Samlet beretning for Valdemar Atterdag – spejderne I Gistrup
Vi har I år valgt at lave én samlet beretning for hele gruppen, da mængde og niveau for aktiviteter og
oplevelser har været påvirket af Covid-19 nedlukninger I både forår og vinter 2020. Dog ligger der
særskilte og detaljerede beretninger fra mini og junior.
Overblik over aktive grene, antal spejdere samt ledere I 2020:
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Året startede som ethvert andet år - klar til gå I gang med sædvanlige og planlagte spejdermøder I de
enkelte grene, herunder deltagelse I Jens Bang-dysten – her deltager vores junior og tropsspejdere. De
mødes sammen med øvrige junior- og tropsspejdere, der er hjemmehørende I Jens Bang Divisionen. Hér
dystes der både i typiske og atypiske spejderfærdigheder. Arrangementet foregår 3-4 gange henover
vinterhalvåret.
Familiespejd startede traditionen tro året 2020 med en 5 km march, som også var starten på at tage
sporfølgermærket. Efter genåbningen i foråret havde vi et enkelt møde samt
Troppen var i januar måned på tur i Hammer Bakker, hvor de blandt andet lavede mad i en grube.
Den første weekend I februar deltog patrulje fra tropsspejderne I det traditionsrige Wasa-Wasa løb. Et
natløb, arrangeret under divisionen. Løbet foregår altid et sted I Nordjylland. Denne gang var det I Rold
Skov. Udover deltagelse af vores spejdere, var vi en håndfuld ledere og bestyrelsesmedlemmer, der
hjalp med afvikling af løbet. Vi stod på en post med Nørresundby-spejderne. En hyggelig aften/nat, hvor
der blev udvekslet gode minder og spejderhistorier. Dog kun, når der var tid til det. Det er jo en
konkurrence, og de deltagende spejdere går op I det med liv og sjæl, så der er ikke plads til snøvl og
langsommelig fra postmandskabet😊 Vores patrulje gennemførte og havde en godt løb.
Derudover havde vi gang i forberedelse og afholdelse af grupperådsmøde I marts 2020. Troppen havde
planlagt løb for de yngre spejdere og søskende. Løbet foregik, mens forældre var til grupperådsmøde.
Der var hentet hjælp fra Skt. Georgs Gilderne til at stå post og hjælpe med mad til børnene.
Nedlukning fra midt I marts og godt stykke ind I foråret betød, at alle vores aktiviteter desværre blev sat
på pause - både ugentlige spejdermøder og ture/lejre på pause.

Dog satte familiespejd-lederne gang i hjemmespejd – der blev lagt nogle forslag til
hjemmespejdaktiviteter op på grenens fb side, som nogle af familiespejderne lavede selv. Mette lavede
også et corona-løb, som familiespejderne havde mulighed for at gennemføre familievis.
Minierne gik også over i hjemmespejd – se mere om dette i særskilt beretning
I nedlukningsperioden lå også vores traditionsrige Skt. Georgs-dag d. 23. april. På denne dato fejrer
spejdere over hele verden spejderdagen. Dagen bygger på et sagn, hvor Georg blev gjort til helgen for
hans tapperhed og vilje til at hjælpe andre. I Valdemar Atterdag gruppe er der tradition for, at sagnet
fremføres som skuespil af lederne og på denne dag uddeles også årsstjerner til de spejdere, der er
begyndt som spejder I første halvår. Skuespillet måtte vi undvære, men årsstjerner skulle der uddeles.
Dette blev løst ved, at de enkelte ledere tog rundt til jeres spejdere. Årsstjerne-mærket blev overrakt
ved hjælp af et kosteskaft, hvor der monteret en tøjklemme, hvori årsstjerne-mærket sad.

