
Beretning, Birgitte Gjøe Gruppe 2022 

 

I 2022 kom vi endelig (stort set) ud af Coronaens skygge – også i Birgitte Gjøe gruppe. Vi 

har derfor haft rigtig mange gode møder, oplevelser og arrangementer og nydt at være 

sammen med spejderne – ikke mindst på årets allerstørste begivenhed: Spejdernes Lejr 

2022.  

Vi har igen i år været meget ude – her på det seneste fordi vi har valgt at skrue ned for 

varmen i hytterne for at holde udgifterne til el nede, men heldigvis er ”ude” det vi er 

allerbedst til, så vores fornemmelse er at de færreste har savnet ”inde-spejd”. 

Bålhytteprojektet på Birgittehyttens grund er kommet næsten i mål, jorden har været til at 

være på, hæk er kommet op og den fine store trætrappe er blevet flittigt brugt. 

I ledergruppen og bestyrelsen har vi haft fællesmøde om hvordan vi fastholder ledere og 

skaffer nye kræfter. På tværs af grenene har vi arbejdet med 3 fokusområder for årene 

2020-24: 

• Vildskab i naturen 

• Skabe modige børn og unge 

• Bæredygtighed i børnehøjde 

Det kan I læse meget mere om i beretningerne på de næste sider 

 

På gruppens vegne 

Marie /Gruppeleder 

 

  



 

  



 

 

 

 

  



Årsberetning for minierne i Birgitte Gjøe i 2022 

 
Efter i en årrække og frem til sommerferien at have haft "fuldt hus" i minigrenen med 30 
spejdere, så er vi her i efteråret blevet lidt færre. Vi har fuldt for 2.-klasses børn og har her 
også haft venteliste hele tiden, men vi mangler 3.-klasses årgangen, hvor flere af de 
"gamle" spejdere, desværre er løbet sur i det, nok især efter Coronanedlukningen. Så pt er 
vi kun omkring 20 spejdere og tager gerne imod et par 3.-klasser mere, hvis nogle vil være 
med. Fordelen er at vi pt har lidt mere luft på møderne og bedre kan klare os med de 
ledere vi er, selvom vi også gerne vil være i alt fald én mere. 
Casper var med os i det første halve år, men rykkede til Troppen efter sommerferien. Vi er 
nu Nicolai, Betina og Karin + Laurits på 13 år, der er en fantastisk hjælper og som 
minierne respekterer på lige fod med os voksne. 
 
I efterdønningerne på Corona har vi forsøgt at være så meget ude som muligt.Det er 
generelt intet problem, da minierne altid møder op i udendørstøj, og nærmest ikke kan 
ånde hvis vi skal være inden for. 
I Januar og februar arbejdede vi med mærket Stifinder. Her skulle de lære at gå efter kort 
og selv tegne kortskitser over vores grund.I marts gik vi i gang med et helt nyt mærke, som 
vi aldrig har arbejdet med før, nemlig Filmmager. Her skal minierne fremstille små film ved 
hjælp af mobiltelefoner. De skulle selv finde på handlingen og planlægge optagelserne. Vi 
sluttede af med en lille filmfremvisning med popcorn og besøg af forældrene. Temaet for 
filmene var noget med venskab. 
 
Ind imellem fik vi også trænet til vandredagen, som mange af minierne også deltog i med 
resten af gruppen. 
Foråret blev også brugt på en skraldeindsamling med mikroerne, samt en aftentur til 
Nødebo med forældre. Her så vi et nedkastningssted som frihedskæmperne benyttede 
under 2. Verdenskrig. 
Vi benyttede samtidig lejligheden til at se på forårstegn i skoven. Minierne har nemlig 
kigget på naturen 4 gang i alt i løbet af året og bemærket de forskelle der er i de forskellige 
årstider. Det har ført til et særligt mærke med "Årets gang i Naturen". 
 
I slutningen af april var vi på "Sov ude" arrangement med resten af gruppen i Store 
Dyrehave. Her prøvede spejderne at sove i sheltere. Vi havde også besøg af en 
naturvejleder, der hjalp os med at iagttage dyr og planter i naturen. 
 
I maj arbejdede vi med færdighedsmærket Savbevis, da det er som mini at man skal lære 
at håndtere en sav (-selvom en del af dem endnu ikke rigtigt har kræfter til at save så 
meget) 
 
I juni deltog vi i mini-divi på Gurredam, og endelig var det muligt at kombinere dette med 
overnatning i telt. Så vi tog afsted allerede fredag aften, hvor vi blot hyggede og 
overnattede til lørdag, hvor selve løbet fandt sted. Derefter blev vi endnu en nat til søndag, 
så minierne fik mulighed for at opleve 2 nætter i telt. Selve løbet handlede i år om Eventyr 
og der var mange spændende og opfindsomme poster. 
 
Årets sommerlejr var Spejdernes Lejr ved Roskilde. Ikke alle minierne havde mod på at 
tage på så stor en lejr, men vi havde 3 patruljer med og en rigtig god lejr. Vores "lokale 



lejr" var ret overskuelig og minierne lærte hurtigt at færdes i det område, og på vores egen 
lejrplads var der hygge med alle de ældre Gjøe-spejdere. Fra vores egen lejr tog vi så 
sammen på aktiviteter og på opdagelse i andre dele af lejren. Specielt syntes spejderne at 
det var spændende at komme på "Spejdertorvet", hvor man kunne shoppe i Spejder Sport 
og se konkurrence i at rejse et patruljetelt hurtigst muligt. Vi var også oppe på toppen af 
skibakken i Hedeland, hvor man havde en fantastisk udsigt over hele lejrområdet og 
fornemme hvor kæmpestort det hele var. Det var en fantastisk oplevelse at se så mange 
spejdere samlede.  
 
