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Formandens beretning for 1. Glostrup Gruppe
2021 har været endnu et år præget af Corona. Året i bestyrelsen har igen været delvis 
præget af Coronaens begrænsninger. Dog har det i 2021 været muligt at afholde 
grillmødet i juni, hvor vi siger tak til ledere, Klan, Rover og bestyrelsen for det store 
arbejde, de lægger i spejderne og hytten. Uden de mange frivillige kræfter var der slet ikke
nogen 1. Glostrup Gruppe! Så endnu engang en stor tak til jer, der bruger jeres fritid gratis,
på at give uvurderlige oplevelser til både hinanden og til Glostrups heldige børn.

Ligeledes var det muligt at afholde gensynsmøde i Byparken i august. Det har så stor 
betydning for både børn, forældre og spejderledere, at vi kan mødes og sige hej til 
hinanden og få en god start på spejderåret. Det er også her, hvor lederne i de forskellige 
grene fortæller, hvad der skal ske i det kommende år, og forældrene kan stille spørgsmål 
og møde hinanden.

Endnu engang håber vi, at vi går en tid i møde hvor vi kan vende mere og mere tilbage til 
vores gamle spejderliv. Dét trænger vi alle til! Nu glæder vi os blot til, at vi til sommer kan 
mødes med spejdere fra både Danmark og udlandet til Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland i 
Hedehusene.

På bestyrelsens vegne
Pia Gottorp
Bestyrelsesformand

Gruppeledernes beretning
2021 blev igen et stille år for 1. Glostrup Gruppe, og derfor er der ikke det helt store at 
berette. Stadig ramt af Covid-19 og diverse nedlukninger har gruppens fokus været at 
sikre godt og trygt spejderarbejde i grenene for både spejdere, forældre og ledere.

Vi har med nogle skønne forældres hjælp fået mandet op i flere grene, så vi er bedre 
rustet til 2022, men mangler dog stadig at besætte nogle lederpladser for at kunne 
forsætte det gode arbejde.

Vi kigger ind i 2022 med et forsigtigt håb om, at vi ved at forsætte stort set 100% udendørs
spejd kan slippe igennem uden yderligere nedlukning. Dermed kan vi lade vores grene få 
plads til hvad vi kan se, bliver et super program for alle spejdere. 2022 er også året, hvor 
vi igen skal samles med spejdere fra de andre korps i Danmark og fra hele verden, når vi i 
juli indtager Hedeland sammen med 40.000 andre spejdere.

Gruppeledere
Bo og Philip
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Minigrenens beretning
2021 har været et anderledes år. Vi har ikke været på alle de ture, vi plejer at være på. Vi 
har kun afholdt ENO-turen (En Nats Overnatning). Vores fokus i 2021 har været at lave 
forløb, hvor man fik et mærke til sidst. Og andre sjove forløb, så man ikke kun har kniv- og 
savbevis. Vi har taget en masse sjove og anderledes mærker som fx Nørd-mærket og 
kagemærket. Vi har også lavet en masse madmøder, hvor vi både har lavet mad over bål 
og på trangia, så spejderne kan være med eller står for madlavningen på de forskellige 
ture, vi har. I 2021 sagde vi også farvel til nogle ledere. Vi sagde farvel til Philip, Leah og 
Sheila. I 2022 fortsætter vi med at have fokus på forløb, hvor vi får mærker som blandt 
andet raftebygger og stifinder.

Juniorgrenens beretning
2021 har båret præg af flere ting. Selvfølgelig Corona, men også en stor udskiftning i 
lederne har haft indvirkning på grenen. Vi står nu med et godt, halvt nyt halvt gammelt, 
team, som har planlagt en masse gode oplevelser for grenens spejdere. Vi har været 
forløbsfokuseret på vores møder og taget en masse mærker. Vi har haft fokus på at skabe
nogle gode patruljer og arbejde med at finde de simpleste måder at lave bål, mad og ture, 
så vi gør os fri for at have for meget udstyr med.