Inden sommerferien var alle der heldigvis gang I de ugentlige spejdermøder igen. Dog udfra
restriktionen om udendørs aktiviteter igen kunne afholdes, men vi er jo spejdere og årstiden gjorde det
heller ikke vanskeligt at gennemføre sædvanlige aktiviteter udenfor. Det vigtigste var, at vi kunne samles
og give vores spejdere gode fællesskabs- og spejderoplevelser.
Familiespejd fik gennemgført et enkelt møde inden sommerferie.
Vi nærmede os Skt. Hans – vi ville nødigt risikere, at en mangeårig tradition for alle Gistrups borgere
skulle brydes. Vi var dog oppe i mod et forsamlingsforbud, der betød, at vi måtte tænke alternativt. Vi fik
arrangeret et online-Skt.Hans bål. To af vores klan-spejdere fik lavet en total “Georg-Georgløs-løsning”
til at starte bålet. Det hele blev livestreamet på facebook, hvor vi opfordrede alle Gistrup-borgere til at
følge med fra jeres egne haver – evt. Med Eget bål eller ild i bålfadet. Ledere og gruppestyrelse med
familier var inviteret til at deltage fysisk i haven ved spejderhuset – hermed blev forsamlingsforbuddet
overholdt og samtidig blev der noget, der mindede om vores traditionelle Skt.Hans bål - arrangement.
Sommerferien meldte sin ankomst og sædvanlige ugentlige spejdermøder gik dermed også på
sommerferie.
Sommerlejre blev gennemført hos familiespejd, mini og junior. Godt nok i en mindre udgave end vi er
vant til, men igen – vi lader os ikke begrænse, i stedet finder vi de løsninger, som er mulige. Familiespejd
arrangerede en super hyggelig lille sommerlejr ved spejderhuset i en weekend i august måned.
Opgaven/udfordringen blev løst - målet var nået - vores spejdere fik sig nogle gode oplevelser.
Se mere om miniernes og juniornes sommerlejr i de særskilte beretninger.
Når sommerferien er vel overstået, ja så starter sæsonen ved spejderne også sædvanen tro op igen. Vi
starter altid op – stort set med skolestart – med vores oprykningsarrangementet. Hér rykker de
spejdere, der er nået aldersgrænsen i den nuværende gren, op i næste gren. Derudover uddeles
årsstjerner til de spejdere, som er begyndt som spejder i andet halvår. Vi har også valgt at benytte
lejligheden til at påskønne vores uundværlige ledere – de modtager alle en lille gave efter eget ønske fra
Spejdersport. Arrangementet blev stort set gennemført, som vi plejer at gøre. Umiddelbart var der
“kun” en forskel – vi har underlagt forsamlingsforbud på 100 mand, så vi måtte have
deltagerbegrænsning på arrangementet. Dette fik imidlertid ingen betydning – vi nåede på 97 personer.

Der var virkelig en god og positiv stemning – alle spejdere var mødt forventningsfulde op og klar til at
tage fat på spejderarbejdet. Det sydede af positiv energi og gå-på-mod. Ledere og gruppestyrelse takker
for den store tilslutning og opbakning fra forældre. Det betyder rigtig meget, at man som frivillig leder
kan mærke, at der er stor tilslutning og opbakning, når vi både har det ugentlige spejdermøde og særlige
arrangementer.
Henover efteråret blev vores sædvanlige ugentlige møder stort set frem til juleferien.
Familiespejd fik gennemført en efterårstur/dag, og havde et forløb om skovens dyr, som blev afsluttet
lige inden jul.
Det endte med nogle juleafslutninger blev rykket frem til det nye år.
Lørdag d. 26.09.2020 gennemførte vi en variant af vores sædvanlige gruppetur. Normalt ville en
gruppetur i Valdemar Atterdag primært have fokus på samarbejde på tværs af alle spejderne og dyrke
fællesskabet igennem hele weekenden. Denne model måtte vi ændre i år, men lederne greb opgaven
med oprejst pande og fik sat et ”skudsikkert” arrangement op – ingen samarbejde imellem grenene,
men stærkt samarbejde i den enkelte gren. Dermed holdte vi os under retningslinier i forhold til
forsamlingsforbuddet på 50 personer.
