Odense, 14. april 2021

Stjernegruppens beretning 2020
Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division
sammen med andre blå spejdere i Odense.

Medlemmer
Stjernegruppen havde 304 medlemmer i januar 2021 og 298 medlemmer i januar 2020. Medlemstallet er
stabilt med en svag opadgående tendens på trods af Covid-19 nedlukningen af alle spejderaktiviteter en stor
del af året, men måske styrket af den voksende interesse for naturoplevelser. Stjernegruppen har stadig et
merpotentiale på op til 60 spejdere, hovedsageligt i de yngre grene.

Medlemmerne fordeler sig i januar 2021 (2020) på 9 (17) familiespejdere, 42 (35) mikro, 60 (58) mini, 49
(46) junior, 43 (48) trop, 16 (22) klan og 57 (63) ledere. Dertil kommer 11 hvilende medlemmer, 10
seniorklan og 7 bestyrelsesmedlemmer. Der er en begrænset venteliste. Ventelisten er på 8 børn, heraf 6
mikroer og 2 minier mod 6 på venteliste i januar 2020 og 41 i januar 2019. Familiespejd, trop og klan har fået
færre medlemmer, mens mikro, mini og junior har fået flere medlemmer. Ventelisten er fortsat begrænset,
til gengæld har Åbent Hus i August måned været en stor succes og har givet anledning til op i mod 25
indmeldelser. Det er stadig den almindelig opfattelse i kvarteret, at Stjernegruppen har lang venteliste og at
det ikke kan betale sig at blive skrevet op.

Ledere
Stjernegruppen har 57 ledere i januar 2021 mod 60 i januar 2019. Rekrutteringen er fin, selvom der stadig er
i underkanten af ledere i enkelte grene, især mikro- og juniorgrenen.

Leder fordeler sig på de enkelte grene på følgende vis. Familiespejd med ét spor: 1 leder. Mikro med to
spor: 7 ledere. Mini med to spor: 17 ledere. Junior med to spor: 11 ledere. Trop med ét spor: 10 ledere. Klan:
3 ledere. Mikro har udfordringer med at få tilstrækkeligt med ledere.
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Vi har i 2020 budt velkommen til ni nye ledere: Katja, Tina, Daniel, Bjarke, Mads, Jesper, Sonny, Diana, Mie,
Rigtig hjertelig velkommen til jer alle!

Vi har i 2020 sagt farvel til tolv ledere: Trine, Anne, Mikkel, Jonathan, Stinne, Laura, Denise, Fredrik,
Christian, Michael, Pia og Eunice.
Hjertelig tak for en stor indsats.

Handlingsplan 2020
Gennemførelsen af vores handlingsplan for 2020 bærer præg af coronaens komme til Danmark i marts 2020.

Handlingsplanen bestod af 44 arbejdsopgaver, heraf de tre store opgaver:
1. Flerårig ansættelse af frivilligkonsulent
2. Gruppesommerlejr 2020 på Gillastig i Sverige
3. Vision 2030
Vi gennemførte to ud af de tre store.

Vi har lykkedes at konvertere vores halvtidsstilling som udviklingskonsulent fra at være en
projektansættelse til at være en permanent ansættelse. Vi skrev ny kontrakt med Eva Becher med virkning
fra 1. august 2020,

Gruppesommerlejren til Gillastugan i Sverige blev aflyst på grund af coronarestriktioner. I stedet
gennemførte de enkelte grene individuelle grensommerlejre.

Vi fik har udarbejdet Vision 2030 til at afløse Vision 2020. Der blev nedsat en gruppe til at planlægge
forløbet. Gruppen bestod af Christine Wille, Claus Kastberg, John Reib og Ole Strøm. I løbet af foråret blev
der lagt planer. Planer der blev ændret og ændret og ændret tilbage igen.
Vi gennemførte tre inspirationsaftener hvor vi fik besøg af inspirerende gæster som Eva Ravn Nielsen fra
Ballerupspejderne, Mads Løkke Rasmussen fra Bagsværd Gruppe og Mads Leth fra Stjernegruppen den 10.
september 2020, af udviklingschef Jacob Kramer fra Svendborg Gymnastikforening den 23. september 2020
og af adjunkt Camilla Glæsel fra UCL Erhvervsakademi den 10. oktober 2020.
Det skulle have været en visionsweekend ud af huset – det lod sig desværre ikke gøre. Men det blev til en
forrygende visionsdiskussion i weekenden 24-25. oktober 2020 på Hindemosen med masser af gejst og
diskussionslyst blandt ledere og bestyrelse. Vi blev hjulpet rigtig godt igennem hele weekenden af Dorthe
Kargo, der var hyret ind som kommunikationskonsulent. Søndag eftermiddag kunne vi hilse pænt af med
hovederne fyldt af en masse gode tanker og idéer. I løbet af efteråret blev der snakket og skrevet i
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visionsgruppen. Lederne og bestyrelsen kom med på råd og kom med gode kommentarer og på det
kommende grupperådsmøde 2021 skal vi i fælleskab have gennemgået resultatet af vores fælles arbejde og
have det godkendt. 1000 tak til alle for den gode proces.

