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Formanden og gruppelederens beretning 2018. 

I foråret pillede vi et brændeskur ned på naturskolen, denne ligger 

desværre stadig ned, men vi håber at finde tid til at få den sat op. 

Vi var alle på fælles sommerlejr på Gjellerodde. Dejligt når hele 

gruppen er sammen.  

På bestyrelsesmødet i august (oprykkerturen) blev der ønsket nye rafter, 

og disse er lige kommet hjem med hjælp fra spejderledere og spejdere 

samt ikke mindst Viborg Vognmandsforretning. 

Joachim valgte desværre at trække sig som gruppeleder i august grundet 

manglende tid. 

Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor alle ledere 

også deltager.  

Derudover er bestyrelsen involveret i arbejdet med Spildopmagerne, 

hvor Anne-Marie som ekstern medlem står for at styre vores indsats ved 

sortering og salg. Carsten (juniorleder) står for at arrangere indsamling / 

kørsel. Susie er i bestyrelsen for Spildopmagerne, og deltager også i 

organisering af forældreindsatsen. Her henter vi en stor del af vores 

økonomi, og tak til alle ledere, forældre og spejdere m.fl. der yder en 

indsats. 

Bestyrelsen har også været med til at arrangere vores årlige opgave med 

at være vågen vagt på Nordre Skole i forbindelse med Hærvejsmarchen, 

samt efterårsferieaktiviteter for skolebørn for første gang (stor succes). 

Tak til alle der hjalp til. 

Stor tak skal der lyde til spejderlederne der gennem året har sørget for 

ugentlige møder og de mange ture. 

Dorthe og Hans 
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Årsberetning for Mikrogrenen i Baunehøj gruppe - 2018 

Vi har i mikrogrenen har vi tage naturmærke, sat fuglehuse op, lavet 

venskabsperler og insekthoteller. Så har vi øvet at komme når der bliver 

fløjtet, vente på tur og være stille når en anden snakker. 

1. halvår brugte vi meget tid på at få ro til møderne 

I marts var vi på vores årlige mikrotræf med de andre mikrogrene i 

divisionen. 

Den forgik i Kompedal lejren og temaet var Robin Hood. 

Det var en kold weekend med udendørs patrulje løb, patruljer på tværs 

af grupperne. Det var dejligt at komme ind i varmen til stor fest om 

aftenen. 

I maj deltog vi i division turnering.  

Vi deltog i sommerlejren sammen med resten af gruppen (lørdag - 

tirsdag) 

På oprykkertur rykkede næsten alle mikrospejdere op til minigrenen 

I Efteråret besøgte vi Thorninggruppen hvor deres trop havde forberedt 

et løb på tværs af grupperne. 

Vi har nu 2  2. års og 6  1. års mikrospejder en skøn lille flok med 

masser af gåpåmod og kreativ energi. Det er en fornøjelse at være 

sammen med dem. 

Vi er heldige at Henriette nu er en del af mikrogrenen særligt nu  

da Ove's kræft er så fremskreden, at han ikke kan deltage så  

meget, som han gerne vil. 

Lea, Jannie, Ove og Henriette 
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Miniernes beretning 2018. 

Siden sidste grupperådsmøde har vi deltaget i divisionstuneringen i 

Karup. Det var dejlig varmt og en god tur. 

Sommerlejren gik med gruppen til Gjellerodde, turen derop med 

offentlig transport dvs. med tog og skift i Struer til bus og de sidste 

kilometer på gåben til lejren. En varm sommerlejr hvor ingen lugtede af 

røg da de kom hjem pga. afbrændingsforbud. Daglig badning (gerne 2 

gange daglig), en enkelt omvendt dag og ture ned i kiosken for at bruge 

penge. 

Efter sommerferien har vi været på oprykker tur til Vranum Bakkehus 

og i efteråret en weekendtur til Blokhuset med juniorne. 

Den første weekend i februar skal vi på minitræf med hele divisionen. 

Vi er pt kun 10 minier. De er gode ved hinanden, men kan ikke helt 

koncentrere sig endnu om at arbejde i patruljer. Efter sommerferien 

lærte 2. års minierne 1. års minierne alt om dolken, og de gjorde det 

rigtig godt. De var meget engagerede. 

Ellers arbejder vi lidt med knob, morse, natur, verdenshjørner. Vi lærer 

også at gå i mørke, kan være lidt svært for nogle. 

Søren og Dorthe. 
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Beretning for juniorgrenen 2018 

 

I juniorgrenen har vi det sidste år arbejdet med forskellige 

spejderfærdigheder. Såsom mad over bål, pionering, bygge med rafter 

osv. 

Derudover har vi gået 20 km. Vi startede i Møldrup og gik med 

Himmerlandsstien tilbage til spejderhytten. Det klarede spejderne rigtig 

godt. Vi holdte frokostpause i Skals, hvor vi spiste madpakker. Senere 

var der kage i Skringstrup, det blev bare lige et hurtigt stop, for det 

begyndte at regne og blive koldt. 

I divisionsregi har vi deltaget i årets divisionsturnering i Karup. 

Ligeledes havde vi også et par stykker med på “Polartur” som er 

divisionens “hemmelige” tur for anden års juniorer. 

Vi var naturligvis også med på gruppesommerlejr på Gjellerodde. Den 

sommerlejr vil nok blandt andet blive husket for sommerlejren uden 

bål, da der var afbrændingsforbud. På sommerlejren blev der også holdt 

“omvendt dag” hvor vi om morgenen startede med aftensmad osv. 

Det kommende år vil blandt andet blive brugt på, at tage et par spejder 

mærker. Vi skal bygge lejrplads med rafter osv. Vi vil også bruge lidt 

tid på at lære at læse lidt forskellige koder.  

 

Juniorledere 

Carsten & Brita 
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Årsberetning – troppen 

Vi var så heldige at få to nye tropsspejdere op, til 

oprykningsturen i november. Det har nogle gange været lidt 

svært for de spejdere, som lige pludselig skulle være de ”store”, 

men de vokser med opgaven. I troppen har vi i år beskæftiget os 

med almene og traditionelle spejderfærdigheder. Vi har fx øvet 

båltænding og så har vi lavet mange øvelser med rafterne. Vi 

laver desuden stadig mad den første tirsdag i måneden.  

Der er planlagt en kommende tropstur, hvor vi skal sove i vores 

hjemmelavede hængekøjer og så skal vi også vinterbade til et 

møde. I februar måned. 

I november måned tog en del af troppen på divisionens 

spejderløb, Sølvøkseløb, hvor de udfordrede sig selv og 

hinanden, hvor de anvendte nogle af de færdigheder de har lært 

til møderne. De fik desværre ikke øksen med hjem, men de 

ældre spejdere var gode til, at tage sig af de ny oprykkede 

spejdere.  

Vi vil arbejde videre på at spejderne kan blive mere 

selvstændige, og ansvarsbevidste, ligesom vi vil prøve at skabe 

initiativ til, at der på egen hånd planlægges 

møder og små ture. 

 

Med spejderhilsen  

Troppens ledere, Rikke og Alberte 

 


