miniernes evne til også at relatere sig og samarbejde med andre 
spejdere fra andre grupper.  
 

Beretning fra juniorgrenen 2019 
Der er 24 spejdere og 2 ledere og 4 hjælpeleder.  
 
Vi har til møderne arbejdet med både duelighedstegn og patruljer, som havde til hensigt at styrke 

venskaberne mellem 1. års- og 2. års-juniorerne. Til hvert møde har vi evalueret med spejderne om, 
hvad de synes om møderne, samt hvad vi som ledere kan gøre for, at møderne er spændende og 
udfordrende. Det har klart været en succes og noget, vi vil fortsætte med.  
 
Lederne bruger også evalueringerne til at forklare spejderne, hvorfor vi gør, som vi gør. Hvor 
spejderne får en bedre forståelse for, hvorfor de for eksempel skal have knobtræning og slæbe 
rafter, førstehjælpsundervisning osv. Det gør, at spejderne føler sig inkluderet i ledernes 
beslutninger for fremtidige møder og skaber et større engagement. 
 
Derudover har vi arbejdet målrettet med patruljerne op til JuniorDivi, hvor der blev arbejdet med 
lejropbygning, kort og kompas, koder, bålmærke, samt det at være en god kammerat, lave mad over 
bål m.m. Der er blevet gjort meget ud af, at patruljerne skulle opnå et ejerskab og ansvar for deres 

patruljer. JuniorDivi er det, vi målrettet forbereder vores juniorer på, og derfor er møderne præget af 
denne målsætning. Det gør vi, fordi vi oplever et stort fælles engagement ved at dyste med andre 
grupper og på den måde skabe venskaber imellem grupperne. Denne måde at arbejde på har vi 
gjort nogle år nu, og vi ser en tydelig sammenhæng mellem forberedelser, og det overskud børnene 
har på turen.  
 
Vi tager forstsat på fællesture med minierne dog i mindre grad. Vi prioriterer egne tur mere, hvor vi 
bl.a. har taget ’24 timer i sovepose’-mærket, forskellige søndagsture med forskelligt temaer. Vi var 
på fælles sommerlejr med minierne ved Roskilde Fjord. Der var vi ude og klatre, lavede 
sovemonster med mere. 
 

Beretning fra troppen 2019 
Første halvår 

I starten af 2019 havde vi fokus på spejderfærdigheder. Vi tog en all-around tilgang, og kom omkring 

både mad, bål, kort og kompas og førstehjælp. Spejderne har generelt godt gåpåmod, og vi 

besluttede at lade dem lave et stort rafteprojekt selv, som de både kunne bruge trops- og 

patruljemøder på. Vi brugte tid på at lære dem forskellige brainstormings-teknikker, og deres projekt 

blev at lave et spa ud af rafter og presenning med et tilhørende overdække. Projektet nåede ikke at 

blive færdigt, men spejderne havde det sjovt med det, og det føltes som om, de virkelig syntes det 



var deres projekt. Vi evaluerede og kom frem til, at et projekts succes har meget at gøre med, hvor 

meget man lægger i det, og hvor store forventninger man har. 

Sommerlejren 

Sommerlejren 2019 foregik i Rotterdam. Vi ankom i lufthavnen, tog et par tog, og bum så gik vi med 

de hollandske søer og vandløb på alle sider. Vi brugte det meste af ugen på Rotterdam 

Spejdercenter, som bød på mange fede hollandske aktiviteter. Der var roning på floder, der bugtede 

sig gennem lejrpladserne, fierljeppen (hollandsk stangspring), MoiGekloi (Hollandsk 

forhindringsbane på vandet), volleyball, m.m. Vi snakkede med nogle spejdere fra Irland, der var der 

samtidig med os, og vi havde aftener med lejrbål, natløb (juhu!) og det ædle spil ‘Pind’. En af 

dagene tog ind i Rotterdam by, hvor Oliver havde forberedt et mega fedt byløb, med opgaver som 

havde med både ny og gammel hollandsk kultur at gøre. Dem, der ville, tog ind og så den gamle del 

af Rotterdam, som inspirerede Christian d. 5 til at grundlægge Nyhavn i Danmark! Sidst på dagen 

tog vi en tur på all-you-can-eat pandekage båd, før vi stopmætte trillede hjem til lejren. Lejren 

indeholdt også en to-dages hejk på ca. 20 km, som for nogle var en prøvelse, mens den for andre 

ikke var lang nok - alt i alt en god tur, med badning, ømme fødder og godt humør. Overordnet set 

var lejren en fantastisk oplevelse, hvor vi ledere følte, vi fik mulighed for at komme meget tættere på 

mange af vores spejdere. Klart årets højdepunkt. 

