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Årsberetning 2021 for Kong Skjold Gruppe - Formand 
 

Der har i 2021 kun været afholdt 3 gruppestyrelsesmøder, da det ikke var muligt at mødes i 

starten af året pga. Covid. 

 

Det har været et stille år for gruppestyrelsen. Men der er der dog sket noget i Kong Skjold gruppe 

det sidste år. 

 

Der blev igen i 2021 solgt lodsedler og julekalendere. 

 

Vi har i løbet af året modtaget diverse donationer: 

• Ca. 3300 kr. i pant fra velgørere 

• 500 kr. i gave 

Vi siger endnu en gang mange tak for støtten. 

 

Arbejdsdag/aftener: 

Vi fik udrettet en del nødvendige opgaver, som vi havde sat som mål for at have en velfungerende 

Skjoldborg. Men det er ikke mange der dukker op til disse arbejdsdage/aftener, når man tænker 

på hvor mange spejdere vi har. 

 

Nordstrand festival: 

Vi havde sagt ja til at være parkeringsvagter til Nordstrand Food & Music Festival i Nykøbing 

Sjælland, men valgte at stoppe samarbejdet efter et par dage – der var simpelthen ingen der kom 

og parkerede på den planlagte parkeringsplads. Så dem der nåede at stå vagt fik nogle lange timer, 

hvor der ikke skete meget, og… så var der blevet brugt en del tid på at planlægge opgaven, hvilket 

gør det endnu mere ærgerligt, at vi ikke rigtigt fik det ud af det som vi havde forventet. 

Læring: Hvis ”spillereglerne” ændres fra vi har sagt ja til opgaven, til opgaven skal udføres – så skal 

vi forbeholde os retten til at trække os fra opgaven. 

 

Udviklingsplan: 

Vi har bestræbt os på at følge vores udviklingsplan, og det på trods af at vi ikke bruger meget tid 

på at kigge i den – det forekommer bare naturligt at lave spejderaktiviteter, der følger den. 

 

Ledersituationen: 

Vi har i 2021 kørt med en noget bedre bemanding på ledersiden, end det har gjort længe. 

Lad os håbe på at det fremover vil være sådan – selvom vi gerne ser flere blive ledere hernede. 

 

Økonomi: 
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Vi har heldigvis en sund økonomi og en dygtig kasserer, så økonomi er ikke det der fylder mest på 

styrelsesmøderne, men der holdes selvfølgelig løbende øje med udgifter/indtægter. 

Økonomien for 2021 vil blive behandlet senere under mødet. 

  

Jeg vil slutte med at sige tak til vores ledere og styrelsesmedlemmer for godt samarbejde i løbet af 

året. 

Tak til de forældre der støtter op om gruppen og dens aktiviteter – det er en stor hjælp der 

betyder meget for gruppen. 

Og en stor tak til alle dem der har været en del af Kong Skjold Gruppe i de ca. 16 år jeg og mine 

børn har kommet hernede. 

 

Det var ordene herfra for denne gang – for den sags skyld fremover. 

Jeg håber på at der vil komme mange spændende år fremover i Kong Skjold Gruppe. 

 

Torben Andersen 

Formand  

 

 

5/19



ÅRSBERETNING VED GRM D. 24. 02. 2022 FRA LEDERGRUPPEN 

 

 

Hvis der var nogen der havde fortalt os hvordan de kommende år ville komme til at se ud med 

nedlukning, restriktioner, mundbind, håndsprit, test, vaccinationer, nærkontakt, afstand m.v. da 

statsministeren d. 11. marts 2020 meddelte at landet lukkede ned første gang, - ja så var vi nok løbet 

skrigende bort. 

 

De første par måneder af 2021 var da også uden spejder. 

Men det lysnede sammen med dagstimerne og vi kom i gang igen. Vi har gennem hele tiden med 

corona som udgangspunkt afholdt spejdermøderne udenfor. Så vores bålhytte har været værdsat 

meget.  

Også sidste års GRM blev afholdt der, men det var også først d. 13. april der blev mulighed for at 

samles til det.  

 

Vi måtte aflyse flere fællesarrangementer, hvor vi skulle være flere spejdere samlet. 

Divisionsturnerningerne og MUS-løbet var nogen af dem. 

 

Men det lysnede over foråret og sommeren, så det blev til både sommerlejre, Lagkagefesten,  

A-dagen og divisionsTræffene. Men så spøgte coronaen igen og vi måtte aflyse vores fælles 

Julegruppemøde. 

