
 

 

Et spændende spejder år er nu gået og vi kan se tilbage på en masse sjove og lærerige timer. 
 
2022 blev året hvor der for alvor blev åbnet op og corona truslen manet til helt jorden. Aktiviteterne 
blomstrede op på ny og heldigvis kunne vi igen samles til de store arrangementer.  
Spejdernes lejr 2022 blev årets højdepunkt og selv om jeg kun var med som gæst en enkelt dag, 
var jeg vildt imponeret over den smukke natur og det kæmpe stykke arbejde der var lagt i at få 
lejren op at stå, men også over at se hvad et fællesskab kan gøre når bare vi står sammen. 
 
At stå sammen om at få en spejdergruppe til at fungerer er også vigtigt.  
Vores ledere laver et kæmpe stykke arbejdet og bruger mange af deres fritimer med planlægning 
af sjove aktiviteter, ture og Lejre, de står hver uge klar til at lære vores børn nye færdigheder. 
Børnene lærer at samarbejde, indgå i et fællesskab og lærer at tage et ansvar, samtidig med at de 
får fyldt deres rygsæk med redskaber de kan bruge når de engang skal videre ud på uddannelse 
og senere i deres voksenliv. 
Men vi forældre har også et Ansvar. Et ansvar for at gruppen skal bestå. Det er feks. at hjælpe til 
når der er brug for vores hjælp. Vi oplever desværre at forældre interessen og deltagelsen i vores 
aktiviter er stærkt faldende og det har fået alvorlig konsekvens for vores økonomi. 
 
Konsekvensen er blevet denne at vi har været nød til at lukke vores årlige loppemarked. Vi har 
ikke kunne finde nye hænder til at indgå i Loppeudvalget og de få der stod tilbage kunne ikke 
længere drive værket. Vi vinker farvel til rigtig mange penge og der skal nu findes nye veje til at få 
samlet midler ind. 
 
Loppemarked 2022 blev utraditionelt afholdt af 2 omgange. Der blev virkelig kæmpet hårdt i 
Loppeudvalget for at få alle tråde til at hænge sammen. Lån af borde var vores største udfordring, 
som tidligere kom fra Sakskøbing hallen, var nu ikke længere en mulighed og uden borde ville vi 
ikke kunne gennemføre markedet. Men heldigvis kom Nykøbing Falster hallen med en redning og 
datoerne blev fastsat. Vejen dertil var ikke uden bump på vejen og trods manglende hænder 
lykkedes det alligevel at gennemfører markederne  
1 del blev afviklet i bådehallen lillemark og 2 del på loppedepotet stenstrupvej.  
Det er vemodigt at skulle slukke og lukke Lollands største loppemarked men jeg vil sige : Tusinde 
tusinde tak til alle der mødte op og var med til at afvikle vores loppemarkeder og en special stor tak 
til udvalget og til alle vores gamle trofaste medhjælpere, for at vise, at når vi står sammen, så 
lykkedes det alligevel.  
 
Der er brug for nye kræfter, nytænkning og nye øjne, så derfor har jeg som formand valgt at 
forlade min post. Håbet er at få en forælder ind som kan se nye visioner og som brænder for 
arbejdet i spejdergruppen.  
En’ gang spejder altid spejder .. sådan lyder mottoet. 
Med stor tak for en masse dejlige år som forældre i styrelsen på formandsposten, som afd.leder i 
mini og familiespejd grenen, vil jeg takke af og glæde mig over at jeg har nydt næsten 14 år i 
denne dejlige spejdergruppe. Beriget med en masse dejlige oplevelser og med håbet om igen en 
dag, at kunne få overskud til nye spejderoplevelser.  
 
 
En stor tak til alle ledere og medlemmer i gruppestyrelsen for godt samarbejde.  
 
 
Jane Sørensen. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 