Ud af de øvrige 39 opgaver vi gennemført 14 opgaver og delvist gennemført yderligere 6 opgaver. De
resterende 19 opgaver er ikke blevet gennemført, de fleste på grund af Corona restriktioner. Det gælder for
eksempel mange spejdermøder og ture, men også gårdsalg, Sct. Hans og Lysløbet blev aflyst.

Til gengæld bød året på en række udfordrende ekstraopgaver, også på grund af Corona restriktioner, der alle
blev gennemført. Det gælder for eksempel Opdelingen af Hindemosen i fire fysiske mødeområder,
gennemførelsen af Hjemmespejd og Udespejd samt gennemførelsen af Sct. Georgsdag 2020 som Zoommøde.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg Nielsen,
gruppeleder Troels Rossen, forældrerepræsentanterne Jeppe Bæk, Christina Gotfredsen, Lotte Holk Hansen,
søkyndig Rikke Molin og ung Tobias Strømberg.

Onsdag d. 11. marts 2020 havde gruppeledere. Christine Wille og Claus Kastberg og jeg et telefonmøde lige
efter spisetid. Vi skulle lige tage stilling til, hvordan vi skulle forholde os i forhold til corona. Vi blev enige om,
at der i den nærmeste fremtid ikke kunne afholdes ture. Som en konsekvens af dette, tog vi på Hindemosen
for at sende de tropsspejdere, der var på Kolle-Kolle hjem - det faldt forståligt nok ikke i den bedste jord.
Mens vi stod der og ventede på de sidste unger skulle blive hentet, lukkede statsministeren Danmark ned.

Gårdsalget 2020, Sct. Hans 2020 og Lysløbet 2020: Alt sammen aflyst.

Sct. Georgsdag:
I forbindelsen med nedlukning af Danmark er der blevet udvist meget stor fantasi også hos Stjernegruppen.
Årets Sct. Georgsdag blev afholdt på Zoom, med masser af spejdere og bål på Hindemosen som fin
baggrundsbillede.

Arbejdsdage: Aflyst

Den nye grejlade: Grejladen er færdig. Ved fælles hjælp har ledere og Eva fået indrettet den på bedste vis.
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Brug af Hindemosen:
I foråret var der masser af aktivitet på Hindemosen. Friskolen Fund var på stedet i rigtig mange timer, hver
uge. En ordning til stor fælles glæde – desværre indtil Friskolen Fund gik konkurs lige før sommerferien.
Økonomisk har det heldigvis ikke fået de store konsekvenser for Stjernegruppen.

Kelstrupskov:
Her står tiden ligesom stille! Som sidste år vil jeg gerne opfordre alle til at bruge hytten i Kelstrupskov noget
mere. Husk området omkring hytten er fantastisk. Desværre er hytten ikke længere helt tæt og der er andre
småting som vi skal have set på. Tanken kan være, at vi vil holde hytten kørende nogle år endnu, mens vi
langsomt bevæger os over mod en løsning med shelter.

Sluttelig vil jeg gerne takke alle for den enorme indsats der er lagt i spejderarbejdet 2020, det har ikke været
let, jeg ved det. Til trods for zoneopdeling, forsamlingsforbud, sprit, mundbind, lukkede toiletter og meget
mere, så har alle ydet en kæmpe indsats. Også en stor tak til Eva, som har været lige bag os hele tiden, altid
klar til at give en hjælpende hånd.

Jeg vil også gerne takke alle spejdere og deres forældre der, til trods for forsamlings forbud og aflyste
møder har bakket Stjernegruppen op hele vejen – 1000 tak for det. Vi har stort set ikke fået udmeldinger i
corona perioden.

Gruppeledelse
Gruppeledelsen består af gruppeledere Christine Wille, Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen. Derudover
har de tilknyttet fire gruppeassistenter: Christian S. K. Nielsen, Morten Askholm, Kirsten Zwisler, Carsten
Moldt. Gruppeassistenter hjælper med afvikling af gruppens opgaver, både i samarbejde med
gruppeledelsen og med de enkelte grene.

Gruppeledelsen har i 2020 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført:
▪

Ledermøder: Fire ledermøder i årets løb, 5. maj, 8. juni og 9. september og 10. november 2020 samt
festligt juleledermøde den 18. januar 2020

▪

Ledertræning: Ledertræf 2020 i april 2020 blev aflyst pga. Covid-19. Ledertræningsweekend i oktober
2020 blev aflyst pga. Covid-19

▪

Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag 2020 blev gennemført som ZOOM-møde med Sct.
Georgsbudskab af tropsleder Kim Østergaard, Store Klatreuge juni 2020 blev aflyst pga. Covid-19 og
fælles Juletur 2020 til Skovbrynet blev aflyst.
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▪

Oprykningsdag 2020 blev gennemført den 22. august 2021 med stor succes til Hylkedam.

▪

Åbent Hus blev afviklet 20. august 2020 for mikro og mini spejdere med stor succes.