 

Vores indtjening ift. lodseddel- og julekalendersalg blev i 2021 anderledes. Det blev ikke med 

gadesalg og PR på gaden, men individuelt. Men det blev gennemført. 

 

I 2021 har vi haft 17 indmeldelser af spejdere. Men desværre også haft 24 udmeldelser. 

 

Da vi startede 2021 var vi 55 spejdere fordelt på 10 Familie-Spejd, 21 minier, 9 juniorer og 13 

tropsspejdere, 2 passive seniorer samt 11 ledere og 2 passive. De faste daglige ledere udgør 6.  

Det samlede korpsmedlemstal (både spejdere og ledere) er 68 pr. 1/1-2022. I 2020 var det 72. 

(2019 var der 60) (2018 var der 48) (2017 var det 64) (2016 var det 65) 

 

Jeg synes vi skylder lederne en ekstra stor tak for deres indsats gennem året. De har navigeret 

gennem restriktioner, nedlukninger, genåbninger, afholdt mødet med mange afbud pga. corona, 

enten direkte eller som nærkontakt. De har holdt ved og de har givet spejderne et frirum. 

Uden jer – os var der ingen gruppe ☺ 

 

Tak for samarbejdet både med lederne og bestyrelsen gennem året.  

Tak til de forældre der gennem året har givet en hånd med – stort som småt. 

Og jeg kan kun sige som jeg plejer - Det er sammen vi løfter gruppen ! 

 

 

 

 Trine Erhard Hansen 

     Gruppeleder       
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TIL ÅRSPLANEN 2022 OG FREMTIDSPLANERNE: 

 

Vi har lavet en åraplan, som er offentliggjort ved årsskiftet. Vi håber at alle arrangementer kan blive 

gennemført i år. 

 

Det størtse arrangement bliver Spejdernes Lejr 2022 (SL2022) Mere om den senere. 

Men prisen for lejren vil vi dog tage nu ift. budget for 2022. 

Prisen pr. deltager er 2250 kr. Vi har besluttet at deltagerprisen for os bliver 1650 kr. for hel lejr og 

1050 kr. for halv lejr. Vi får tilskud fra kommunen til lejrlejen. Beløbet er endnu uvist, så vi regner ud 

fra tidligere lejre. Men udover deltagerprisen, så er der også udgifter til transport af grej, køb af rafter 

og brænde m.v. Vi er i gang med at søge fonde m.v. om donation til lejren og grej. 

 

Salg af Lodsedler har vi jo sløjfet i år. Korpset har stoppet spejderlotteriet. Det gav underskud. Så 

nu er vi i tænkeboks. Vi deltager måske i Tour de France. 

Vi fortsætter salget af Julekalendere når den tid kommer. Igen er pengene gode og PR er også 

altid godt. Og så kan vi samtidig angøge Y’s Mens Club for donationer. 

 

Vores rengøringsplan puster vi liv i igen. Listen hænger på skydedøren i gangen ved toiletterne.  

Skriv jer meget gerne på. 

 

Græsslåning har vi valgt fortsat at betale os fra. Dette skyldes til dels også at en stor del af 

perioden for dette går hen over sommerferien. Og det skal gøres ofte.  

 

Vores ledersituation er nu nogenlunde stabil. Men det er jo ingen hemmelighed, at vi godt kan 

bruge yderligere to ledere, der kan starte vores mikrogren op. Det vil lette trykket på minigrenen og 

gøre at aldersforskellen bliver mere opdelt. Så hvis I hører om nogen der evt. har interesse i lidt mere 

end bare at hjælpe til i ny og næ, så hører vi meget gerne om det. Vi kan altid bruge flere ledere. 

 

Vi har vores Facebook grupper, både en til selve gruppen, men også til de enkelte spejdergrene. Vi 

håber meget at alle anmoder om medlemskab både i den samlede gruppe, men også i den gren der 

er relevant for jer. 

