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          Søndersø gruppe 

 
Generalforsamling d. 16. juni 2021 
 

Formandens beretning 
 
Sæsonen 2020/21 blev ligesom alt andet også præget af Corona med dertilhørende 
restriktioner og endda nedlukninger. 
 
Men vi fik dog lov at starte efteråret op på næsten helt normal vis. 
Mandagsholdet voksede med otte piger, som rykkede op i en juniortrop, hvilket betød at vi 
for første gang i rigtig mange år nu faktisk har hele tre spejderhold kørende. 
 
De yngste om onsdagen, hvor der var ca. 10 piger tilbage efter de ældste var rykket op – 
det var en passende antal på det tidspunkt, da Anne-Grete blev ”alene” med ansvaret efter 

Vibeke flyttede fra byen. Helt alene er Anne-Grete dog ikke, da et par af de store piger 
hjælper til hver uge. Heldigvis er Yukiko også kommet tilbage i løbet af sæsonen ligesom 
Shirin er også kommet til og hjælper med et par ekstra voksne hænder og øjne, når der er 
behov – det er vi rigtig glade for. 
I foråret 2021 har vi afholdt gnistedag, hvilket har givet lidt flere piger på onsdagsholdet, så 
det nu er vokset til ca. 16-17 piger.  
 
Juniortrop og trop mødes hver mandag – under normale omstændigheder mødes de 
forskudt af hinanden, så Freja og jeg har møde med juniortroppen fra 17-19, mens Rikke 
og Cecelie har møde med troppen fra 18-20. På de to mandagshold er vi 22-23 piger og 
fire ledere. 
 
Vi har bestemt, at der ikke skal rykke flere op i  juniortroppen efter sommerferien – det 
både pga. pladsproblemer, men også da vi mener de har godt af lidt mere tid som 
smuttere, nu hvor en stor del af sæsonen har været lukket ned. 
Hvis vi skal følge korpsets aldersfordelinger, så skifter man normalt fra smutte til 
tropsspejder i 4. klasse – vi har bare gjort noget andet tidligere, da vi havde plads og 
lederkapacitet på mandagsholdet. 
 
Hvordan lederfordelingen bliver efter sommerferien ved vi ikke endnu, men vi retter 
naturligvis til efter behov og hvor mange piger, der går hhv. mandag og onsdag, så alle får 
størst mulig udbytte af deres spejderliv. 
 
Det blev vist til både et tilbageblik på året der er gået samt lidt om, hvordan vi forventer 
pigerne bliver fordelt i den kommende sæson på baggrund af de ledere vi har ”til rådighed” 
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Men vi skal jo også kigge lidt tilbage på, hvad vi så har fået tiden til at gå med i det 
seneste år. 
Som sagt fik vi lov at starte næsten helt normalt op efter ferien, så der er blevet arbejdet 
med diverse mærker og vi fik gennemført spejderhjælpsugen.  
I løbet af oktober og november steg smittetallene mere og mere, hvilket desværre betød at 
pigerne på onsdagsholdet blev snydt for en overnatning i shelterne i forbindelse med 
”Efterårsdøgnet” i oktober, da afstandskrav mv. gjorde det umuligt - i stedet måtte de nøjes 
med en efterårsdag i skoven.  
Anderledes heldige var 25 af de ældste piger og ledere – med ekstra coronatest og 
påpasselighed lykkedes det os at komme 5 dage til Færøerne i efterårsferien.  
Det var en helt fantastisk tur, som pigerne og deres forældre gennem de sidste to år har 
sparet sammen til, ved at deltage i forskellige aktiviteter og søge fonde, så vi var meget 
spændte og nervøse i ugerne op til, om vi overhovedet kunne komme afsted 
 
Corona og smittetal betød også, at vi desværre måtte aflyse vores fælles hyttetur sammen 
med KFUM-spejderne i november og midt i december måtte vi lukke helt ned for alt 
spejderaktivitet.  
Heldigvis kunne vi dog afvikle vores juletræssalg i skoven, som er så vigtig en 
indtægtskilde for gruppen – der skal lyde en tak til alle jer der hjalp til med at passe en 
vagt i løbet af december. 
 
De første to-tre måneder af 2021 var vi stadig lukket helt ned, så det blev til lidt mere 
hjemmespejderi, hvor mange af pigerne heldigvis havde lyst til at deltage sammen – hver 
for sig. 
Og så - endelig i midten af marts fik vi lov at mødes igen udenfor – og så er det jo godt, at 
vi er spejdere for vi elsker jo at være udenfor!       
Der var dog stadig mange restriktioner, som gjorde vores normale aktiviteter noget mere 
besværlige end vi er vant til, så møderne har til tider været lidt amputerede og i perioder 
lidt kortere end normalt – men vi har bare nydt at være sammen igen og lave spejderi. 
 
Nu ser vi frem til forhåbentligt at komme tilbage til normale omstændigheder igen til næste 
spejdersæson, som starter i midten af august. 
Og jeg vil i den forbindelse gerne takke alle forældre for at støtte op om gruppen – også 
selvom vi ikke har givet jeres piger helt den spejderoplevelse i 2020/21 som vi gerne ville 
pga. Corona – men vi lover, at vi kommer stærkt tilbage efter sommer        


