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Formandsberetning 2018 
Året der gik 2017 
2017 har været et år hvor salg af Mejerigården og dermed flytning af depot har fyldt rigtig 
meget. Det har krævet MANGE mandetimer både med flytning, finde nyt sted, forhandling 
med kommune og etablering af nyt sted. Tak til de der hjalp med flytningen fra 
Mejerigården og en særlig TAK til Anders der har genopbygget et helt nyt depot i gamle 
bygninger i Krøjerup. Det er blevet helt vildt godt.  

Nu er tiden inde til at vi skal flytte ind og det kræver igen at vi må trække på alle mand. Vi 
glæder os til at det igen bliver muligt at finde og bruge alt vores udstyr. Vores nye lokale 
har navnet Naturværksted Krøjerup, da der også kan afholdes spejdermøder der. Det er 
uopvarmet; men vind- og vandtæt. 

Vi fik sidste år Anne som ny kasserer. Hun har bokset med DDS nye medlems- og 
regnskabssystem, der ikke har virket optimal. Desuden har hun trukket bogholderiet hjem 
og skulle sætte sig ind i gruppen. Noget af en udfordring, men det klares alt sammen så 
fint. 

Det er dejligt at gruppen igen i år kan tilbyde alle aldersgrupper at være spejder hos os. 
Vores mål om en vækst på mindst 10 nye spejdere pr. år er ikke helt nået i år. Det er især 
Familiespejd; der får nye medlemmer; men de andre grene har også fået nye medlemmer. 
Det er rigtig dejligt at se de forskellige grene blomstre. For at vi skal lykkes med vores 
vision vil Ivar fortsat være ihærdighed med BørnehaveSpejd. Gruppen skal fortsat være 
synlig i hele Holbæk kommune, og vi skal have fokus på gode ledere, der laver gode 
spejderaktiviteter samt PR. på bl.a. facebook. 

Området i Kagerup opgraderes løbende. så det er attraktivt året rundt. Ved STOR hjælp fra 
forældre blev der plantet nye læhegn. Ivar har kæmpet en brag kamp med at klargøre 
området, og det bliver så godt, når jorden kan bære, så shelterne kan blive flyttet til deres 
rette plads. 

Sidste år havde vi et ønske om at inddrage flere forældre og det er lykkes godt. Det har 
bl.a. bevirket at vi er ved at få SpejderCenter Kagerup etableret med en selvstændig 
bestyrelse. Flere forældre byder ind med hjælp når der er behov – TAK for det. 

Hjemmesiden og facebook kører godt. Lederne forsøger i størst mulig omfang at opdatere 
men det kræver en del. Det er derfor også rigtig dejligt hvis hjemmesiden bliver flittig 
brugt af forældre og spejdere. Her ses møder, kalenderoversigt, løbs- og turtilmelding, 
lejre, afbud meldes osv. Facebook er populært; så forældre bliv endelig ved med at 
bidrage med billeder, tekst, likes, delinger og gode kommentar –  det styrker vort image.  

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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Lederne i gruppen 
Skovvejens Blå spejdere ville ikke være noget uden alle vores leder. Det er så prisværdigt 
at vores leder stiller op uge efter uge og giver spejderne spændende og sjove udfordringer 
via deres engagement og gennemtænkte planlagte program. Der skal derfor lyde en stor 
tak til: Lenette, Britt, Diane, Dicte, Judy, Jimmi, Johan, Christian og Ivar. 

Gruppen har i år sagt farvel til Jacob men til gengæld har vi budt velkommen til Dicte der 
er leder hos minierne sammen med Gerda der også er startet som leder i år. Velkommen til 
Britt som er assistent hos familieSpejd. Velkommen til Diane som har stået for microerne 
fra maj måned, men som vi desværre skal sige farvel til, til april. 

Tropspejderne er i år blevet assistenter hos mikroerne. De er med i planlægningen og 
udførelsen. Det er et super forløb, hvor de får lidt erfaring med det at lede andre. 