 

Kong Skjold spejderne i Holbæk (åben gruppe) 

Kong Skjold familiespej (lukket gruppe) 

Kong Skjold mini (lukket gruppe) 

Kong Skjold junior (lukket gruppe) 

Kong Skjold trop (lukket gruppe) 
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Årsberetning 2021 – Trop 

Her er beretningen for troppen 
 
Vi har som de andre grene også skulle finde kreative løsninger ift hvad vi skulle lave 
udenfor og med afstand og sprit. 
Vi har haft kniv, økse og bål mærke i efteråret. 
Spejderne havde også en forløb med koder, det var de vilde efter og det er fedt når man 
finder noget de brænder for at lave. 
Dette er en ting, vi prøver at gøre noget ud af, at inddrage spejderne i planlægningen, men 
de er lidt svære at hive forslag ud af udover gå mærke eller mærker hvor det handler om 
at spise. 
Vi havde 7 spejder på PLan som er et kursus i at være patrulje leder/ assistent. De kom 
hjem med en masse ny energi og fede oplevelser i rygsækken. Vi prøvede at de skulle 
arrangere et møde med hvad de havde lyst til fra PLan. 
Vi har prøvet at arbejde mere i patruljer, hvor patruljeledere får stillet en opgave som de 
giver videre til de andre i patruljen. 
 
Vh Laura = 
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Beretning fra Familiespejd og Mini til GRM 2022

>Familiespejd:

Grundet c… startede vi først programmet op i marts månede og derfor har alle møder også været afholdt
udendørs hele året undtaget de sidste pr. møde, der er vi ved at lære hytten at kend inden fra

vi holdt vores juleafslutning inden for, da vi ikke var så mange og så har vi også lige holdt en overnatning
inden i hytten, som havde fokus på samvær, lege og hygge, også så lige gå 5 km - 6 deltog

igennem hele året har fokus været på at få samvær og lege til at fungerer samtidig med at få andre
aktiviteter til at spille ind så vi også kunne tage nogle mærker

vores første overnatning i telt var i weekenden 18-19. juni en igen super weekend med børn som bare
leger og er med hvor de kan sammen med deres mor eller far

som noget nyt var Divisions Træffet mikro/mini også for familiespejd temaet var monsterskolen (måske
lidt for uhyggeligt for de mindste) og vi deltog med 3 familier om lørdagen der var desværre igen overnat
for denne gren - men måsk i år, vi for at se

igennem hele året er der kommet flere familier til end der er stoppe så vi er igang med et hold pt 11
indmeldt og 2 på prøve

>MINI:

Året 2021 startet med hjemmespejd for mini og i marts begyndte vi op med 3 møder unden for program
kun med fokus på samvær og leg og efter påske havde vi lagt et program og lige siden har der været fart
på
Fførste overnatning siden september 2021 var den 28-29. maj  samme weekenden, som der skulle
havde været musløb (aflyst) men vi gennemført vores overnatning og fik luftet teltene og spejderne, vi
havde intet program, kun en masse legeredskaber med, for formålet var kun igen samvær, leg og hygge
og vi havde en forrygende og skøn overnatning

Grundet at vi har manglet træning i overnatning forkortede vi vores sommerlejre til 3 overnatning og
grundet stor efterspørgsel på centerlejre kom vi ikke til Nekselø, men så lånt vi bar Esbern Snares hytte
ved Kalundborg og lige som vi skulle af sted blev Rene(leder) sygemeldt og hvad gør man så - heldigvis
var en del planlagt og Renes Mor Margit (Amandas Farmor)som også vi havde en aktivitet hos kunne
godt deltage på skift hvis der blev behov og så blev forældrene spurgt om de kunne hjælpe og der var
heldigvis et forælderpar som kunne på skift være med og en  mor overnattede til sin søns fødselsdag og
flere forældre var på kald - så vi fik en rigtigt god Lejre

og flere overnatninger er kommet efter. A-dag med overnat fra lørdag til søndag, Divisionstræf mikro mini
hvor vi overnattet på Asnæs skole og lige om lidt også en overnatning i vores hytte i næste weekend

vi er lige nu 21 spejder og 1 på prøve i grenen, der er har løbende gennem året være en strøm af
henvendelser og vi måtte i foråret stoppe med at optage nye for en periode, da vi ikke kunne følge med,
alle skulle jo lære hinanden at kende igen og alle lige lære at være spejder igen og det har givet lidt
tumult ind i mellem, lige nu har vi en gruppe som fungere nogenlunde de er i deres faste bander og det
virke som en god løsning vi har ikke haft bytte rundt eller udskifte, men blot sat nye ind hvor der
manglede og haft fokus på rollerne i banderne og samarbejdet
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KONG SKJOLD GRUPPE - ÅRSPLAN 2022 
 

 

24. februar                  Grupperådsmøde (forældremøde) i Skjoldborgen 

 Der er almindelige spejdermøder i den uge            

                           

 5. marts +        Lodseddelsalg for hele gruppen – alle deltager 

11. marts                     Vi har sat to datoer for at alle har en mulighed for at deltage en af  

   dagene  AFLYST 

 

20. april    Skt. Georgsparade for hele gruppen – Info følger 

 

23.-24. april   Divisionsturnering for mikroerne og minierne 

 

22.-24. april   Divisionsturnering for juniorerne 

 

22.-24. april   Divisionsturnering for troppen 

 

22. maj   Vandredag for gruppen 5 – 10 – 20 – 30 km 

 

7. + 9. juni   Arbejdsaftener i Skjoldborgen for forældre m.m. 

