
Troppen - Årsberetning 2020

Vinter/forår 2020

I januar/februar arbejdede patruljerne med Basecamp-mærket. De skulle afprøve 3 forskellige 
adventureaktiviteter, og også selv finde på en aktivitet. Særligt den ene pigepatrulje havde lagt meget 
arbejde i deres aktivitet og bygget en flot forhindringsbane. Den var faktisk så avanceret, at der næsten ikke 
var tid til at afprøve de andre patruljers aktivitet. Det hele blev dog nået, og det er jo altid rart, når 
spejderne går op i det med liv og sjæl.

I februar deltog vi i ”Søen rundt”. Arrangementet er en gåtur rundt om Søndersø i Maribo – ca 25 km og 
med poster undervejs. Der var deltagere fra hele Lolland-Falster.
Pigerne vandt ”Søen rundt” i 2019, og havde på forhånd sagt, at det ikke kunne betale sig at slæbe 
vandrepræmien med ud til Maribo for ”vi skal jo alligevel have den med hjem igen”. Og de fik ret. De vandt 
igen i 2020.

Tænkedag holdt vi den 20. februar sammen med resten af gruppen.

Den 10. marts stod der pionering (byg med rafter) på programmet. Det regnede en del, og nogle af pigerne 
var voldsomt utilfredse med, at vi skulle være ude. Men der findes jo ikke dårligt vejr…..
Vi fik bygget, og projekterne skulle færdiggøres ugen efter. Det blev de bare ikke, Danmark var lukket ned 
pga corona.

Den 19. maj genoptog vi spejdermøderne. Der måtte kun være 10 forsamlet, så vi delte spejderne i 3 hold.
1 hold var på byløb, 1 hold havde bålteknik og 1 hold havde 1-mands pionering. Denne turnus kørte i 3 uger 
i alt, og så blev forsamlingsloftet heldigvis hævet, så vi kunne have hele troppen samlet. 

Sommer 2020

Vi havde et møde, hvor vi gik op i byen og øvede pejling. 

Sommerafslutningen blev holdt ved spejderhytten. Vi stegte æbler på bål, og spiste dem med is til. 

Efterår 2020

Igen var der en del juniorer, der rykkede op efter sommerferien, og vi kunne derfor stadig have 4 patruljer.

Den 26. august var vi til kanoaften på Oreby Havn sammen med resten af gruppen.

I september arbejdede patruljerne med Masterchef-mærket. De skulle planlægge, indkøbe og tilberede 
forret, hovedret og dessert. En ret pr. møde. Derudover afholdt Jim et lille hygiejne-kursus ligesom de også 
var på et takt og tone-kursus, så de kunne lære at have gæster.

I oktober afholdt vi en patruljekonkurrence. Spejderne fik en mælkekarton, skruelåg, papir, grillspyd og 
sugerør udleveret, og så skulle de bygge en vind-bil. Der var point til den flotteste og den hurtigste bil. 
Desværre var der ikke så meget vind den aften, så spejderne måtte selv lave lidt vind ved hjælp af bakker 
og grydelåg.



I november have patruljerne selv planlagt nogle patruljemøder. De fleste arbejdede med Nej-cap mærket. 
Det handlede meget om personlige grænser i forhold til forskellige emner. En patrulje arbejdede med 
pionering. 

Woop-app’en blev også brugt til et byløb, og flere af patruljerne kom i problemer den dag, hvor 
programmet bød på kortsignaturer.

Den 8. december stod Jim, Emil og jeg og planlagde de sidste detaljer til troppens juleafslutning, men den 
blev aldrig til noget. Danmark lukkede ned igen.

Her i marts 2021 er vi kommet godt i gang med spejdermøderne igen. Vi mødes fortsat kun udendørs, men 
spejderne lader til at være glade for at være tilbage. Vi har i marts arbejdet med Kodehoved-mærket. 
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