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KRAGETÆER
1. Højbjerg Pigegruppe

Indhold

Indkaldelse til grupperådsmøde

Dagsorden for grupperådsmødet

Forpersonernes beretning

Gruppelederens beretning

Spejdernes Lejr 2022

Grenenes beretninger

Hyttefondens beretning



I forbindelse med den årlige fastelavnstur afholder
vi Grupperådsmødet. Mødet er de samlede
generalforsamlinger for hyttefonden og gruppens
bestyrelse. 

Mødet afholdes: 
lørdag d. 26. februar kl. 10.15 - 11.45 på Ryekol
Spejdercenter, Galgebakken 12, 8680 Ry. 

Grupperådet er spejdergruppens øverste
myndighed, og det består af gruppens bestyrelse
og gruppens spejdere. Til grupperådsmødet
snakker vi om året, der er gået, og det kommende
år. Vi gennemgår årsregnskabet og kigger på det
kommende års budget og bestyrelsen præsenterer
udviklingsplanen. I år satser vi også på at have tid
til at snakke om Spejdernes Lejr. 
Det er til grupperådsmødet man har mulighed for
at komme med sine inputs og have indflydelse på
ens barns spejdergruppe. 

Man har mulighed for at sende forslag til
bestyrelsen pr. mail på bestyrelse@1-hoejbjerg.dk

INDKALDELSE TIL
GRUPPERÅDSMØDE
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Valg af dirigent og referent
Årsberetning fra bestyrelsen
Fremlægning af revideret regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsesformændenes beretning
Gruppelederens beretning 
Kassereren fremlægger regnskab for 2021 og
budget for 2022
Beretning fra de øvrige grene
Udviklingsplan
Behandling af indkomne forslag 

Sendes til formand@1-hoejbjerg.dk
Valg til poster

Bestyrelsesformand
Forældrerepræsentanter
Lederrepræsentant 1(1 stk)
Ung til bestyrelsen (1 stk)
Korpsrådet (2 stk)
Divisionsrådet (5 stk)
Revisor og revisorsuppleant

Eventuelt 

Hyttefondens generalforsamling: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondens formål er at forestå oprettelse og drift af
ejede eller lejede lokaler, hytter, lejrpladser og
udstyr på økonomisk bedste måde til gavn for 1.
Højbjerg Pigegruppe, DDS. 

Hyttefondens medlemmer: 
Formand: Helle Marie Andersen
Kasserer: Inge Holm
Bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Haugaard, Henrik
Surland og Mie Værum Jensen

Gruppens generalforsamling: 
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

a.
8.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

9.

DAGSORDEN FOR
GRUPPERÅDSMØDET
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Siden sommer har Susanne og Signe været bestyrelsesforpersoner, og de ønsker at blive i
bestyrelsen, men vil gerne tilbage til at være menige medlemmer. 
Efter 2 gode år, og et kæmpe stykke arbejde med at sætte regnskabssystemet op i
medlemsservice, ønsker vores kasserer Rikke Nielsen ikke genvalg.

Vi skal altså besætte to meget vigtige poster: Formand og kasserer.

Bestyrelsen: 
Forperson: Susanne Bechmann de Meza (ikke på valg - vil gerne være forældrerepræsentant). 

Forperson: Signe Wirth (på valg, ønsker genvalg - vil gerne være forældrerepræsentant). 

Kasserer: Rikke Nielsen (på valg - ønsker ikke genvalg). 

Gruppeleder: Marie Falch (ikke på valg)

Gruppeassistent: Bjørn Haugaard

Forældrerepræsentant: Malene Wiese Madsen (ønsker at blive valgt ind) 

Ung i bestyrelsen: Tropsspejder Olivia Satchell (ikke på valg). 

