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Formandens Beretning        31-Januar 2022 

Sammenlignet med året 2020 blev året 2021 noget mere ”normalt”, set med Grevinde Danner Gruppens øjne. 
Flere traditionelle arrangementer blev gennemført, og vores aktiviteter var ikke på samme måde påvirket af de 
restriktioner, der var os pålagt/anbefalet året før.  

Jeg vil gerne dvæle lidt ved aktiviteterne, for her mener jeg virkelig, at vi som gruppe har lagt os i selen og fået 
gennemført noget godt arbejde med vores spejdere. For nogles spejderes vedkommende var det f.eks. det 
stiftede bekendtskab med gruppeturen for første gang, da den jo var aflyst året før. At vores spejdere har disse 
fælles og udfordrende aktiviteter i en hel weekend læner sig fint op ad vores udviklingsplan, hvor vi jo netop 
tilkendegiver, at spejderne i Grevinde Danner Gruppen skal opleve rum, hvor der er fokus på venskab, gode 
oplevelser, og at det er ok at fejle. 

”Børges fødselsdag” var temaet på gruppeturen, hvor jeg ved selvsyn så de velplanlagte aktiviteter, der på tværs 
af grenene satte spejdernes evner til at lede, planlægge og udføre opgaver på en prøve. Natløbene var tilpasset 
de enkelte grene, og jeg er sikker på, at nogen blev mere end udfordret af løbene. En fornøjelse at være tilskuer 

til, selvom det skete mens der fra min side primært blev skrællet kartofler   

Houens Odde i Kolding lagde faciliteter til gruppens sommerlejr. En uge havde gruppens spejdere at gøre godt 
med på stedet, hvor der dagligt var arrangeret forskellige aktiviteter, som spejderne kunne deltage i. En sådan 
tur gør, at alle er blev mere bevidste om, hvad man kan, og hvad man skal lave på en lejr. Gode oplevelser og 
lærepenge før det for alvor går løs på SL2022. 

Det er selvfølgelig kun et udsnit af, hvad der har været af aktiviteter hos Grevinde Danner Gruppen. Vandreture 
for Trop, Camp Adventure for Mini, Mikro og Junior er andre ting, som kunne nævnes, men jeg vil nu mest 
fremhæve det daglige spejderarbejde, der foregår nede på grunden på Vængetvej. Billederne på Fjæsbogen 
lyver ikke. De er fyldt med smil, undren og nysgerrighed. En stor tak til ledere og frivillige, der har været med til 
at planlægge og udføre alt dette arbejde gennem hele året. 

Grunden og hytterne vil jeg også gerne komme ind på. Nummer 59 er virkeligt blevet fin med ”nyt” køkken og 
ruminddeling, der virkelig kan bruges til formålet. Nemlig til spejd for alle størrelser og aldre. Ikke engang tyveri 
eller vandskader kan tvinge gruppen i knæ. 

Tilsvarende står nummer 57 skarpt med de nye farver, der matcher de udbyggede skure langs skellet. Skuerne 
har virkeligt åbnet op for indretningen af nr. 57, som forhåbentligt officielt kan få spejderhyttestatus i løbet af 
det kommende år. Tak til alle de frivillige der uge efter uge sørger for, at tingene i foreningen skrider sikkert 
frem. 

Arbejdsdagen, hvor vi bl.a. fik lagt kimen til de to sidste shelters, glæder jeg mig til hvert år. Her bliver der 
virkelig taget fat, både med praktiske opgaver men så sandelig også med at knytte fællesskaber. Så at dagen var 
omdøbt til Arbejdsdag/Sommerfest i år gav god mening. For det er sandelig også en festdag, hvor vi nyder godt 
selskab og god mad, mens der udføres meningsfuldt arbejde. Klap jer lige selv på skulderen. 
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Juletræssalget slog i år rekord i min tid som formand. Det var igen Færgegården, der lagde grund til 
juletræssalget. Fældningen og transporten var som altid hyggeligt og grundet nærhed mellem fældningssted og 
Færgegård samt antallet af deltagere, var vi færdige i god tid. Salgsdagene må også betegnes som en succes, 
selvom ikke alle træer blev solgt. Jeg er spændt på, hvad der kommer af nytænkning i juletræsudvalget 
fremadrettet, for initiativerne er blevet flere de sidste par år. Jeg kan f.eks. nævne: Transport af træer, nyt 
salgssted og websalg. 

Husk: Salget af juletræer udgør en væsentlig indtægt for gruppen og medvirker til, at vores spejdere og ledere 
kan gennemføre nogle gode aktiviteter gennem året. Derfor skal der lyde en stor tak for indsatsen til udvalget 
og alle andre, der bakker op om arbejdet før, under og efter arrangementet. 

I sommers havde vi en udskiftning på gruppelederfronten. Karina, Katja og Jan har taget stafetten op efter 
Henrik. Tak for det. Jeg vil gerne benytte muligheden for at sige tak til Henrik for hans indsats gennem årene. 
Også Niels, Pernille og Rasmus skal have et stort klap på skulderen for den indsats og forskel, de har gjort 
igennem mange år i gruppen. 

Har du også lyst til at yde en indsats og arbejde med børn og unge i det daglige spejderarbejde, så sig til. Det 
kan være et emne, du brænder for og gerne vil formidle, hjælp til i køkkenet til gruppeturen eller noget helt 
tredje. Gruppen tilbyder både uddannelse til ledere og anden form for support, såfremt du ønsker at prøve 
kræfter med at være spejderleder, udvalgs- eller arrangementdeltager. 

 

Venlige Spejderhilsner 

Anders Rosenhagen 

Bestyrelsesformand i Grevinde Danner Gruppen 
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