Gruppeledelsen har i 2020 fordelt ansvaret mellem sig på følgende vis:
▪

Troels Rossen: Korps, Division, bestyrelse, Sct. Georgsdag

▪

Claus Kastberg Nielsen: GL-møder, Familiespejd og Klan, Stor Tur, Fundraising, Klatreuge

▪

Christine Wille: Ledermøder, Mikro, Mini, Junior, Trop, Ledertræf, Oprykningstur, Konsulent

Større opgaver som Gruppeledelsen har varetaget er:
▪

Udviklingskonsulent Eva Becher ansat per 1. februar 2019 med fokus på organisering, den nye grejlade,
markedsføring og lederrekruttering. Christine er personaleleder og har regelmæssige møder. Eva er på
superkort tid blevet uundværlig. Ansættelsen er ændret til en permanent halvtidsstilling per 1. august
2020.

▪

Oprykningsdag 2020 på Hylkedam blev gennemført den 22. august 2021.
Trop: Godt – Fællesskab godt – god mening ingen møder før – ikke senere afsted. Junior: Supergodt med
opdeling. Rigtig fin tur. Mangler andenårige. Skal forklares bedre. Mangler lokale stærkere remindere.
Andet ord end opstartstur. Mini: God dag. Smukke hul var sagen. Tunnel fjernes OK. Flere med Mikro:
God dag. Klan: Godt med leg med oprykning junior.

▪

Åbent Hus blev afviklet på Hindemosen den 20. august 2020 for mikro og mini spejdere.
Mini: Fungerede rigtigt godt. 20 nye deltagere. Bedre intro til møde. Hurtigere indmelding. Godt at GL
og bestyrelse var tilstede. Mikro: 20 nye deltagere. God dag. Mange startede. Mange spm. Længere
rækkevidde. Mikro adgang til forhindringsbanen kiksede. Godt tidspunkt i August i stil af møde. Ingen
formøde er godt. GL og bestyrelse: Godt med intro til nye forældre. God video.

▪

Corona Spejd. Gruppeledelsen tog en aktiv rolle med omstilling til spejderi med coronarestriktioner.
Den 25. marts 2020 blev alle udendørs friluftsaktiviteter lukket ned og Gruppeledelsen satte i gang i
Hjemmespejd hvor man hjemmefra kunne løse ny spejderopgaver hver uge og optjene til et
Hjemmespejdmærke. Den 18. maj 2020 blev udendørs spejder tilladt igen i grupper under 10 personer
og gruppeledelsen med stor hjælp fra Eva delte grunden op i fire separate zoner komplet med sprit,
toiletter, vand, værktøj og bålpladser så man kunne huse fire møder a hver 10 personer på samme tid.
Alt spejderarbejde blev lukket ned igen fra den 7. december 2020.

Udviklingskonsulent 2020
Året 2020 har for alle været helt usædvanligt - det gælder naturligvis også i spejderarbejdet. De første
måneder af 2020 var grunden og køkkenet udlejet til børnehave. Som gruppens repræsentant stod jeg for at
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gennemføre et smidigt samarbejde i praksis - herunder at finde på løsninger, der gjorde det muligt at
kombinere gæster i dagtimerne med vores primære opgave; spejdermøderne om eftermiddag/ aften.

Fra marts 2020 ændredes opgaverne grundet nedlukning af det meste af samfundet. Da vi fik mulighed for
atter at åbne op for spejderarbejdet, skulle der gennemføres en hel række af tiltag for at leve op til
restriktionerne. Især har jeg taget del i de ting, der kunne gøre det nemmere for lederne at lave
spejdermøder så "normalt" som muligt ved at tage mig af de praktiske ting: sørge for håndsprit og
håndsæbe, fik etableret papirdispensere på toiletter, fyldte de fire baser vi etablerede op med materiel,
lavede skilte til forældre, lave strimler til tørklæder, sætte info plakater op m.v. Fokus har været på at sikre
at ledere har mest muligt tid til at gøre det der er sjovt; at være sammen med spejderne - og ikke behøver
bruge tid på de ekstra opgaver der er opstået i forbindelse med restriktioner som følge af Covid19.

Grund og bygninger blev i foråret 2020 lejet ud alle hverdage til udeskole (FUND friskole). Det tog en hel del
tid at sikre det smidige samarbejde, herunder ikke mindst at sørge for der var klar til spejdermøder hver
eftermiddag. Uagtet det ikke endte lykkeligt grundet skolens konkurs har det givet nogle lærerige oplevelser,
der forhåbentligt vil gøre det nemmere at etablere samarbejder med skoler og andre institutioner. Jeg har
løbende nedskrevet hvad der har været af udfordringer og konkrete løsninger i forhold til netop denne
målgruppe.

Jeg har lavet to hyttebøger til hjælp for både ledere (især de nye) og lånere - med beskrivelse af alle de
praktiske ting ved hytten, så det er nemt at overskue.

Spejd:
Vi har gennemført spejdermøder i videst muligt omfang og kun haft lukket helt ned, når det har været
nødvendigt for at overholde alle regler. For at gøre gennemførelsen af spejdermøder nemmest muligt for
lederne, har jeg haft en del (praktiske) opgaver med dette.

Foråret 2020 lavede vi Hjemmespejd med en række opgaver, vinter 2020-21 gennemførte vi Udespejd , hvor
jeg lavede materiale/ opgaver spejderne kunne løse sammen med forældre. Det var først og fremmest for at
synliggøre gruppen i en tid, hvor almindelige spejdermøder ikke kunne gennemføres.