Troppen beretning 
Troppen er i år blevet den største, vi længe har haft, og dette har givet mulighed for endnu
bedre aktiviteter. Dette, samlet med en tilføjelse af Philip til tropsledelsen, har gjort, at vi 
har kunnet skubbe vores tropsarbejde til at udfordre vores spejdere endnu mere og give 
mulighed for flere fantastiske oplevelser. Vi startede spejderåret med et vandforløb, hvor vi
blandede sikkerhed og 1. hjælp i og omkring vandet, med leg på Stand Up Paddleboard 
og sejlads på hjemmebygget tømmerflåde. Derudover har vi fortsat med at udfordre 
spejderne på nye niveauer af de klassiske spejderfærdigheder såsom at kommunikere i 
mørke på tværs af Vestvolden med morse og vintertur i minusgrader, hvor vi selvfølgelig 
skulle lave lækker mad og ud og have en dukkert.

Klanens beretning
2021 lagde hårdt ud med endnu en lang nedlukning pga corona. Vi begyndte først rigtig 
med møder i marts. Generelt har pandemien været en stor faktor for klanen i løbet af året, 
da vores plan for sommerlejren var at tage til Schweiz. Men pga usikkerheden og 
eventuelle coronarestriktioner, valgte vi i stedet at tage på kanotur til Sverige.
Dette var en vellykket og hyggelig sommerlejr, hvor vi bl.a. havde vores nye medlem 
Annika med, der ikke havde været spejder før. Hun valgte dog kort efter sommerlejren at 
stoppe igen af personlige årsager. Til gengæld rykkede Frederik op fra troppen af, og ham 
har vi haft fornøjelsen af lige siden. Han har også lige fået sit gnunavn: Den Leende Gnu.

Grundet corona havde vi heller ingen Gnuletur i 2021. Til gengæld kom vi på en luksus 
sommerhustur for ledere og klan, som vejede godt op for den mistede juletur. Vi havde 
også en Lavvutur i november med stjernetema. Der besøgte vi bl.a. Brorfelde 
observatorium.

Sidst men ikke mindst, så er der blevet valgt nye KLA’er: Andreas og Catalina.
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1. GLOSTRUP GRUPPE UDVIKLINGSPLAN

DET VI TROR PÅ SKABER VÆKST
Godt spejderarbejde = Minimalt frafald
Flere ledere = Flere spejdere

VISION
Vi er en ærlig, favnende og nærværende spejdergruppe med et stort fællesskab, der laver 
enkelt spejderarbejde med formål.

MÅLET ER
Spejdere nok i hver gren til at vores vision kan udleves.

VI PRIORITERER
• Ledergruppens trivsel og uddannelse  
• Det favnende fællesskab  
• Faciliteter der støtter fællesskabet  
• Ærlig dialog  
• Udvikling gennem nærvær  

I 2022-2023 UDMØNTER DETTE SIG BLANDT ANDET I FØLGENDE HANDLINGER
Ad 1. Lederdøgn, udviklingssamtaler, GAVFLAB-arrangementer, kurser, uformelle tjek-ind 
og –ud, første mandag i måneden, uddannelse mm. Nye ledere og ledertræningsindsats 
på grenniveau. 
Ad 2. Spejd med formål og dybde, støtte til aktiv deltagelse i fællesskabet. Vi er udendørs 
hver gang.
Ad 3. Forældreinvolvering gennem fx forældremandage, oprydning på grunden, skabe 
mere plads på grunden gennem aktivitetsområder og baser, der understøtter udelivet i 
gruppen.
Ad 4. Fokus på ærlighed, integritet og tydelighed i forhold til gruppens vision, grænser og 
mål i samarbejde med by, division, korps og andre. Øget fokus på god kommunikation og 
at undgå bevidst skadelig kommunikation.
Ad 5. Det simple og gode spejderarbejde med plads til fokus på relation mellem spejder og
spejder og leder og leder, nærvær og brugen af mulighedernes rum.
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