
Gruppeledernes beretning 2018 
 
I 1. Glostrup har året stået i grenenes tegn. Masser af aktivitet i grenene men ikke meget samlet 
for gruppen. Det er en nødvendig konsekvens af nogle år med meget gruppeaktivitet, både 
gruppetur og gruppesommerlejr i 2017. 
 
Det er godt at grenene får mulighed for at dyrke deres identitet som mikro, mini, junior, trop, senior 
og roverspejdere. Men det er også vigtigt at bevare sammenhængskraften på tværs af alder og 
grene. 
 
Gruppebeustyrelsen har været et stort aktiv i bestræbelserne på at holde sammen på gruppen. 
Den har stået for både gensynsmødet efter sommerferien og for det årlige grill-hygge-møde for alle 
ledere, voksne spejdere og bestyrelsesmedlemmer. Begge arrangementer er vigtige for det 
fællesskab og sammenhold vi er så glade for og stolte af. Desuden skylder vi bestyrelsen og 
deltagende forældre tak for at stå for og deltage på arbejdsaftener en mandag i hvert kvartal. Det 
er et vigtigt bidrag til spejderarbejdet at vores fysiske rammer bliver vedligeholdt. 
 
Som gruppeledere har vi forsøgt at have fokus på træning af grenledere. Dels gennem samtaler af 
både formel og uformel karakter, dels på vores lederweekend, hvor alle grene var repræsenteret 
og kun ganske få havde meldt afbud. Det var en fin weekend, hvor vi med stor tilfredshed kunne 
konstatere at vi har en meget engageret ledergruppe der består af alle aldre (den yngste på 
weekenden var 18, den ældste 49) og både mænd og kvinder. Vi er heldige at have så dygtige, 
engagerede og ikke mindst forskellige ledere. Og det er forbilledligt som ledergruppen vil hinanden 
og giver plads til forskellighed og nye ledere. 
 
Mange af de unge ledere er seniorspejdere, der har haft deres spejdertid som børn og unge i 1. 
Glostrup. Så de dygtige ledere er også et resultat af godt spejderarbejde på den lange bane. Det 
er vi taknemmelige for.  
 
På lederfronten kan vi også nævne at den månedligt tilbagevendende lederhygge efter 
spejdermødet om mandagen er et hit, ligesom ledergruppens nytårskur er en tradition, der bidrager 
til at det er attraktivt at være leder i 1. Glostrup. 
 
Vi glæder os til 2019  
 
Godt nytår fra  
Louise Lennon og Jakob Bartholdy 
Gruppeledere 
 