Samarbejde med lokale og større organisationer 
Der har været forskellige former for samarbejder i løbet af året, hvor Skovvejens Blå 
Spejdere har ydet en indsats. Herunder kan nævnes besøg af børnehaver, besøg af børn 
og fædre fra Spirekassen i Kagerup, affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. Fredslyset, der blev hentet i Roskilde på gåben. Der blev 
produceret et rekord antal juledekorationer til lokalområdets enlige. Vi deltog i Mølledag 
v. Nr. Jernløse Mølle samt Fællesdag i Nr. Jernløse. I forbindelse med sommerlejren i Norge 
fik vi via et samarbejde med Mjølner Gruppe, Norge og Näsby Park Scouterna, Sverige 
tilskud fra Erasmus+, EU’s ungdomsprogram. Dette som de første spejdergrupper i Europa. 

Samarbejdet om at bruge naturområdet i Kagerup er vi meget taknemmelige for på 
spejdernes vegne. Det giver mulighed for vigtige oplevelser i naturen. 

Økonomi 
Gruppens økonomi er god. Gruppen har fået indtægter ved deltagelse på Roskilde 
Festival. I forbindelse med Sommerlejr i Bodø er der modtaget støtte fra Erasmus+ og 
Margrethe Fonden (Divisionen), spejderne har solgt et antal julekalender til fordel for Y´s 
Men´s Club. Lions og Y´s Men´s har doneret penge. 

Friluftsrådet har bevilget penge til indkøb af telte og udstyr  

Fremadrettet arbejdes der på at få økonomien sikret bl.a. via arbejde på Roskilde Festival 
og om muligt deltage på Roskilde Dyreskue. 

Ønsker for 2018 
Skovvejens Blå Spejdere fortsætter med gruppeudviklingspyramiden fra Det danske 
Spejderkorps ved at fokusere på fantastiske og udviklende oplevelser for vores spejdere. 
Vi stræber fortsat på vores vision om at øge gruppens medlemstal med mindst 10 spejdere 
pr. år. 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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Aktiviteter
Kvalitet

Attraktivt
Image

Rekruttering
Hjemmesiden

Navn
Prioritering

Vision

Tusind tak for et godt spejderår. 

Gerda Lund, Formand 
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Gruppelederens beretning, 2018 
 

Spejderarbejdet i Skovvejens Blå Spejdere udvikler sig heldigvis løbende og i en positiv 
retning. 

I løbet af året kunne vi etablere 5 selvstændige og velfungerende grene med egne ledere. 
Arbejdet i den enkelte gren går godt og der er i ledergruppen stort fokus på, at vores 
aktiviteter understøtter de værdier, som spejderbevægelsen bygger på. 

I foråret havde vi besøg af rigtig mange børnehavebørn via børnehavespejd; men vi fik 
desværre ikke det antal nye spejdere, som vi kunne have ønsket os. Måske fordi vi kom for 
sent ud med vores reklamer (de sidste blev delt ud medio august). 

Vi har deltaget i flere lejre, og især troppen er aktive deltagere i forskellige aktiviteter. Det 
store højdepunkt var deltagelsen på NORD2017, det norske speiderkorps landslejr i Bodø, 
Nordnorge. Her boede vi sammen med en norsk gruppe, Mjølner fra Elverum, og en svensk 
gruppe, Näsby Park scouterna fra Täby. Vores deltagelse var støttet af EU 
ungdomsprogram, Erasmus+. På lejren viste Skovvejens Spejdere, at de var dygtige. 
Desuden tog de ansvar og lederskab. Godt gået. 

Minispejderne var på sommerlejr på Nekselø. Her deltog flere tropsspejdere som hjælpere 
og der var supergodt. 

I foråret deltog troppen i Skjalm Hvides divisionsturnering og vandt for andet år i træk. 
Godt gået. De var i efteråret med på Nathejk, og blev atter fanget. 

Vi har ikke længere lokalerne på Mejerigården. Vi flyttede vort udstyr i maj, og det står nu 
opbevaret på VPD i Nr. Jernløse. Heldigvis har vi fået nye lokaler til vort grej i Krøjerup, 
som Anders Østerballe har gjort brugbare. Disse lokaler kan vi også bruge til visse 
indendørsaktiviteter; men de er ikke opvarmede. Skal vi bruge opvarmede lokaler, må vi i 
byen og låne, idet Holbæk Kommune i strid med Folkeoplysningsloven ikke har været i 
stand til at tilbyde os egnede lokaler. Heldigvis kan vi låne lokaler på Sdr. Jernløse 
Lilleskole til aktiviteter, som kræver opvarmede lokaler. 