Jeg sørger for en vis koordinering af projekter, der sker på selve Hindemosen ved at have nogenlunde styr på
fælles kalender, herunder udlejning, udlån, spejderbrug og håndværkere - i samarbejde med de respektive
ansvarlige. Jeg har deltaget i visionsmøderne på lige fod med ledere.
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Synliggørelse:
Som led i markedsføring af gruppen - synliggørelse er én af midlerne til at tiltrække nye medlemmer - lægger
jeg jævnligt historier om både stort og småt på gruppens Facebook side. Ikke mindst i de perioder hvor der
ikke har været så meget at skrive om når spejd har været aflyst. Vi har også haft opslag rettet mod
rekruttering af ledere. Jeg lavede skriftligt materiale til Åbent Hus arrangement august 2020 - formålet var at
tiltrække nye spejdere. Materialet kan genbruges ved lignende arrangementer.

Grej og bygninger:
Vi fik flyttet klatregrejet til det nye klatrerum i grejladen. Jeg tømte reoler i skovstalden for at vi kunne leje
det store lokale ud til udeskole. Ligeledes jævnlig oprydning i bliklade for at sikre der var klar til
spejdermøder efter udlån. Under nedlukningen vinter 2020 brugte jeg tid på grej; bl.a. indbrændning af
støbejern, nye skafter til bålpander, oprydning i værksted og huler, eftersyn og rensning af alle
flagermuslygter m.v. Det er primært mig, der sørger for at lukke op/ informere diverse håndværkere herunder tømrer, der færdiggjorde grejlade, installation af ny opvaskemaskine, tjek af låse og alarmer, besøg
af skorstensfejer m.v. Jeg sørger også for at indberette til bestyrelse, hvis der er fejl og mangler, som enten
jeg eller ledere har spottet. Vi har nogle gange haft ubudne gæster, når der ikke har været andre. Jeg rydder
op efter dem og informerer bestyrelse.

Ved starten af 2020 var jeg stadig projektansat, men stillingen blev fast fra og med maj 2020 med 22 timer/
uge.

Økonomi
Stjernegruppen havde indtægter i 2020 på 963.346 kroner mod et budget på 1.009.500 kroner.
Stjernegruppen havde udgifter i 2020 på 973.073 kroner mod et budget på 1.009.500 kroner.
Stjernegruppen kom derfor ud af 2020 med et driftsunderskud på -9.727 kr. mod et budgetteret
driftsresultat på 0 kr. Driftsresultatet for 2020 er derfor et lille minus, men dog meget tæt på forventet.

COVID-19 har i 2020 påvirket Stjernegruppens økonomi på to måder. På indtægtssiden har vi været
forhindret i afholde vores traditionsrige Gårdsalg, Sct. Hans i børnehøjde og Bootcamp, som normalt giver
Stjernegruppen en væsentlig indtægt. Og på udgiftssiden har nedgangen i spejderaktiviteterne medført
færre udgifter dér, som vi dog i et vist omfang i stedet har anvendt til en berigende visionsproces frem mod
Vision 2030.

Stjernegruppen har i 2020 modtaget støtte fra den landsdækkende kompensationsordning Dansk Ungdoms
Fællesråds COVID-19 Nødpuljen. Stjernegruppen har søgt om og modtaget 105.000 kr., svarende til den
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budgetterede indtægt i 2020 for disse tre arrangementer. Derudover har Stjernegruppen i 2020 - på linje
med andre foreninger i Odense Kommune - haft mulighed for at søge Odense Kommune om et særligt
corona-tilskud. Stjernegruppen har på den foranledning modtaget et tilskud på 5.656 kr., som konkret har
betydet, at vi har fået dækket vores udgifter til værnemidler.

Stjernegruppen har i 2020 ikke haft den ekstra medlemstilgang, som blev forventet, da budgettet blev lagt i
starten af 2020, før conona'en satte ind og samfundet blev lukket ned. En nærmere analyse af
Stjernegruppens medlemstil- og afgange i 2020 viser ikke et ekstra medlemsophør, som man ellers hører om,
at andre foreninger har været ramt af pga. corona, eller udfordringer med at modtage
kontingentindbetalinger under corona-nedlukningen. Traditionen tro, er der i Stjernegruppen ikke nogen
medlemmer, der skylder i kontingent.

Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2020 på ca. 3,801 mill. kr. med en likvid kapital på ca. 271.000
kr. Stjernegruppens formue er steget med ca. 132.000 kr. fra 2019 til 2020 på trods af den lille
driftsunderskud på ca. 10.000 kr. Stigningen skyldes udover normal gældsafvikling på lån (se nedenfor) , at
ejendomsvurderingen for 2020 for Hindemosen er blevet forøget med 100.000 kr. fra hidtil ca. 3,765 mill. kr.
kr. til i 2020 ca. 3,865 mill. kr. Ejendomsvurderingen på Kelstrupskov er uændret.

Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på ca. 552.000 kr. og et boliglån
i Sparekassen Sjælland-Fyn på ca. 149.000 kr. Det samlede afdrag på denne gæld var i 2020 på ca. 42.000 kr.

