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Starten af 2021 blev (igen) præget af corona. 

I januar og februar blev der ikke holdt møder med fysisk fremmøde. Men i løbet af marts startede vi 

langsomt igen. I begyndelsen på en måde, så spejderne så vidt muligt ikke blev blandet på tværs af 

skoler og klassetrin. For eksempel mødtes juniorerne, som var 25 spejdere, på skift med spejdere fra 

Humlebæk og Nivå. 

For at det ikke skal være løgn, stak coronatallene for Fredensborg Kommune af allerede i begyndelsen af 

november måned, så vi skulle til at passe på igen. Vi var dog enige om, at vi kunne holde de ugentlige 

møder, så længe vi var udendørs, men vi udskød hJuleweekenden, som nu bliver holdt om 3½ uge. 

Heldigvis har vi også kunnet mødes i grenene igen i 2022, og nu er situationen så godt som normalt, når 

man ser bort fra, at der stadigvæk kommer afbud fra spejdere og ledere, som er blevet testet positiv. 

Selv om en masse arrangementer blev aflyst i løbet af 2021, var der også en masse, der blev til noget. 

 Mikroerne var på divisionsturnering i juni, men pga. corona varede det kun en dag 

 Vi afholdt Svanegang med oprykning i august. Vi var ret overvældede over, hvor mange 

forældre, der gik med på de forskellige distancer. Det er vi ret glade for. Vi har besluttet, at i år 

vil vi slutte af med fælles aftensmad. 

 Divisionsarrangementet Novemberdag/-døgn blev også en stor oplevelse. Denne gang var 

temaet ”vikinger” 

Og så kom vi på rigtig sommerlejr. 

 Mikroer og minier var 2 hhv. 3 dage på Nekselø med mange spændende aktiviteter, og hvor 

mange for første gang sov hjemmefra i telt 

 Juniorer og trop ved en uge på Ovstrup spejdercenter på Falster. De to grene var ikke af sted 

sammen, men deres lejre lå dog lige op ad hinanden. Det betød, at spejderne ind imellem kom 

på besøg hos hinanden. 

Desværre kastede teamet bag den årlige MAJ-dag håndklædet i ringe og meddelte, at det arrangement 

nu er lagt endeligt i graven. Efter at vi for nogle år siden fandt ud af, at den årlige ZOO-dag ikke mere 

kunne være i ZOO, da haven ikke havde plads til 2.500 spejdere mere på nogle betingelser, som vi 

(spejderne) kunne leve med, blev forsøget på at lave en ny ramme på Frilandsmuseet aldrig til noget 

pga. pandemien. Ærgerligt, men vi har haft næsten 50 gode år med ZOO-dags-opleveler. Alt har sin tid. 

Til sommer skal alle spejdere i hele Danmark på Spejdernes Lejr ved Hedehusene. Det bliver en stor 

oplevelse med op mod 40.000 spejdere samlet. 

Ledersituationen er ikke vanvittig god. En række ledere har måttet stoppe eller holde pause af 

personlige årsager. Lige nu holder vi skruen i vandet til og med sommerferien. 

 Spejdermusene (familiespejd) kører fint med Hanne Bank som leder og Jens Gandløse til at 

træde ind, når Hanne ikke kan. 



 Hos skovtroldene (mikroer) er Jørgen, Trine (som også er juniorleder) og Freja (tropsspejder) 

ledere. Det kan kun fungere, fordi der hver tirsdag er et par forældre, der træder til og hjælper. 

 Hos ulveungerne (minier) har vi Morten, Hanne Bank og Johan som faste ledere. Stina er med, 

når hun kan, og Jens (Mortens søn) har også været med, men han skal snart ud og rejse. 

Heldigvis har vi overtalt to forældre til at komme til alle møderne i foråret, eller kunne det ikke 

fungere. 

 Hos krudtuglerne (juniorer) har vi Trine, Rikke, Anders, Pil og Mike som ledere. Maria har været 

med, men stopper formentlig i løbet af en måneds tid. Anders stopper efter sommerferien. 

 Troppen kører med Jens Ishøy og Karsten som ledere. 

 Klanen er ved at være for gamle, men vi regner med at starte en ny klan op til sommer. Lige nu 

er Martin og Laura ledere for den hidtidige klan. 

 Gruppeledere er Brian og Jørgen – og derudover har vi KULT, som er Marie og Kirsten, som laver 

aktiviteter for de andre ledere. 

Alle grenene bortset fra spejdermusene er praktisk talt fyldt op, og hos både skovtroldene, ulveungerne 

og krudtuglerne er der flere børn på venteliste. Så der er behov for, at vi får forbedret ledersituationen, 

hvis spejderarbejdet skal fungere efter sommerferien. 

 