Lederrepræsentant: Lil Lysdal (går på barsel) 

VALG TIL BESTYRELSEN
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I 2021 har vi haft mulighed for at mødes, trods corona, og har afholdt tre større arbejdsdage,
hvoraf en var med deltagelse af mange forældre/ledere. Herligt, når vi er mange til at dele
arbejdsopgaverne. Knasten og udenomsarealerne blev vedligeholdt/forskønnet og fremstår
derfor velholdt, både inde og ude.
Hyttefonden bidrog med rigtig god arbejdskraft til Kløverhyttens 3-ugers loppemarked i
november 2021.
Årets julemarked med både salg af juletræer og julemarked forløb godt med et fint overskud
på ca. 30 t. kr. Dog var vi udfordret, da der var otte steder i Højbjerg, hvor der blev solgt
juletræer, mod normalt fem. Vi fik derfor ikke udsolgt, som vi plejer. Hyttefonden bidrog til
fældning og kørsel af juletræer, og der var fyldt godt op på hele grunden.
Hyttefonden har med baggrund i Gruppens ønsker arbejdet med at udvide selve grunden
(tilladelse søgt og bevilliget hos kommunen) samt indhente tilbud på udekøkken og nyt,
isoleret skur. Der er søgt midler via den kommunale anlægspulje til foreninger, hvor vi er
bevilliget 150 t.kr. Det dækker ca. 40 pct. af udgifterne til udekøkken/skur. Hyttefonden
dækker de resterende 60 pct. Vi glæder os til at se resultatet af hele projektet i 2022.

Tak til alle, der bidrog med hjælp, ideer og holdninger i løbet af 2021!

Helle Marie Andersen
Hytteformand

HYTTEFONDENS BERETNING
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2021 har, ligesom for alle andre, igen været
et meget usædvanligt år for 1.Højbjerg
piger. 

Coronaen har igen i år udfordret
spejderarbejdet og ført til aflysning af
kurser (Forlev) og lejre(Juletur).
Det til trods har vores fantastiske lederteam
formået at gennemføre spejderarbejdet med
stor kreativitet, når C19 har spændt ben.

Rammerne er som sædvanlig i topform med
en sund økonomi, en hytte der løbende
bliver opdateret og et godt område til
bålplads og spejderaktiviteter. Som noget
nyt kan vi se frem mod et nyt overdækket
arbejdsområde/opbevaring i forbindelsen
bålpladsen. Det har været et projekt 
 Hyttefonden/Bestyrelsen har arbejdet på i
efteråret, og som vi glæder os til at indvie i
2022. Kommunen har givet et solidt tilskud
til projektet og tildelt os flere m2 af
skovarealet til projektet.

Som altid er vi på udkig efter nye ledere. 
Vi er heldige at vi har et meget erfarent og
engageret lederteam, men det er vigtigt at vi
løbende får tilført nye kræfter, så de gode,
frivillige ikke slides op.
Som bekendt er situationen i Mini-grenen
særlig kritisk. Vi stod før spejdersæsonen i
august, i en situation, hvor vi så os
nødsaget til at lukke Mini-grenen, hvis ingen
forældre meldte sig på banen for at hjælpe. 

FORPERSONERNES
BERETNING

Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat er i en
kritisk situation, og der er alvorligt brug for
nye hænder til at hjælpe med
spejderarbejdet, særligt for Mini-spejderne.

Vores bestyrelsesformand, Palle, valgte at
stoppe som formand i juli måned. Frem mod
Grupperådsmødet har de to
forældrerepræsentanter i bestyrelsen delt
posten som forpersoner for 1. Højbjerg.
Posten som formand skal besættes med
nye kræfter, da begge
bestyrelsesmedlemmer ønsker at vende
tilbage til deres hidtidige positioner.
Desuden er der brug for en ny kasserer, da
vores nuværende ikke genopstiller.

Bestyrelsen udgøres af forperson, kasserer,
gruppeleder og mindst tre andre. 
Den skal helst afspejle sammensætningen i
gruppen og i øjeblikket er de fleste
bestyrelsesmedlemmer tilknyttet
tropsgrenen som enten forældre eller
ledere. 
Vi håber derfor, at der til grupperådsmødet
melder sig nogle forældrerepræsentanter
fra de yngre grene. Bestyrelsen er ikke
involveret i selve spejderarbejdet, men
bidrager til at rammerne med
udviklingarbejde, økonomi, hytte og
hytteområde er i orden. 
Bestyrelsen mødes cirka fire gange om året,
hvor der er lejlighed til at diskutere med
lederne, lægge planer for den nærmeste
fremtid og træffe beslutninger om nye
tiltag. Derudover er der nogle praktiske
dage, som bestyrelsen står for. 