Kommunikation
Stjernegruppen kommunikerer i dag gennem mange medier: hjemmeside (3), flere Facebook-sider, mail og
SMS. Stjernegruppen har i dag et aktivt Facebook-fællesskab (https://www.facebook.com/stjernespejder)
samt en aktiv Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/6095919426) samt grenspecifikke
Facebook-sider for Mikro (lukket), Mini (åben), Junior (lukket), Trop (lukket) og Klan (lukket). Bestyrelsen
overvejer om vi er tilstrækkeligt aktive på de sociale medier.

W W W . S T J E R N E S P E J D E R . D K

Side 9 af 16

Familiespejd
Koordinator: Roar Hylleberg
Familier januar 2020: 17 familier
Familier januar 2021: 9 familier

Jeg påtog mig rollen som ansvarlig for afholdelse af familiespejd i januar 2020 idet Jonathan havde valgt at
stoppe. Det var sammen med Michael, der var forældre i grenen og i udgangspunktet midlertidigt. Samt med
en meget eksplicit aftalte agenda med GL om dels at udvikle og højne spejderarbejdet i familiespejd-grenen
og overdrage grenen til en ledelsesstruktur som afspejlede et længe udestående ønske i gruppen om at gøre
familiespejder et langt mere værdifuldt aktiv. Fra GL var det Troels som var tovholder, hvilket vi mærkede
meget konkret da han faktisk kom forbi til de fleste af grenes møder. Og et stort tak for den opbakning.
Familiespejder skal være hyggeligt, sjovt og udfordrende – i nævnte rækkefølge. Og der er to meget
forskellige niveauer at ramme – voksne og førskolebørn. Hvilket kun lykkes hvis kun og det bliver det kun
hvis aktiviteterne tilrettelægges på deltagernes præmisser. Udfordringen er at nå fra hyggeligt til
udfordrende på den måde som giver det spejdermæssige islæt.
Året startede ud med bygning af fuglekasser og var derfra præget af Corona-restriktioner.
Corona har naturligvis sat sit præg også på familiespejder året. Vi har måtte aflyse sommerlejr og enkelte
møder. Hvilket er øv, øv og øv. Men, det har ikke ændret det overordnede indtryk af grenen består af en fast
kerne og mange interesserede som det qua. Corona har været vanskeligt at tilknytte/fastholde.
Møderne har været centreret omkring et enkelt tema og fokuseret på en konkret oplevelse af hvad spejder
kan når vi forstærker en sjov aktivitet med det ekstra som spejdervinklinklen kan tilføre. Det usynlige ekstra
som adskiller spejder fra de øvrige fritids- og friluftstilbud til børn og unge. Det som kan gøre en
attraktivaktivitet til en spejderoplevelse.
Muligvis bedst illustreret af forskellen på aktiviteten at lave kastanje-dyr og spejderoplevelse af hvad
kastanje-dyr kan lærer en. Da familiespejder i efteråret lavede kastanje-dyr var oplægget til familierne tvistet
sådan at det ikke handlede om at producere de flotteste dyr. I stedet var oplægget til forældrene at
hjælpe/facilitere børnene til at lave deres egne og netop ikke at overtage projektet. Mange mellemregninger
her udeladt - men det var en øjenåbner for navnlig forældrene på hvad spejder kan – når og hvis vi tør og vil
sætte scenen rigtigt. Eller man kunne bare sige når det lykkes at konverterer en attraktiv aktivitet til netop
godt spejderarbejde.
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En stor tak til Eik fra Troppen for både praktisk hjælp samt konstruktivt modspil i det praktiske arbejde med
både møderne og forståelsen af alderstrinnet 3-6 år.

Mikro
Leder: Marianne (grenleder), Kirsten koordinator
Mandagsholdet: Christina, Thomas & René. Signe som stoppede i august pga uddannelse
Onsdagsholdet: Marianne, Roar, Jesper & Mie som nye hjælper i august. Vi fik ligeledes god hjælp fra
tropsspejderne Tone, Magnus, Ludvig og Christian, som tog på Efterskole i August men heldigvis kom Nikolai
og Eik til i foråret.
-

Mikrogrenen i januar 2021: to afdelinger med i alt 41 spejdere og 8 ledere
Mikrogrenen i januar 2020: to afdelinger med i alt 43 spejdere og 7 ledere

Mikrospejder året 2020 blev som alt andet i Danmark og Verden berørt af Covid- 19. Men det lykkes dog at
komme på et par små ture i de gode tider. To weekend møder i januar, hvor vi den ene gang var en tur i Sct.
Knuds kirke og hvor Anders gav os en rundvisning ved det store kirkeorgel og en tur op i klokketårnet og
spille julesangen fra julekalender som kunne høres i hele Odense Centrum. og et stjerneløb på Hindemosen,
for lige at få genopfrisket vores spejderting, ved en af poserne blev der også lavet mad til alle incl forældre
og søskende. En endagstur til Kelstrup Skov hvor vi startede fra Langsø og gik med små poster på vej til
Kelstrup Skov og fandt spor efter Pippi. Det blev til en temmelig våd dag , men vores mikroer klare det flot
og kom hjem med et 5 km mærke-Vi kom også på en endagstur i november til ”Agenternes verden” på
Skovdam hvor vi fik øvede lidt færdigheder i være agenter, Her havde vi også en dejligt køkken hold
bestående af 3 fantastiske forældre som klare forplejning og rengøring for os Leder. Begge ture har uden
overnatning så det har vores mikroer 2020 har stadig det til gode at prøve at sove i telt eller hytte.. Vi kunne
være sammen med resten af Stjernegruppen til Sct. Georgsdag over Zoom her kunne være sammen med
hver for sig med resten af Stjernegruppen. Men vi nød at være på oprykningstur til Hylkedam hvor fik sendt
en flok spændt mikroer videre til minigrenen