Andet halvår 

I år fik vi otte nye spejdere op! Det har været så fedt, men også hårdt. De har rigtig meget god 

energi, og vil for det meste gerne spejderarbejdet. Ledernes ører er kommet på prøve, og vi er et 

par gange blevet nødt til at tage et alvorsord om, at det skal være muligt at snakke med hinanden 

uden at hæve stemmerne. Vi ser det som et problem, som vi skal arbejde med, men det er et 

luksusproblem, og vi ser meget hellere høj energi end ingen energi. De ældre spejdere har taget 

godt imod dem, og de nye har været gode til at snakke med de ældre, så der er kommet et godt 

sammenhold på tværs af hele troppen. Spejderne har været rigtig gode, men vi vil også give lidt af 

æren til vores halvårs-programs-struktur, hvor vi nu flere gange har brugt det første halvår på 

aktiviteter, der fordrer samarbejde og patruljeliv. Spejderne har også taget mærket ‘Masterchef’, 

som er et madlavningsforløb, som kulminerede på efterårsturen, hvor vi var på gårdbesøg, og ude 

og samle mad i skoven. Spejderne har været inddelt i patruljer, som de har arbejdet i i løbet af året, 

og det har fungeret ok, men vi gentænker patruljerne nu i starten af 2020. Oliver har været væk i 

dette halvår, og vi glæder os meget til at få ham tilbage i foråret 2020. 

Juletræssalg 
I år havde vi mere fokus på juletræssalget. Vi var ude i god tid med mails til forældre, vi lagde en 
video op på vores facebookside, og vi indrykkede to artikler i lokalavisen. Det resulterede desværre 
ikke i et specielt meget større salg, og vi sad derfor med en del træer tilbage, som ca halverede 

vores fortjeneste. Vores analyse er, at noget af det skyldes vejret, og noget muligvis skyldes vores 
service. Vi har mange smilende børn, men muligvis ikke den bedste kvalitet i forhold til juletræsfod-
påsætning. Næste år neddrosler vi på antallet af træer og forsøger at blive bedre til at lave fødder. 
 

Beretning fra klanen 2019 

Trørøds klan er i øjeblikket uden egentlig klanleder. Anton og Linea har været det den sidste 
periode, men vil begge to gerne ud af posten. De har alligevel stået som tovholdere, selvom de for 
længe siden har meldt et ønske om at sende stafetten videre, men af forskellige årsager er der ikke 
nogen, der har budt ind på posten. 

Strukturen i klanen er derfor lige nu sådan, at man byder ind med et møde eller en aktivitet, hvis 
man har en god ide. Kasper har blandt andet stablet julefrokosten på benene (en fast tradition vi 
har), Valdemar har stået for et klatremøde, Andreas har snakket om at arrangere en outdoor-
gourmet tur. Vores generelle fornemmelse er, at de fleste klanmedlemmer har det ok med den 
struktur, vi har nu, men vi venter lidt på, at nogen har lyst til at påtage sig klanlederrollen. 

I sommerferien var klanen i Holland sammen med troppen. Det var en virkelig dejlig tur med bonding 
mellem klan og trop, og plads til at klanen kunne være sig selv. Den brugte dog meget af tiden 
sammen med troppen, og tog et lidt større ansvar med at hjælpe tropsledelsen med de daglige 
gøremål og arrangering af et natløb for troppen. 



Vi har også arrangeret oprykningstur for første gang i et godt stykke tid, og det gik op for os, at det 
er en virkelig hyggelig tur med gode traditioner. Vi bestræber os på at holde den igen næste år, så 
der ikke går flere år imellem, men at folk bliver rykket op og taget imod i klanen med det samme. 

En del af klanen har også været på ’Ud i det lysegrønne’ og SeniorDivi, som er aktiviteter, vi holder 
sammen med resten af divisionen. Vi har et godt forhold til Virum klan (Skrå-klan), og kender også 
mange af de andre gennem disse fællesaktiviteter og Forlev-kurser. Fællesskabet på tværs af 
klanerne er en del af det, der gør det fedt at være klan, selvom der ikke er ugentlig aktivitet hos os 
selv, så det vil vi blive ved med at opsøge. 

 