Signe Wirth Engelund og 
Susanne Bechmann de Meza. 
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Det har været et godt år for 1. Højbjerg
pigegruppe. På trods af corona er
medlemstallet i gruppen stort og stabilt.
Dette skyldes især vores voksende
mikrogren sammen med vores nye
familiespejdergren. I alle grenene gør de
frivillige ledere et kæmpe arbejde for at give
spejderne helt fantastiske oplevelser både
til de ugentlige møder og på de forskellige
ture. 
I sommers var vi 45 spejdere afsted på
sommerlejr sammen med Højbjerg Drenge
og Holme-spejderne. Det var en hyggelig tur
med sjove aktiviteter og meget blandet vejr.
Desværre blev vores juletur aflyst i sidste
øjeblik grundet stigende smitte på skolerne,
men vi satser på, at vi kan komme afsted på
fastelavnsturen her til februar og have en
god gruppetur på Ryekol Spejdercenter. 
I efteråret deltog jeg i mit første
Korpsrådsmøde, hvilket er Det Danske
Spejderkorps generalforsamling. Det er en
weekend på Hotel Legoland, hvor vi hører
meget mere om korpset, diskuterer
spændende ting som vedtægtsændringer,
møder korpsledelsen og selvfølgelig har
generalforsamlingen, hvor vi skulle stemme
om vedtægtsændringer og en ny
korpsledelse. Det var vildt interessant at
opleve en anden del af spejderarbejdet, som
strækker sig langt ud over de daglige
møder, og det var spændende at høre en
masse andre spejderes input og lære mere
om, hvad der egentlig sker i korpset. 
Bjørn, som også er juniorleder, er i efteråret
blevet gruppeassistent, som betyder at han
kommer til at hjælpe mig med gruppeleder-
opgaver. Vi glæder os til at få gang i et godt
samarbejde. 

GRUPPELEDERENS
BERETNING

Siden sommerferien har forældre ledet
minigrenen med en turnusordning og det er
gået rigtig godt. Vi drømmer dog stadig om
at finde et par faste ledere, der kan være
der hver uge. Vi vil igen kigge på vores
rekrutteringsindsats her til foråret, men
hvis der sidder nogle af jer, med en
spejderleder i maven, så hører vi meget
gerne fra jer. 
Vi ser frem til et fyldt spejderår, som
forhåbentlig ikke bliver påvirket af corona.
Til sommer skal juniorerne og troppen
afsted på den store tvær-korpslige
Spejdernes Lejr, med omkring 40.000 andre
spejdere og vi ved, at det bliver en
oplevelse ud over det sædvanlige. Mikro og
mini skal dog ikke snydes for en
sommerlejr, og i pinsen skal de afsted på
MUS-lejr sammen med en masse andre
mikro og minispejdere. MUS-lejre er lavet
specielt til de yngre spejdere, og det bliver
også en helt fantastisk sommerlejr. 

Marie Falch 
Gruppeleder
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Til sommer skal juniorerne og troppen på
Spejdernes Lejr med ca. 40.000 andre
spejdere fra 5 korps; Det Danske
Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere,
KFUM-spejderne, Danske Baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps
Sydslesvig.  
Det bliver en helt fantastisk tur, hvor man vil
opleve det spejderfællesskab og få vilde
spejderoplevelser. 

Der er stadig mange detaljer vi ikke kender,
men vi ved vi får en fantastisk tur!!

Tidspunkt og sted: 
23. - 30. juli, Hedeland Naturpark

Pris og tilmelding
Prisen for lejren bliver 2000 kr. og
tilmeldingen er åben allerede nu, I kan
tilmelde jer HER. 
Prisen inkluderer mad, transport og
lejrplads. Inkluderer ikke souvenirs og
snolder. 