Vi fik leget med lys og mørke , Samarbejdsøvelser og øvelse i at være sammen som et hold , og blive rystet
sammen efter en lang vinterpause nået vi også lige lidt af, inden den første nedlukning kom. Da vi atter
måtte komme til mikrospejder igen i maj/ juni, foregik det i 3 base

Mikroerne fik dog alligevel snuset til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning,
bålmad, leg med lys og mørke, lege med kort og kompas, øvet sig i, knob og klatring , samt forberedelser til
vores turer og øvet sig at melde til og fra på en post. Mange af disse færdigheder er øvet i forbindelse med
mikroernes mærkeforløb, hvor man over tre møders varighed øver sig inden for et specifikt emne.
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Det er nogle meget populære aktiviteter, da de også udløser et mærke til uniformen, og de dermed har
meget snak omkring, hvad man kan og har lært, når man har et bestemt mærke.
Vi sluttede året af med et Jule nisse løb arrangeret af Stjernegruppens Tropsspejder. Det er altid dejligt når
de vil lave løb for os i mikrogrenen

Mini
Ledere per marts 2021: Karin (grenleder)
Tirsdagsholdet: Marianne, Hanne, Annette, Lars S., Aagaard, Anders, Diana og Jonas.
Torsdagsholdet: Christoffer, Jacob, Daniel, Katja, Natasja, Sonny og Ninna, (hver anden uge)
-

Minigrenen i januar 2021: to afdelinger med i alt 59 spejdere og 16 ledere
Minigrenen i januar 2020: to afdelinger med i alt 55 spejdere og 14 ledere.

Året har været præget af Corona-nedlukning og restriktioner, men også stor opfindsomhed og
tilpasningsevne.

Ture: Weekendtur til Skovbrynet (Gelsted) 21.-22. marts og Miniskæg med Anders And i Andeby 16.-17. maj
b1lev begge aflyst pga.. Corona nedlukning. Den fælles sommerlejr planlagt til Gillastig i Sverige (2.-5. juni)
aflyst pga. rejserestriktioner. I stedet holdt vi Sommerheik i Danmarks Vilde Natur på Sydfyn lørdag den 5.
juni. Oprykningstur til Hylkedam (lørdag i august) blev gennemført, Ryste-sammen-jungletur - blev
gennemført med tirsdagsholdet på Kelstrupskov og torsdagsholdet på besøg hos Ryds dejlig grund i Korup
(lørdag i september). Divisionsaften i september og Juleturen i november blev begge aflyst p.g.a.
forsamlingsforbud.

Året 2020 blev således et helt specielt spejderår for minispejderne, da vi slet ikke har haft ture med
overnatning på grund af nedlukning (foråret), specielle afstandskrav til overnatning udendørs, som vi
vurderede ikke at kunne overholde med minispejdere (sommerlejr), og forbud mod indendørs overnatning
(juletur). Årets ”sommerlejr” foregik derfor som en sommerheik på Sydfyn. Vi tog med rutebil til Faaborg,
veterantog til Korinth og vandring fra Korinth via Arreskov Sø og Svanninge Bjerge tilbage til bussen hjem. En
fantastisk flot naturtur, der blev belønnet med 10 km mærket til alle. Minierne blev også udfordret på turen
af et mægtigt regnvejr på sidste del af gåturen. De klarede ”modgangen” flot og fik konkret erfaring med
betydningen af sangteksten: ”…er vi spejder eller ej! Mukker vi når det gælder? Nej!, Gi’r op når modgangen
melder sig, Er ikke noget for os!”. Fælles rystesammen turen planlagt til Kelstrupskov en lørdag i september
fik vi med kort varsel delt op ”Tirsdagsmini” til Kelstrupskov og ”Torsdagsmini” til Rydsgruppens dejlige
grund i Korup, så vi kunne overholde nye krav om maks 50 samlet. Dejlig tur for for begge hold.
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Temaer i årets løb: I januar arbejdede vi mere traditionelle spejderfærdigheder under temaet LYS og VARME
i gamle dage, der ledte frem til fejring af Kyndelmisse i starten af februar. Dernæst gik vi i gang med et
mærkeforløb (Kulturspejd) om spejder i andre lande i forbindelse med Tænkedag den 22. februar. Tænkedag
er en mærkedag i den internationale spejderbevægelse. Tirsdagsholdet nåde at få mærket inden Danmark
igen blev lukket ned 12. marts. Torsdagsholdet fik deres mærke, da vi startede op igen den 26. maj. I
efteråret har vi arbejdet meget i patruljer og været ude hele tiden. Et temaforløb med at bygge fuglekasser
er skudt til vi igen må være i værksted og ikke har krav om afstand. I stedet blev der flere spejderaktiviteter
ude.

Vi har fortsat opdelingen i ”coronapatruljer” (maks 10 personer inkl ledere) fra forårets opstartskrav. Dels
fungerede det godt og dels for at være forberedt på tilbagerulning af Coronarestriktioner.