I efteråret indgik gruppen en aftale med tropsspejderne, som betyder, at 2 tropsspejdere 
ad gangen hjælper med mikroernes møde. Det er meget udbytterigt for mikrospejderne at 
to tropsspejdere er med, og samtidig får tropsspejderne et indblik i ledergerningen, som 
de står overfor om få år. Til gengæld spørger vi ikke tropsspejderne om hjælp i tide og 
utide. 

Pga. den store landslejr, SL2017, var korpsets kursusprogram beskåret, så lederne har ikke 
været på megen egenuddannelse. Gerda var med på et enkelt kursus arrangeret af 
divisionen; men forhåbentlig indhentes dette efterslæb i 2018.  

Alt i alt et godt spejderår 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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Udviklingsplan for Skovvejens Blå Spejdere 2017 
 
Gruppens vision/mål er fortsat at øge medlemstallet med 10 medlemmer pr. år. 
 
Gruppens udviklingsområder er følgende: 
 
1:  Fokus på BørnehaveSpejd og relaterede aktivieter.  
 
2: Synlighed i nærområdet. 
 
3: At der bliver lavet beskrivelser for opgaver, der skal udføres herunder rammer, indhold og 
arbejde inden for følgende områder 
 

Bestyrelse 
Fonde 

Fundraising til aktiviteter, 
ture, projekter, osv. 
Ansvarlige: Forældre 

Arrangements-udvalg 
Oprykningsevent – Christian 

Fredslys – Ivar 
Juledekorationer – Forældre 

Kyndelmisse – Forældre  
Tænkedag – Spejderleder og forældre 

Sov-Ude-Dag – Johan 
Afslutning – Ivar 

Sct. Georges dag/Affaldsindsamling – Ivar 
 

`Roskilde Festival´ - Køre særskilt 

Kagerup 
Ansvarlige: Forældre og 

Mads 

 
 
4: Klarhed om hvornår tidsrammen for gode spejderaktivitet er bedst for de enkelte grene: 
 
Familiespejd Søndag (fastholdes) 
Mikro Søndag (fastholdes) 
Mini Mandag kl. 1600-1800  

Junior 
Mandag (Undersøge med forældre og spejdere hvilke dage weekenddage på 
en måned der passe ind – her tales om 1-2 weekenddage.  Samtidig med at 
spejderne mødes om mandagen. Fx 3 mandage og 1 søndag hver måned) 

Trop 
Mandag (Undersøge med forældre og spejdere hvilke dage weekenddage på 
en måned der passe ind – her tales om 1-2 weekenddage.  Samtidig med at 
spejderne mødes om mandagen. Fx 3 mandage og 1 søndag hver måned) 

 
5: Kvalitet i spejderarbejdet skal bl.a. sikres ved følgende: 
 

Kvalitet i spejderarbejdet – Dette er primært for ledere 
Spejdermetoden er en måde at sikre kvalitet, fx 
med ´Learning by doing´. Prøv om du kan komme 
med eksempler på følgende: 

Det kan også være andre måder at sikre kvalitet.  
 Følger arbejdsstof fra DDS  
 Rød tråd i at fx Mikro bruger tid på 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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1. Hvordan du benytter Learning by doing (eller 
andet fra spejdermetoden) i praksis. 

2. Hvordan kan du/I ændre på aktiviteterne så 
Learning by doing benyttes i endnu højere 
grad.  

3. Hvor ofte er I ude i naturen? 
4. Hvordan naturen evt. benyttes mere?  

færdighedsmærker, Mini på forløbsmærker i 
det som de fik færdighed i som mikro, Junior og 
trop i andre forløbsmærker, osv.  

 ……..  

  
6: Aktiviter for spejderne –     Proces der ledes af Louise. 
Under udvikling.    
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