Mere information: 
Facebook side HER
Hjemmeside HER

Forældremøde
Vi vil gerne invitere til forældremøde i
forbindelse med vores hyttedag søndag d.
8. maj, så sæt endelig kryds i kalenderen til
både forældremøde og praktisk arbejde i
hytten.

Indtil da, er I meget velkomne til at tage fat i
Marie på gruppeleder@1-hoejbjerg.dk

SPEJDERNES LEJR 2022

https://medlem.dds.dk/event/id/36663/register
https://www.facebook.com/spejderneslejr
https://spejderneslejr.dk/da
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I marts 2021 så en ny gren dagens lys hos
både 1. Højbjerg Piger og Højbjerg Drenge. I
fællesskab startede vi nemlig
Familiespejder op sammen. Familiespejder
er spejderaktiviteter for spejdere i alderen 3
år til 0. klasse, og hvor der samtidigt
deltager mindst én forældre. Vi var spændte
på, hvordan denne gren ville blive modtaget,
men det har været over al forventning.
Rigtig mange lillesøstre og lillebrødre til
nogle af vores større spejdere har grebet
muligheden for selv at kunne gå til spejder.
I løbet af året har der faktisk været 31
familiespejdere til vores møder, og når flere
af dem så har haft en storebror eller
storesøster med, samt en forældre, har vi
nogle gange holdt spejdermøder med
næsten 60 mennesker på en gang!
 
Familiespejder-konceptet er, at vi holder
møde den sidste søndag i måneden fra 10
til ca. 13. Vi mødes typisk enten ved
Knasten eller Katterhøj Hytten. Og
familiespejderne skal altså have en forælder
med.
 
Som en ny gren med nye spejdere skal
Familiespejderne lige finde deres ben at stå
på. Men der har været fuld fart på
spejderaktiviteter lige fra allerførste møde. I
løbet af de fire møder, der blev afholdt
inden sommerferien, har grenen taget
mærket "Familiespejd", hvor der er er fokus
på helt grundlæggende spejderfærdigheder. 

FAMILIESPEJDLEDERNES
BERETNING

De unge spejdere har således lært de
grundlæggende regler for at kunne bruge en
dolk, de har lært hvad der skal til for at
kunne starte et bål, og de har lært at binde
et råbåndsknob. De har også lært, hvordan
mange larmende spejdere kan blive stille,
og de har lært at synge til flaghejsning og
som farvel. Endelig var de på lagkageløb,
hvor alle deres nye færdigheder kom i spil -
og uvejret dén dag gav bålposten lidt ekstra
udfordringer. Allervigtigst har vi i den
periode haft fokus på, at det skulle opleves
trygt og sjovt at gå til spejdere - med nogle
søde og dejligt skøre (nye) spejdervenner
og ledere! 
På den store fællessommerlejr var der også
en dag for Familiespejderne, hvor de kunne
se, hvordan en stor sommerlejr ser ud,
hvordan man sover i telt, og hvordan man
kan blive malet som et rumuhyre på en
sommerlejr med et tema dertil. Der var hele
15 Familiespejder forbi på sommerlejren, og
de hyggede sig.
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I efteråret har fokus været på mærket "Fra
Jord til Bord", hvor de på et af møderne
skulle samle forskellige bær (hyben,
mirabeller og brombær) til at lave deres
eget syltetøj (og pandekager) over bål. På
det næste møde skulle de fange fisk i den
kæmpe badebassin-sø bag Knasten -
fiskene skulle de selv partere og grille over
bål. På det tredje møde var der halloween,
hvor de plukkede bacon fra baconbusken på
Katterhøj, blev ansigtsmalet og lavede
græskarsuppe over bål, inden mødet i
november fuldendte mærket med besøg fra
en jæger - og 20 fugle, som
Familiespejderne igen selv skulle partere og
lave forskelle retter ud af. Det er vildt sejt,
at en spejder på 3 år kan skære bryste fri af
en fasan, og hjælpe med at tilberede på det
og indmaden over bål.
 
