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Beretning fra 2. Birkerød 

2020 
 

Gruppen 

I 2. Birkerød gruppe har vi igennem 2020 været omkring 100 medlemmer. På trods af Corona og næsten et 

år med restriktioner som har påvirket stort set alle aktiviteter, oplever vi fortsat en stor interesse og 

opbakning til spejderarbejdet.  

 

Spejderarbejdet har ligesom alle andre aspekter at hverdagen har været udfordret af Corona. Men lederne 

har været kreative og har gennemført aktivitet under de mange forskellige versioner af restriktioner vi har 

været underlagt i løbet af året. Spejdermøder og aktiviteter rykkede i foråret online og konceptet 

hjemmespejd kom til. Hen over sommeren og i efteråret kunne vi igen mødes i mindre grupper. Ved 

udgangen af 2020 kunne vi endnu en gang se ind i en periode hvor spejdermøderne rykkede online igen.   

 

Mange af gruppens fælles arrangementer blev desværre aflyst i løbet af året, men vi glæder os over at vi 

blandet andet fik afholdt kilometerweekend i maj, hvor vi sammen hver for sig var ude og gå og gjorde os 

fortjent til et nyt km mærke til uniformen. I sommers kunne grenene afholdt sommerlejre og i starten af 

september havde vi en fælles gruppedag, som et alternativ til vores årlige gruppetur.  

 

Vi har i efteråret 2020 udvidet gruppen med en ny mikrogren, Hestkøb flok, i samarbejde med 1. Birkerød 

gruppe. Hestkøb flok er for spejdere i 0. og 1. klasse, en aldersgruppe som tidligere været med hos 

Familiespejd. Tilføjelsen af en mikrogren hos øget gruppens kapacitet meget i de yngste aldersgrupper. 

Dette ses også tydeligt på ventelisten til Familiespejd, som ikke har været så kort i mange år. 

 

2020 var ikke et år hvor vi havde det store fokus på vores udviklingsplan, som ligesom i 2019 omhandlede 

bæredygtighed i gruppen. For gruppen og de enkelte grene handlede 2020 om at få det bedste ud af 

situationen og skabe sjove aktiviteter for spejderne inden for restriktionernes rammer. Vi fortsætter derfor 

med det sammen tema i udviklingsplanen for 2021, en bæredygtig gruppe.  
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Vi glæder os til 2021, som forhåbentlig bliver et år som kan handle om mere end Corona restriktioner. Vi vil 

gerne videreføre det arbejde og fokus på bæredygtighed vi startede vi 2019-2020 og som vi ønsker at 

fortsætte med i 2021 jf. vores udviklingsplan.   

 

Familiespejd 

Duemose flok, som vores familiespejder gren hedder, består af ca. 20 spejdere i alderen 4-6, hvor halvdelen 

af dem er piger. 

 

Vi holder møde hver anden søndag hvor spejderne og deres familier prøver kræfter med spejderopgaver og 

friluftsaktiviteter. Vi har, ligesom alle andre, været udfordret af COVID-19 som har lagt en dæmper på alle 

vores møder og aktiviteter. 

 

I de perioder hvor samfundet har været åbnet op har vi afholdt møder som vi plejer. Vi har selvfølgeligt 

taget alle vores forholdsregler, holdt afstand, sprittet hænder og lavet corona venlige aktiviteter, men 

møderne blev afholdt med stor begejstring. Vores store udfordring var i foråret 2020 da alle vores møder 

blev aflyst grundet samfundets restriktioner. Vi forsøgte os med forsigtige hjemme aktiviteter, men var ikke 

konsekvente i vores planlægning af denne periode, og derfor blev det ikke en succes.  

 

I 2. nedlukning har vi været bedre til at strukturere vores hjemmespejd og derfor er der igen ”møde” hver 

2. søndag, med hjemmeaktiviteter hver for sig. 

 

2020 blev året hvor grenen blev delt op og der blev oprettet en mikrospejd gren. Det har betydet at vi har 

kunnet tage en god portion af ventelisten ind, men der er stadig venteliste. Det hjælper på 

ledersituationen, der er god forældreopbakning så det hjælper os rigtigt meget på de møder vi afholder. 

Vi ved endnu ikke hvornår vi begynder at afholde fysiske møder igen, men ligeså snart vi kan begynde, 

måske med yderligere hygiejne tiltag, vender vi stærkt tilbage med vores faste møder. 