I efteråret arbejdede vi med forløbet; Lejrbålsarrangør. De skulle både lære at lave et bål, 
planlægge underholdning og senere at afvikle lejrbålet. Det klarede de med bravour med 
indbudte forældre. En rigtig hyggelig aften i bålhytten. Derefter har vi arbejdet med mærket 
"Stifinder" som vi ikke rigtigt fik gjort færdigt i vinter. 
 
Den traditionsrige Novemberdag for hele divisionen, blev igen afholdt på Gurredam. Årets 
tema var en forsvunden professor og spejderne skulle på alle posterne lede efter 
forskellige spor efter professoren og lave forskellige mysterieopgaver. Vi valgte at tage 
minierne med til Frydenborg efterfølgende og tage en overnatning i hytte. 
 
Juleafslutningen blev igen afholdt grenvis, men i år havde vi vovet os indendøre med ild i 
pejsen. Det blev en hyggelig afslutning med bankospil og æbleskiver. 
 

 

  



Årsberetning for  2022   
  

Status lige nu.  
21 Juniorspejdere  
4 ledere – Christina Grann Jeppesen, Rikke Schlüter, Morten Drejsig Olsen og Tobias Henriksen. Esben 
Winter-Lange stoppede i oktober, da han flyttede til Helsinge.  
 
  

Siden sidste grupperådsmøde har vi lavet følgende:  
2022 startede med forløbet ”En god patrulje, hvor der var 
fokus på samarbejdet i patruljen. Derefter fortsatte vi med 
førstehjælps-forløb som blev afsluttet på vores vinter 
weekendtur med øvelser, hvor der skulle ringes efter hjælp 
til ”112”, hvor en spejderbekendt og sygeplejerske tog 
telefonen. Resten af weekendturen gik med brætspils-
hygge, tur i skoven og rundbold på grunden. Skovbad var 
ikke et hit for spejderne.  
  
Det sene forår blev brugt på Survivor-forløb vi forsøgte os 
med vandrensning, bygning af bivuak, primitivt spisegrej 
og båltænding. Forløbet blev afsluttet på ”Sov-ude” turen 
med resten af gruppen, hvor juniorerne skulle sove i 
bivuak. Derefter stod den på forberedelse til 
divisionsturneringen, hvor vi deltog med 2 store patruljer. 
Det blev en meget tæt konkurrence, hvor vi med få point 
endte lige udenfor top 3. Vi havde 5 spejdere på PUF-

kurser og på det sidste møde før sommerferien kunne resten af juniorerne prøve kræfter med nogle 
aktiviteter fra PUF.  
 

  

Sommerlejren i 2022 var sammen med resten 
af gruppen på Spejdernes Lejr i Hedeland. En 
uge fyldt med godt vejr og sjove oplevelser. 
Juniorerne deltog blandt andet i ”Soldat for en 
dag” på Mosede fort, Tree Top world i 
Roskilde, O-løb i Hedeland og ”Det store 
mysterium” hvor vi skulle løse mysteriet om 
hvorfor en spejderpatrulje var sendt hjem 
med dårlig mave.  
  

Efter sommerferien sendte vi 3 juniorer videre 
til troppen, fik 12 nye juniorer fra minierne og 
3 har valgte at stoppe i løbet af efteråret, så vi 
nu er 21 juniorspejdere (+1 i Schweiz).  

  
 

Efteråret startede med sav- og økse-bevis. Efterfølgende valgte spejderne forløbet ”Trangia-Champ” hvor vi 
skulle lære at lave mad på en trangia. Der blev bl.a. Lavet pizza og vintersuppe med rejer eller citrusfisk.  



Vi nåede også en tur til Uvelse for at samle skrald i 
projektet ”Ren natur” hvor der samtidig kunne 
tjenes lidt penge til gruppen.  
  

Derefter valgte spejderne forløbet ”Vild Ro” hvor 
vi skulle have det sjovt og være både vilde og 
rolige sammen. Vi fik afprøvet en masse lege, som 
endte med at vi lavede løb for mikro/mini med 
nogle af legene.  
  
Vi deltog i årets Sct. Georgsløb, hvor vi skulle 
hjælpe Kaptajn Enøje med at finde det stjålne 
skattekort. Juniorerne tævede alle de andre 
deltagende juniorer og ryddede bordet ved både 
at tage 1., 2., og 3. pladsen samt turn out 
præmien og vandrepræmien for juniorgrenen. 
Godt Gået!  
Vi deltog også sammen med resten af gruppen på 
Novemberdag, hvor vi skulle finde den forsvundne 
professor.  
  

Juleafslutningen var igen i år grenvis, da det var en 
succes sidste år. Juniorerne afsluttede med et madmøde, hvor der blev lavet flæskestegssandwich til både 
forældre og søskende. Det blev en større opgave end vi lige havde forudset, da vi stod med 60 tilmeldte da 
tilmeldingsfristen udløb. Det lykkedes at få maden klar på ca. 2½ time og vi havde en hyggelig aften.  
  
Vi arbejder stadig aktivt i juniorgrenen med at udvikle spejderne og blive bedre og bedre til at bruge 
patruljerne til at løse selvstændige opgaver. Patruljerne er bl.a. med til at bestemme hvilke forløb vi skal 
tage, eller hvis lederne har valgt forløbet, er de med til at bestemme nogle af aktiviteterne til forløbet.  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning for klanen 2022 

 

Klanen har haft et super 2022, med både godt fremmøde til vores ugentlige møder og også på SL22. Vi har 

også forstærket vores fællesskab med de andre nærliggende klaner og lagt planer om fællesmøder i løbet 

af 2023. 

 

Vi har bl.a. spillet disc golf, holdt kagedyst og startet på at bygge pizzaovn! 