Vi kører stadig helt parallelt med de to minihold med samme program og fælles ture, når muligt. Karin
fungerer som samlet koordinator og deltager lidt på skift i møderne i de to afdelinger.
Efter sommerferien sagde vi goddag til Anders, der rykkede med op fra mikro. Natasja startede igen efter års
pause. Desuden goddag til Diana og Sonny og efter jul også til Jonas. Samtidig sagde vi farvel til Tina (rykket
til junior) og Denise og Eunice (stoppet).

I har ingen venteliste og har plads til yderligere 5-8 minier.

Junior
Ledere onsdag: Steffen Godskesen (sporleder), Leila Vigdis Andersen, Anja Nielsen, Søren Elmer Kristensen,
Cecilie Tjørnelund Jørgensen
Ledere torsdag: Karen Eltang Petersen (sporleder), Lene Strøm, Lars Neckelmann, Tina Tipsmark Clausen,
Frederik Kromann
-

Januar 2020: 48 spejdere og 9 ledere fordelt på to spor
Januar 2021: 49 spejdere og 10 ledere fordelt på to spor

Også spejderåret blev helt anderledes i 2020…. Pga. forsamlingsforbuddet, krævede genåbningen i foråret
en noget strammere leder-styring end hvad spejdere i junioralderen plejer at foretrække. Vi fik det dog til at
fungere, og alt i alt virkede det som om juniorspejderne først og fremmest var glade for at kunne komme til
spejder igen.

I stedet for den aflyste gruppesommerlejr til Sverige tog vi sporvis på en enkelt overnatningstur til hytten
Skovlyst ved Geels Å. Vi mødtes på Hindemosen, og spejderne skulle herefter selv finde vej på cykel til
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overnatningsstedet. Dagen gik med orienteringsløb, madlavning og opsætning af hængekøjer (som vi
naturligvis sov i om natten). Hvordan den tur vil blive husket afhænger nok af, om man var med onsdagseller torsdagsholdet. Onsdagsholdet havde høj sol og behov for at søge skygge i løbet af dagen –
torsdagsholdet derimod havde fornøjelsen af 24 timer med regn, regn og regn. Begge spor havde dog et
hyggeligt døgn, hvor vi forsøgte at skabe lidt af den afslappede sommerlejrstemning.

Efter sommerferien var vi med resten af gruppen på sæsonopstarts-tur, og de første møder derefter gik med
diverse lære-hinanden-at-kende-lege og den obligatoriske repetition af kniv, sav og øksebevis.
Sæsonens første tur var Ryste-sammen-tur til shelterne på Stige Ø. Vi lavede samarbejdsøvelser på
forhindringsbanen, tilberedte patruljevis mad på Trangia og forsøgte at morse til hinanden i mørket på
bakketoppene. For mange af spejderne var det deres debut udi både gåtur med oppakning og overnatning i
shelter.

I løbet af efteråret havde vi tema om mørke og legede bl.a. smuglerløb og var på løb i skoven uden brug af
lys – rigtig sjovt for de fleste og lidt (for) grænseoverskridende for andre.
I november blev den aflyste juletur erstattet af en julejuniordag på Hindemosen. Klanen havde tilbudt at stå
for arrangementet, og det blev en hyggelig dag med nissehuer og diverse spejder-julerier. Tak til klanen for
initiativet og veludført program!

Inden spejdersæsonen fik en brat afslutning nåede vi at have et filmprojekt, hvor patruljerne skulle lave en
stop-motion-film om at være spejder. Vi har flere gange før lavet filmprojekt i juniorgrenen, og det er altid
en sjov proces, hvor kreativitet og samarbejdsevner bliver sat på prøve. Projektet blev naturligvis afsluttet
med filmfremvisning og popcorn i det fri.

Foråret plejer at være en travl årstid i juniorgrenen, da mange møder bliver brugt på at øve færdigheder,
som skal bruges på både Hem’ligtur og divisionsturnering. I år håber vi i stedet at kunne afholde vores egen
junior-patruljedyst på Hindemosen (for begge spor) en weekend i maj. Møderne op til kommer til at handle
om lejrliv, ”klar-dig-selv” og orientering.

Årets sommerlejr er fastlagt til uge 31. Hvor vi skal hen, hvad vi skal lave og andre mindre detaljer er ikke på
plads endnu…

Trop
Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Tommy Johansen, Kent Skov Jessen, Mads Leth, Kim Østergaard, Per
Wille, Bjarke Kjær Hansen, Mads Bøgelund, Peter Schmidt og Marie Moldt
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-

Tropsgrenen januar 2020: 49 spejdere og 7 ledere
Tropsgrenen marts 2021: 42 spejdere og 10 ledere

Spejderture / spejderløb: 3 tropsture – Vintertørn Trellenæs, Sommerlejr Svendborg, Opstartstur Hylkedam
Antallet af tropsture har været begrænset i 2020 grundet Corona, men Vintertørn og Sommerlejren ved
Svendborg var højdepunkterne i et troptursmæssigt magert år.