 

Mikro 

Mikroerne (Hestkøb flok) er en nystartet fælles gren i 1. og 2. Birkerød for spejdere, der går i 0. og 1. klasse. 

Der blev holdt et forældremøde i september, hvor de fremmødte kom med gode input, og hvor flere 

forældre meldte sig som ledere. Første møde med spejderne var den 6. oktober.  Foruden de ugentlige 

spejdermøder om tirsdagen er der den sidste søndag i måneden en tur for hele familien, hvor vi i dette 

spejderår bestiger Rudersdals ni bjerge. Hver spejder har fået et af kommunens grønne bjergpas, som vi 

krydser af efter hvert besøg. 



 3 / 6 

 

I marts er der 7 spejdere (+ 2 nye på vej) og 2 ledere i 2. Birkerød og 15 spejdere og 6 ledere i 1. Birkerød. 

Alle lederne er nye; der er med andre ord ikke taget lederkræfter fra andre grene. Vi gennemførte 

almindelige møder frem til slutningen af november med knivbevis og førstehjælpsmærke, men 

bjergbestigningsturene måtte gentænkes, fordi vi ikke måtte være 

så mange samtidig. Ud af de 9 bjerge har vi besteget Lansebakken, 

Søllerød kirke (hvor den ene halvdel startede på 1. Holtes 

spejdergrund) samt Åsebakken og Høbjerg som led i 

hjemmespejderforløbene. Den 21. marts går vi 5 km. rundt om og 

op på Maglebjerg. 

 

Siden nytår har vi gennemført et hjemmespejderforløb med en ny 

opgave hver uge og en afsluttende (s)kattejagt. Næste 

hjemmespejderforløb går fra vinterferie til påskeferie samtidig 

med, at vi så små starter på fysiske møder igen. Vores planer 

resten af året afhænger rigtig meget af, hvad der er muligt, men jo 

flere fysiske spejderaktiviteter, vi kan gennemføre, des bedre.   

 

 

 

Mini 

Starten af 2020 har været som det plejer, Minierne var igennem diverse forløb hvor de har haft mulighed 

for at udvikle deres sammenarbejdsevner og selvstændighed samtidig med at de tager spejdermærker. Da 

Covid-19 restriktionerne trådte i kraft satte vi møderne på holdt og prøvede at kompensere med 

youtubeserien “Splint’s hjemmespejd” hvor pigerne kunne tage det nye ‘Hjemmespejd’ mærke hjemmefra. 

Møderne startede så småt op igen i Juni og det blev muligt, med en del regler for at overholde 

restriktionerne, at slutte året af og komme på sommerlejr i Aabenraa med juniorne.  
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Efter sommerferien gjorde vi vores bedste for at møderne med restriktioner kunne føles så normale som 

muligt. Med god afstand og massere af håndsprit blev spejderne delt op i flere og mindre patruljer. De har 

nået at lære basisfærdighederne om kniv, sav og bål, været på foto og morseløb og inden at vi måtte lukke 

ned igen startede de på kodehoved mærket.  

 

Det har været svært at arrangere nye projekter for minierne i nedlukningsperioden frem til 2021. Splint, 

som havde tid før sommer er startet på uddannelse og har ikke tid til at lave Splints hjemmespejd så ofte 

som før. Vi har dog planer om at lave “Minikasser” som er en lille privat aktivitetskasse som vi laver til hver 

mini. Foreløbig er det en detiktiv-kasse der spiller videre på kodehoved forløbet som vi var i gang med på 

de sidste møder. Vi vil også forsøge os med at sætte diverse løb op som de selv kan bestemme om de vil ud 

på. 

 

Junior 

2020 blev et meget anderledes år – også for Spirerne. Året blev indledt med Kulturagentmærket, hvor et af 

punkterne var en snak med en israelsk spejder om forskelle og ligheder.  

 

Fra slutningen af marts stod der hjemmespejd på programmet med emner som krea, quizzer, på egen hånd 

og pakkeliste til sommerlejren. Hver patrulje planlagde og gennemførte en dagstur; den ene gik til Hellerup 

strand inkl. skybrud og den anden gik til Vaserne med bål og skumfiduser. Hjemmespejd gav tekniske 

udfordringer, men vi er landet på Zoom. 