Ved årets udgang er der 27 aktive
Familiespejdere, og vi har skønne spejdere-
in-spe på venteliste. Men vores ledere Lea,
Lil, Tine (og Jeppe) kan vist ikke lære flere
navne lige nu. Til gengæld glæder de sig til
at komme i gang!
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Vi startede år 2021 ud med endnu en
omgang hjemmespejd og startede derfor
først op i hytten i marts, hvor vi alle glædede
os til at komme i gang med de gode
spejderrutiner igen. Vi tog “God kammerat
mærket - hvor pigerne deltog i
spejderaktiviteter der skabte nærvær og
trivsel - hvilket vi alle havde brug for efter en
lang nedlukning. 

Da vejret blev varmere tog pigerne “Spis-
naturen-mærket”, hvor vi blandt andet lavede
æblegrød over bål og spiste farverige
snobrød. Vi tog også “Klar-dig-selv-mærket”,
hvor spejderne lærte at færdes i trafikken og
var på vandretur til stranden.
I maj var vi på den fedeste sov-ude-dag tur
til Hammel, hvor der blev hygget igennem
med ansigtsmaling, gode lege og der blevet
øvet i at sove i telt. Herefter startede vi på
“Cirkusartist-mærket”, som blev et kæmpe
tilløbsstykke. Pigerne øvede i flere uger på
deres show, som bestod i flotte kostumer,
maling af skilte, akrobatik, tryllekunster og
en stor forestilling og sommerafslutning for
både forældre og bedsteforældre.

I sommerferien var hele gruppen afsted på
sommerlejr i dejligt solskinsvejr, hvor
dagene stod på fede spejderaktiviteter,
hygge på tværs af grupperne, spejderløb,
slikbod, røverhistorier, bålmad, regnskyl,
batik.

MIKROGRENENS
BERETNING

Efteråret bød på “Knivbevis”, “Førstehjælps-
mærke” og “Hulebygger-mærke”, hvor
pigerne samarbejdede om at lave nogle
kreative og fede patrulje-huler, hvor der
blandt andet kunne spises popcorn og kakao
i. Mikroerne var også på Musefodsvedstur,
hvor de gik 5 km. - flot!

Endnu engang blev vi ramt af corona, men
heldigvis fik vi lov at afholde vores årlige
julemarked, hvor der var kæmpe forældre-
og spejderopbakning i mikrogrenen. Vi fik
solgt en masse juletræer og mikropigerne
viste som altid at de er de sejeste
mikrospejdere i byen!

Mikrogrenen er hele året vokset stødt og vi
blev delt op i patruljer, som året igennem har
lært om hvad det vil sige at lave
patruljearbejde. Vi startede cirka 10
mikrospejdere og nu er vi samlet en flok på
24 mikrospejdere og flere på venteliste, så
det er en fornøjelse at være mikrospejder i
1. Højbjerg!

Lea Andersen, Lil Lysdal og Tine Rudfeld
Mikroledere
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I efterårssæsonen er minigrenen blevet kørt af forældreledere, som har haft møder på skift. Flere
af dem fortsætter heldigvis i foråret. 
Der er blevet taget "Raftebygger-mærket", hvor der blev arbejdet på et klatrestativ. Der har også
været tid til at skære halloween græskar og lave mad på bål. 
Der er startet op på "Kodehoved-mærket", hvor der skal læres forskellige koder, f.eks. morse.

Spejderhilsner 
Minilederne

MINIGRENENS
BERETNING
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Kære Juniorer,

Velkommen til foråret 2022.
Spejderverdenen er ved at vende tilbage til
en form for normaltilstand, efter alle dem
der skulle have corona efterhånden har
prøvet det og droppet det igen som en
skuffende trend.
Foråret og sommeren vil byde på en masse
sjove og udfordrende aktiviteter samt op til
tre fede ture.
Den første på tapetet er
Divisionsturneringen for Århus Skov
Division, som afholdes 29. april til 1. maj på
Samsø. Vi skal cykle rundt i det smukke
ølandskab og lave aktiviteter under temaet
‘Made in Denmark’. Vi ser frem til en
hyggelig og garanteret solrig weekend med
hele divisionen.

