
 

Gruppen (Bo):  

Gruppen består af ca. 75 spejdere og ledere.  

 

Siden sidste grupperådsmøde har vi fået etableret en familiespejd gruppe 

for børn fra 3 år og op til BH-klassealderen, det er blevet rigtig godt.  

 

Vi er en stabil ledergruppe om end, den er lidt tyndt besat, og vi vil meget 

gerne have den suppleret. Særligt har vi behov i juniorledelsen, som ikke 

kan drive juniorgrenen videre efter sommerferien. Der vil dog fortsat være 

support fra den afgående ledelse. Det er et indsatsområde, som vi har oppe 

på leder- og bestyrelsesmøderne.  

For at det til stadighed skal være sjovt at være spejder og leder i gruppen, 

vægter vi kvalitet frem for kvantitet, dvs. at der skal være leder- og 

voksenkapacitet og faciliteter til et godt spejderarbejde frem for f.eks. blot 

at have fokus på at blive mange spejdere i gruppen. Resultatet af det fokus 

ses blandt andet ved, at alle grenene har stabilt fremmøde til møder og 

ture. 

En tak til forældreklanen for igen i år at have stået for denne weekend og 

også tak til alle I forældre, som deltager aktivt og støtter vores arbejde i 

dagligdagen. Det er med til at gøre lederindsatsen mere spændende, at der 

er opbakning til det, vi gør. 

Vi er i Hjortespring gruppe del af Hareskov division, hvor vi er 9 grupper 

fra Ballerup, Værløse og Herlev, der samarbejder om det gode 

spejderarbejder og arrangerer fælles møder og ture. Sidste år var der for 

første gang en fælles divisionsturnering, hvor alle grenene (mini, junior og 

trop) deltog sammen med de andre grupper. Det var et stort arrangement 

og succes, og det bliver gentaget i år. 

I gruppen har vi hvert år en række arrangementer og aktiviteter for hele 

gruppen som f.eks. denne familieweekend. Her forsøger vi at arrangere 

dem, så der er noget for alle aldre, og når vi inviterer forældre med, så skal 

der også gerne være noget af interesse for dem (ud over at bidrage med 

arbejdskraft, kørsel og lignende ). 



 

Sammen med de aktiviteter, der gennemføres i grenene giver det en god 

balance mellem at være sammen i en mindre gruppe af jævnaldrene og så 

have følelsen af at være med i en større gruppe. 

De fælles arrangementer var sidste år i kronologisk rækkefølge:  

 Lederweekend i januar, hvor det kommende års program fastlægges 

 Familieweekend og Rådsmøde på Høbjerghus 

 Skt. Hansbål 

 Sommerlejr (mini og junior sammen og trop for sig) 

 Blå Uge, hvor temaet var afholdte De Spejderolympiske Lege, og 

hvor vi var til spejdermøde 3 gange på en uge  

 .. og Spejderfest med oprykning om lørdagen 

 Skumringsaften 

 Fælles juleweekend 

Samt 

 Loppemarkeder 

 Vedligeholdelsesdag 

 Divisionsarrangementer 

 M.m. 

Så der var mange muligheder for at lufte spejderuniformen sammen med 

hele gruppen. 

 



Familiespejd (Mia/Bo):  

Nu er vi snart igennem andet år med en familiespejdergren for børn fra 3 

år og til BH-klassen med deres forældre. Det går fortsat godt. Der bliver 

med stor entusiasme sunget familiespejdersangen (en lettere omskrivning 

af Tudekiks af Tines Tønder Tøser eller Korpslejr Sangen fra Blå Sommer 

2004) og råbt mikroberåb. Vi hejser flag, finder brænde til bålet, og så er 

der ellers aktiviteter og hygge et par timer søndag formiddag. 

Hver gang er det lidt at spise, og vi har været forbi mange forskellige 

lækkerier fra suppe, noget med æbler, cowboy toast og selvfølgelig 

klassikere som pandekager og skumfiduser.  

Vi mødes en gang om måneden, og hver gang er en fornøjelse. I kan se 

billeder fra møderne på gruppens Facebook side. 

 


