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LÆS OM FØLGENDE

Vi skriver juni 2021 i kalenderen og det
virker som om, vi endelig er ved vejs ende 
 af Corona-pandemien (7-9-13). Siden
foråret har vi haft stort set almindelige
spejdermøder og en enkelt tur, hvor det
nogle gange føltes, som om den eneste 
 ændring var et større forbrug af håndsprit.
Men det passer dog ikke helt, og selv om vi
har haft gode oplevelser, har Corona altid
været i baghovedet. Vi håber på, at vi kan
lægge den helt bag os på den anden side
af sommerferien og kan komme tilbage til
helt almindelige spejderoplevelser igen. 

LYSET FOR ENDEN AF
CORONA-TUNNELEN
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Mikro: tirsdag d. 17. august 
17.00-18.30 (uge 33)
Mini: mandag d. 16. august 
17.00 - 18.30 (uge 33)
Junior: torsdag d. 12. august 
18.00 - 20.00 (uge 32)
Trop: onsdag d. 11. august 
19.00 - 21.00

Efter sommerferien møder man op i den gren
man var før sommer, også selvom man skal rykke
op. 

 

OPSTART FOR SÆSON 21/22 



Vi er allerede godt i gang igen efter nedlukning og
det sted, det måske kan mærkes mest, er i
mikrogrenen. Da Lil og Tine i 2019 overtog grenen
var der lige godt 5 spejdere, nu er mikrogrenen
vores største gren med hele 20 spejdere og for
første gang i gruppelederens minde, har vi en
venteliste til en gren!

Samtidig har vi i fællesskab med Højbjerg Drenge
oprettet familiespejd for børn i alderen 3 - 6 år og
deres forældre. Familiespejd mødes en søndag
hver måned og efter 3 møder synes vi allerede, at
det er en stor succes. 

Det har også været en god tid for juniorerne, som
er 19 spejdere stærk. Flere af 2. års juniorerne har
også været på PUF-kursus i bededagsferien. PUF
er et DDS organiseret kursus for juniorer fra hele
landet. Spejderne tager afsted uden deres leder og
kommer tilbage med fede oplevelser og en masse
nye spejder-bekendtskaber.

Troppen har været meget påvirket af coronaen, da
de fleste spejderløb og større arrangementer har
været aflyst. Vi har heldigvis kunnet kompensere
en smule for dem ved at tage på tropsture selv. Og
selvom det har været nogle hyggelige ture kan det
ikke helt slå et PLan-kursus eller Påskelejr på
Forlev - Så det glæder vi os til i 21/22. 

2021: BACK AND WITH A
VENGEANCE
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Husk at I kan være med i
vores facebookgruppe for

forældre - Tryk her 

https://www.facebook.com/groups/584399088748017


Bæredygtighed og biodiversitet vil blive et tema
for spejdersæsonen 21/22. Temaet vil bruges til
inspiration på møder og ture og vil også have en
effekt på vores hytte, Knasten, og spejdergrunden.
Hvordan temaet præcis vil påvirke spejderlivet, vil
I høre meget mere om på den anden side af
sommerferien. 

Ellers vil spejderåret fungere som det plejer med
spændende oplevelser og hyggelige ture.
Nedenfor kan I få et hurtigt overblik over de
kommende arrangementer i gruppen, I kan også
finde dem på hjemmesiden her. 

21/22: KLIMA-SPEJD
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Spejdersæsonen 21/22

22. aug: Oprykning +
Forældrekaffe

12. - 14. nov: Juletur i
Ravnsøhytten

Dec: Julemarked i Knasten

26. - 27. feb 2022: Fastelavnstur
+ Grupperådsmøde

21. - 22. maj: Sov-ude dag/Nat i
naturen

5. juni: Baggagerumsmarked 

23. - 31. juli: Spejdernes Lejr 

https://www.1-hoejbjerg.dk/kalender


Som sagt, så går det rigtig godt i gruppen, og
jeg ville elske at skrive at det går godt alle
steder. Desværre har vi et enkelt sted, hvor
det desværre ikke går, som det skal. 