Den 12. - 15. maj - altså i Bededagsferien -
er der igen en tur. Denne gang er det PUF-
kurser for de ældste juniorspejdere (11 - 12
år). 

Vi vil fortælle mere om PUF på et
juniormøde (når du læser dette, vil
briefingen naturligvis allerede have fundet
sted), men helt generelt, er det fire dage,
hvor man er i patrulje med nogle andre
spejdere fra rundt om i landet og laver
spændende aktiviteter på et ‘kursus’ man
selv vælger sammen med sin bedste ven.
Det er jeres første møde med Korpsets
kursusforløb, som er enormt populære og
gennemarbejdede. Glæd jer!

JUNIORGRENENS
BERETNING

Sidst men ikke mindst skal vi på spejdernes
lejr 23. til 31. juli. Det er vores kæmpestore
fælleslejr med de Grønne, Gule og flere
internationale spejdere. Det foregår på
Sjælland langt fra civilisationen som vi
kender den. Vi ser frem til nogle
kæmpestore, vilde aktiviteter og hygge med
hinanden i vores egen lejr.
Så velkommen til 2022 - det bedste år i jeres
spejderliv!

Hilsen Juniorstaben
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Med vores kæmpe trops-forøgelse står vi og
kigger tilbage på et år med historiske 18
seje tøser i troppen. Troppen er stor, og
ligeså er samarbejdet som især kom på
prøve under patruljeturene i efteråret. Med 
 challenges, bålmad og et aftenbesøg fra
deres 3 ledere samt en pakke Oreo-kiks, ja,
så var det nu nok en meget hyggelig tur!

Møderne i halvåret har fokuseret på at
udvide pigernes individuelle
spejderfærdigheder i og udenfor patruljen.
Især projektarbejde, koordinering og
samarbejde har fyldt møderne i form et
udvidet selvstyre fra pigernes side. Det
karakterisere en tropsspejder at stå på egne
ben og lære af hinanden.  Det har pigerne
hjulpet hinanden med i patruljerne, Wapiti,
Sika og Kudo, og som hel tropsgren.
Efteråret tog flagermus-løbet med sig, og
herfra vi fik to glade patruljer med hjem.
Efterårets PLan-kurser har pigerne haft
meget glæde af, og de begynder nu at se
frem til påskekursus, hvor de tager afsted
som patruljer.
Trods en aflyst juletur så har pigerne
arbejdet flittig for at få hyttens årlige
julesalg sparket godt i gang, og selve
julestemningen blandt pigerne fejlede
bestemt intet.

Madlavning, raftebinding,
opgaveplanlægning og en helt masse mere
har pigerne prøvet kræfter med i 2021, og de
kan godt begynde at se frem til de mange
ture, kurser, lejre og heiks  som foråret
bringer.

Tropslederne 
Sille, Trine og Marie 

TROPPENS 
BERETNING
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KALENDER FOR SPEJDERÅRET 2022

AKTIVITET

Fastelavnstur og Grupperådsmøde
50 km tur for troppen
Minidivi m. Århus Skov Division
Junior- og tropsdivi
Hyttedag i Knasten + SL22 forældremøde
Sov-ude dag for mikro, mini og junior
Tropstur m. Højbjerg Drenge
MUS-lejr for mikro og mini
Spejdernes lejr for junior og trop
Mikro sommer-opstart
Mini sommer-opstart
Junior sommer-opstart
Trops sommer-opstart 
Oprykning

DATO

26 - 27 februar
26. marts 
22. - 24. april
29. april - 1. maj
8. maj
21. - 22. maj
26. - 29. maj
4. - 6. juni
23. - 31. juli
16. august
15. august
11. august
10. august
21. august