Ugentlige spejdermøder
De ugentlige mandagsmøder har også været præget af Coronaens indflydelse. Tropsmøderne har været
aflyst af 2 omgange og de andre har været præget af at spejdermøderne har været med opdeling af
spejderne i mindre grupper. Denne opdeling har været godt på nogle punkter og mindre godt på andre bla.
har spejderne haft begrænset samvær med andre spejdere. Dette har været savnet af spejderne

Tropsmøderne har været planlagt af lederne i samarbejde med patruljeansvarlige spejdere således at en stor
del af idegenerering, planlægning og udførelse af tropsmøderne har været spejdernes ansvar. Dette giver
dem bl.a. en læring i hvordan man via fælleskab og samarbejde kan løse mange forskellige udfordringer fx
Patruljedyster. Desuden er træning af basale spejderfærdigheder stadig højt prioriteret.

Vintertørn 2020
Vintertørn blev af holdt lige inden nedlukningen og gik til det østlige Jylland mellem Fredericia g Vejle.
Spejderudfordringerne var de kendte med hike om aftenen/natten, masser af sjove udfordrende aktiviteter
som Ostehjulet, Yoga, brætspilsudvikling, snitte i gammeldags håndsæbe m.m.
Det sædvanlige kolde gys var også på programmet og i år var vandet ikke så koldt - omkring 5 grader.

Sommerlejr 2020
Sommerlejren 2020 gik til Skårupøre øst for Svendborg, hvor vi i en lille uge havde en lejr, hvor samvær,
fællesskab, hygge, udfordringer og aktiviteter var i højsædet. En dag med vandaktiviteter, hike, tur til
Svendborg og for tropsspejderne luksusovernatning i skønne telte var højdepunkterne.

Fremtidige aktiviteter i resten af 2021
I den nære fremtid afhænger spejderaktiviteterne af coronarestriktionerne men i "best case scenario" vil
tropsmøderne forløbe som "almindelige" møder som før corona. Der vil være oplæg fra lederne, som
patruljerne alene og i fællesskab skal løse. Patruljedyster vil være gennemgående indtil sommerferien
sammen med basale spejderfærdigheder. Aktuel er spejderne i gang med MasterClass hvor de kan
dygtiggøre sig indenfor 2 forskellige emner. Dette forløber sig over 3 møder hvor der kan "nørdes" indenfor
orientering, madlavning, bushcraft og værktøj.
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Der planlægges sommerlejr i uge 31, hvor destinationen også er influeret af coronasituationen. Best case er
at troppen tager til Sverige og sejler i kano. Som alternativ bliver sommerlejren afholdt i et sted i Danmark fx
Nationalpark Thy eller anden eksotisk sted.

Klan Galakseblafferne
Ledere: Sofie Boelt Hansen, Tobias Strømberg og Tobias Taudal
- Januar 2020: 21 spejdere herunder 3 ledere
- Januar 2021: 19 spejdere herunder 3 ledere
Vi er omkring 14 ugentlige aktive spejdere, hvor mødedeltagelsen ligger på 6-12
klanspejdere til hvert møde. Vi fastholder i mødestrukturen som blev indført for 5 år
siden, med møder om tirsdagen i lige uger som giver mulighed for at afholde ekstra
møder hvis det skulle blive nødvendigt, som også gør det nemmere at overskue at
der er spejder samtidig med at man går på en uddannelse. Klanen holder to halvårs
planlægningsmøder årligt.
Spejderåret 2020 har været påvirket meget af Covid-19, men inden Covid tog for
meget fat, nåede vi at have nogle normale møder. Vi lavede f.eks. en sauna som vi
brugte på et møde, og vi havde et fællesklanmøde med de andre klaner fra Kong
Knud divisionen. Efter at vi i ikke kunne mødes fysisk på spejdergrunden, havde vi et
møde på computeren hvor vi fik set hinanden igen. Når Covid situationen bliver
bedre regner vi med at starte op igen, og have møder som vi altid har haft igen.
I de ugentlige møder har vi fokus på at få alle klanens medlemmer, til at planlægge
og afvikle min. 2 møder om året, det gør vi for at klanens medlemmer kommer til at
være en aktiv del af planlægningen og afviklingen af vores ugentlige møder.
i klanen har vi stadig flere klanmedlemmer der med til at planlægge og afvikle plan og
PUFF kurser. Derudover har vi også nogle klanmedlemmer der er med i nogle
løbsledelser og hjælper med at planlægge og afvikle disse adventurespejderløb.

Klatreaktiviteter
Der var ingen klatreaktiviteter i 2020, alt blev aflyst.
Det samme er gældende for 2021 indtil videre.
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Jeg regner med at jeg kan begynde klatrekurser og klatreaktiviteter efter sommerferien når de fleste er
blevet vaccineret og samfundet åbner mere op.
Men vi må se hvordan status er til den tid.

Inden aktiviteterne begynder efter sommerferien har jeg fået efterset klatregrejet, så det er klar til efteråret.

Vi skal have vurderet om vi skal have nye reb mm. til Spejdernes lejr 2022.
Rebene og klatresadlerne er efterhånden 10 år gamle.
året.

2021
September i Malmø/København. Muligvis arrangere, i samarbejde med 2. Herlev
Spejdergruppe, klatreaktivitet for International Society of Arboriculture (ISA) til deres
Annual Convention og International Climbing Championship.
2022
Spejdernes Lejr
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