Tropsspejderne havde planlagt et løb i skoven for de øvrige grene – dvs. Familiespejd, minier og junior.
Tropslederne fornemmede, at tropsspejderne tog 100% ejerskab og ansvar for opgaven, hvor de blandt
andet stod post ude på løbet. Her kunne de guide og hjælpe de andre spejderne, når de skulle løse
opgaverne på posten. Der var vist et par tropsspejdere, som voksede et par centimeter denne dag. Efter
formiddagens løb var det tropsspejdernes tur til at komme på løb. De blev sendt med bussen til Aalborg,
hvor de var på løb rundt i Aalborg. Et løb fyldt med gode og udfordrende opgaver arrangeret af
tropslederne. Spejderne endte i Nørresundby, hvor vores spejdervenner fra Nørresundby gruppe havde
lånt deres spejderhus til tropsspejderne. Her blev der tilberedt primi-mad over bål. Efter en lang dag
fyldt gode oplevelser med gik turen hjem til egen seng.
Juniorerne var begejstret for løbet. De fulgtes rundt i én patrulje, så de i fællesskab kunne løse
opgaverne. Efter løbet i skoven drog juniorerne ud til en spejderhytte, Skrænten, beliggende ved
Poulstrup Sø. Her fortsatte spejderopgaverne – her blev blandt øvet pionering, resultatet blev nogle fine
trebukke. Poulstrup Sø blev udforsket – godt nok bare fra søbredden😊Aftensmaden blev naturligvis
tilberedt over bål. Juniorerne nød godt af jer forældres lækker kage og hjemmebagte boller til
søndagens morgenmad efter en velfortjent nats søvn ovenpå en lang lørdag fyldt med godt spejderi.
Minierne og familiespejd var ligeså begejstret for løbet og deltog med højt humør og gå-på-mod.
Minierne delte sig i to patruljer, og fik på den måde at mærke det nære fællesskab og hvor vigtigt det er
med samarbejde, når der skal løses opgaver.
Det er en udfordring at arrangere et løb med poster, hvor deltagerne spænder vidt i alder, men alle
grene var udfordret og begejstret, så ros til tropsspejderne for et fedt løb😊 Eftermiddagen tilbragte
minierne også i skoven, hvor de blandt andet byggede huler, naturbadede i træernes lyde. Alt sammen
opgaver som led i, at de i gang med at tage mærket ”Naturfan”. Dagen sluttede ved bålet, hvor skønne
kager bagt af forældre blev indtaget.

Året nærmede sig sin afslutning, men inden da, så skal der jo fældes og sælges juletræer. Med god
forældreopbakning, så blev der på ingen tid fældet det sædvanlige antal træer ude hos vores sædvanlige
leverandør. Med træerne i hus (eller i have), så var vores hjælpsomme og ihærdige forældre klar til
juletræs-salg ved rundkørslen - vi valgte i år at starte ud på en søndag - 1. søndag i advent og vi havde
planlagte samme antal salgsdage, som de øvrige år. Restriktionerne tillod vores sædvanlige model udendørs salg og ikke andet salg end juletræer. Det var jo skønt. Salget gik også meget godt – til trods
for, at vi hentede ekstra træer, så måtte vi melde udsolgt om eftermiddagen på 2. sidste salgsdag. Det
betød “desværre”, at vi ikke fik brug for alle de ihærdige spejdere og forældre. De får lov at vælge vagt
på forhånd til dette års juletræssalg. Overskuddet fra juletræssalget går som bidrag til gode
lejroplevelser for vores spejdere. Disse oplevelser har der desværre været alt for få i 2020, men bare
rolig pengene står klar til, at vi forhåbentlig kan bidrage til nogle fantastiske oplevelser i andet halvår i
2021.