 

Sommerlejren gik til Aabæk strand ved Aabenraa, hvor vi var på en rejse tilbage i (spejder)tiden. Vi øvede 

os fx på tyste signaler og lærte på den måde at stille os på række eller i rundkreds uden lederne skulle råbe, 

vi holdt år 2000 nytårsfest og var på 2. verdenskrigsnatløb. Al madlavning var på bål. 

 

Efter ferien fik vi lov at holde fysiske møder igen, og vi arbejdede med kniv, sav og økse, fandt ud af hvad 

det betyder at være en god patrulje, gennemførte et førstehjælpsforløb og et turneringsforløb med emner 

som vilde løb og mad & smag.  

 

Siden 1. december har vi været tilbage på hjemmespejd, og vi er i gang med mærkerne Performer og 

Teatersport. Som alle andre ser vi frem til, at verden bliver mere normal, og vi kan komme tilbage til 

almindelige spejderaktiviteter, hvor vi ikke skal holde to meters afstand. Sommerlejren går til Kerteminde, 

hvor spejderne skal bo i shelter på stranden – hvis vi altså må det. 

Vi er pt 14 spejdere og to ledere. 
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Trop 

Vi er på nuværende tidspunkt omkring 25 aktive spejdere i alderen 12-16 år, der er fordelt på to 

patruljer (Svanen og Glenten). Normalt afholder patruljerne selv møder en gang om ugen, der bliver 

planlagt af patruljelederen og –assistenterne (PLA’erne). I år har det dog været begrænset, hvor mange 

møder de har kunne afholde selv grundet coronarestriktionerne. 

 

En gang om måneden mødes vi til tropsmøder, der er arrangeret af tropsstaben. Vi er syv aktive 

tropsledere – Amanda, Anna Caroline, Stinna, Helene, Sara, Maria og Katrine. 

 

Årets sommerlejr gik til Kregme i Nordsjælland. Det var en rigtig god tur, hvor vi både fik badet, gået og 

hygget rigtig meget i den varme sommersol. Patruljerne var på surprisehejk, hvor de fik en madpakke 

med til de kommende måltider. Det var en stor succes! Pigerne blev også udfordret lidt på natløb i den 

den kolde roskilde fjord og på udflugt til Hundested, hvor den lange gå tur endte med en is. 

 

Vores tropsmøder i år har både foregået online og fysisk afhængigt af, hvad forsamlingsforbuddet har 

tilladt. Efter jul har vi afholdt ugentlige tropsmøder online, hvor vi blandt andet har haft et walk-and-talk 

møde, så vi kunne snakke lidt mere med hinanden én og én. Vi har haft et cook-along møde, byløb i 

Birkerød og et møde, hvor vi skulle løse små udendørs opgaver på tid. 

 

Næste store arrangement er tropskolle, hvor årets tema er Alene i Vildmarken. Tropskolle kommer til at 

foregå online, hvor pigerne får små pakker hver dag, der indeholder en opgave og materialer til hvert 

enkelt dag. De vil også modtage små videoer fra tropsstaben, der kommer med tips og tricks til at 

overleve i vildmarken. Tropskolle afsluttes med et fysisk komsammen, hvor vi endelig får mulighed for at 

se hinanden igen - og det har vi glædet os til! 

 

Resten af 2021 kommer forhåbentlig til at foregå fysisk og i mere almindelige rammer. Indtil videre har 

vi planlagt en tropstur, hvor vi skal få nogle kilometer i benene og til sommer går turen til det sydfynske 

øhav, hvor vi skal på øhop. 

 

Tak for et anderledes spejderår – vi glæder os til rigtig meget til, hvad 2021 byder på! 

Tropsstaben 
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Klan 

Antallet af større arrangementer, som vi har kunne gennemføre i år, kan tælles på en hånd. Vi havde en 

vellykket cykelsommerlejr på Bornholm med ca. 15 deltagere. Derudover har vi holdt et enkelt 

weekendarrangement med overnatning i august. Vi har det seneste år holdt omkring 6 fysiske møder og 2 

virtuelle. Vi ser frem til flere fysiske møder og har allerede planlagt 3 i nær fremtid. 

 

Generelt lider vores klan under corona, da de største arrangementer, Roskilde og kolle ikke har kunne 

afholdes. Vi frygter derfor at vi er ved at tabe de yngste årgange i klanen. 

Klanledelsen består nu af Kirstine, Thea og Adam. Vi kunne derfor godt ønske en ung klanspejder i 

ledergruppen. 

 

 

 


