
Troppen - Årsberetning 2022 

Vinter/forår 2022 
I januar måned havde vi besluttet at aflyse spejdermøderne grundet corona, så vi fik først gang i 
spejdermøderne igen i februar. Vi var udenfor til møderne, selvom det var både mørkt og koldt. Vi øvede os 
i nitroglycerin transport, hvor spejderne skulle fragte en farlig last gennem en forhindringsbane. Det 
krævede godt samarbejde i patruljen. Tænkedag fejrede vi grenvis grundet corona. 
 
I marts arbejdede vi med et nyt mærke ”Science pirater”. Der skulle laves en masse forskellige forsøg og 
nogle lykkedes bedre end andre. 
Vi fik også besøg af en kunstner via kulturfabrikken. Det handlede om grafisk kunst, og spejderne skulle 
først opfinde en aktivitet og dernæst designe og fremstille et mærke. Der blev tænkt mange kreative 
tanker, og de fik lavet nogle flotte mærker. 
 
I april arbejdede vi med patruljesærpræg. Patruljerne dekorerede deres egne t-shirts og lavede flotte 
plancher med facts om patruljens dyr. Det resulterede i megen ny viden. 
Sct. Georgsdag kunne vi endelig fejre på normal vis igen sammen med Sct.Georsgildet. 
 
Sommer 2022 
I maj måned begyndte vi så småt at træne op til sommerlejren. Vi arbejdede med lejrpladsindretning og fik 
pakket patruljekassen og kontrolleret teltet. 
Den 18. maj besøgte vi troppen i Nørre Alslev. De havde inviteret os til et fællesmøde, og havde forberedt 
et lille løb med forskellige opgaver. Aftenen sluttede omkring bålet. 
 
I juni hjalp vi på loppemarkedet og holdt sommerafslutning for troppen. Vi tog til Oreby Havn for at bade, 
spille havespil og grille pølser. 
Vi deltog i gruppens sommerafslutningstur i Faxe Kalkbrud, hvor vi ledte efter fossiler. 
 
I juli deltog vi på Spejdernes Lejr 2022. Det var en spændende uge, hvor vi fik prøvet en masse forskellige 
aktiviteter. Bl.a. var vi på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og vi ”deltog” i 1. verdenskrig, da vi besøgte 
Mosede Fort. 
 
Efterår 2022 
Igen var der en del juniorer, der rykkede op efter sommerferien. Spejderne er inddelt i 3 patruljer.  
Vi deltog i den fælles kanoaften på Oreby Havn. 

Efteråret blev brugt på træning i almindelige spejderfærdigheder såsom kompas, førstehjælp, båltyper m.v. 

I efterårsferien havde vi 2 spejdere på PLAN-kursus. 

I november havde PL/PA planlagt patruljemøder. Nogle arbejdede med Woop-mærket. Andre var blevet 

inspireret på PLAN-kurset og lavede deres eget forløb. 

Vi deltog i byens juletræstænding sammen med resten af gruppen. 

I december var vi til ” Jul i spejderhytten” sammen med resten af gruppen.  

Senere i december holdt vi vores egen juleafslutning for troppen, hvor der var forskellige julekonkurrencer. 

Her i januar 2023 er vi kommet godt i gang, og spejderne er i fuld gang med deres patruljemøder, som de 

selv står for. Det er dejligt at se, at de går op i det og glade møder frem. 

Line Nielsen / 18. januar 2023 