Minigrenen har desværre været uden fast
leder siden tidligt forår 2021, og vi har haft
ledervikarer på siden. Det er dog ikke en
løsning, der kan fortsætte. Derfor bliver vi
nødt til at få nogle ledere i grenen. Processen
indtil nu har set sådan her ud: 

Plan A: Rekrutér nye ledere (frivillig.dk,
facebook og personlig netværk)
Plan B: Forældrehjælp
Plan C: Slå minigrenen sammen med
mikroerne. Dette er ikke længere en
mulighed, da mikrogrenen allerede er for
stor.

Vi er derfor desværre nået til plan D: luk
minigrenen. For at sige det som det er: hvis vi
ikke kan få nogle til at melde sig som ledere,
bliver vi nødsaget til at lukke grenen helt ned.
Det ville selvfølgelig være rigtig surt, men vi
har simpelthen ikke ressourcerne til at køre
minigrenen, som det ser ud nu. 

Vi håber jo stadig på, at vi kan finde nogle til
at tage grenen, så derfor vil vi lige forklare,
hvordan sådan en ledertjans kunne se ud. 

Den perfekte løsning ville være, at der var
nogle, der kunne tage de ugentlige møder om
mandagen kl. 17.00 - 18.30. 

En anden løsning kunne være, at mini-
møderne kommer til at være hver anden uge,
eller en gang om måneden. Vi vil hellere have
en lavere frekvens af møder, end at skulle
lukke den helt ned. 

MINIGRENEN: DEN
KEDELIGE OPDATERING 
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Spejdersæsonen 21/22

Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe nye ledere i
gang med det hele. Vi kan hjælpe med
planlægning, intro til friluftsfærdigheder osv.
Det, der er brug for, er, at der er nogle, der kan
afholde møderne og have det overordnede blik
på grenen. Vi er meget interesseret i at finde
en løsning, der passer jer, hvis I melder jer. 

Vores forhåbning er, at dette vil være en
midlertidig løsning, og at der snart ville være
nogle unge spejdere, der kunne tage over, men
indstil da, vil vi så gerne have jeres hjælp - og I
behøver heller ikke selv have et barn i mini-
grenen. 

Vi håber, at der er nogle af jer, der vil melde
sig. Hvis I vil det, kan I kontakte mig på
gruppeleder@1-hoejbjerg.dk og lad os finde en
løsning, der også passer jer! 



Alt i alt går det godt i 1. Højbjerg pigegruppe. Det
betyder også, at vi har startet et par projekter,
som vi ser udført i løbet af næste spejdersæson.

Udbygning og udekøkken
Bestyrelsen og hyttefonden er gået i gang med et
projekt, der i sidste ende skal blive til en større
udbygning på spejdergrunden. Vi arbejder på at
lave en brændeskur-udekøkken-materialeskur-
kombination, som skal ligge bag bålpladsen. Her
skal vi have et overdækket udeområde, så vi kan
lave endnu flere fede aktiviteter, også når vejret er
VIRKELIG dårligt.. ja ja intet dårligt vejr, kun dårlig
påklædning.. men det bliver nu lækkert at kunne
gemme sig lidt for elementerne. 

Gruppe T-shirts 
Vi arbejder pt også på at lave gruppe T-shirts. De
kommer til at være med en super sej tegning lavet
af tidligere spejder Sarah-Maj Siewartz (Instagram
@tallerkenmaj)
Vi glæder os super meget til at alle spejdere kan
få en flot T-shirt, og at vi nemt kan overskue hvilke
beskidte børn der tilhører os, når vi tager på lejr! 

UDBYGNING, UDEKØKKEN,
MERCH - OH MY!
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Vi ønsker jer en super
skøn sommer og vi

glæder os til at være
tilbage i uniformen igen i

august!

https://www.instagram.com/tallerkenmaj/