 

11.-12. juni    MUS-LØB for mikro, mini og junior med overnatning inden 

 

12. juni   Arbejdsdag i Skjoldborgen for forældre, ledere, seniorer m.m. 

 

 

23. – 31. juli   Spejdernes Lejr 2022 (SL2022) Hedeland 

    

                

#################################################### 

 

17. august                   Lagkagefest  

 

Uge 34                         Første spejdermøde efter sommerferien 

                 22. august  (minier),  24. august ( juniorer og trop) 

   23. august (Familie-Spejd) 

 

9. – 10. september    A-dagen for mikroer, minier og juniorer  

 

1. – 2. oktober       Divisions-træf for alle spejdergrene  

 

18. november   Julekalendersalg 

 

  7. december              Julegruppemøde   

 

 

Få datoerne skrevet i jeres kalender, så vi forhåbentlig har mulighed for at låne jeres børn 

på de nævnte datoer og I som forældre kan deltage i grupperådsmødet og arbejdsdagen ! 
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Kong Skjold Gruppes udviklingsplan 

2020 – 2024 
 

 

DDS’ korpsledelse har valgt nedenstående 5 fokuspunkter i deres udviklingsplan frem mod 

2020: 

 

 
 

 

Kong Skjold Gruppe vil yderligere have fokus på at: 

 

• Fastholde nuværende medlemmer og forøge antallet af medlemmer. 
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Kong Skjold Gruppe ønsker i deres udviklingsplan for 2020-2024 at arbejde for og støtte op 

om ovenstående 6 punkter. 

 

Dette vil ske ud fra følgende udviklingsplan: 

 

1. Modige børn og unge 

Mål: 

Spejdere skal udfordres og få mod til at prøve nyt. 

Spejdere skal have mod til at være sig selv, og have mod på livet. 

Hvordan: 

Ved at spejderne oplever at de kan mere end de selv tror. 

Ved at spejderne har medbestemmelse til møder og på ture. 

Ved at spejderne oplever at det er ok at fejle. 

Ved at spejderne opbygger forståelse for andres meninger og holdninger. 

 

2. Vildskab i naturen 

Mål: 

At spejdere bliver gladere af at bevæge sig i naturen, og af at opholde sig i naturen. 

Hvordan: 

Ved at spejderne oplever både det vilde og det stille friluftsliv. 

Ved at spejderne oplever at de kan bruge de færdigheder de har lært til spejdermø-

derne. 

 

3. Bæredygtighed i børnehøjde 

Mål: 

Spejdere skal lære at værne om naturen. 

Spejdere skal lære at træffe bæredygtige valg. 

Hvordan: 

Ved at give spejderne en oplevelse af at de kan gøre en forskel for miljøet, ved kon-

krete handlinger, optimisme og nysgerrighed. 

 

4. Flere ledere 

Mål: 

At tiltrække nye ledere og holde på dem vi har 

Hvordan: 

Ved at informere om mulighederne for personlig udvikling og lederuddannelse. 

Ved at fortælle om det anerkendende, positive og inkluderende lederfællesskab. 

 

5. Urban scouting 

Mål: 

At sikre at børn i byen fortsat ønsker at være spejdere. 

Hvordan: 

Ved at lave spejderaktiviteter i bymiljøet. 

Ved at benytte lokalområdet på andre måder end sædvanligt, og opdage nye sider af 

byen. 
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6. Fastholde nuværende medlemmer og forøge antallet af medlemmer. 

Mål: 

At fastholde nuværende medlemmer og forøge antallet af medlemmer. 

Hvordan: 

Ved at tilbyde andre aktiviteter end de der ellers tilbydes i nærområdet. 

Ved at sikre at der er minimum én ”ny” og anderledes aktivitet årligt pr. gren – så hver 

spejder hvert år oplever noget helt nyt i forhold til tidligere år. 

Ved at vores spejdere aktivt fortæller om spejderlivet i skolen, SFO’en, blandt venner 

osv., så der kan vækkes interesse dér – med mulig deltagelse ved møder, for at se hvad 

spejd i virkeligheden er. 
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