DDS Søndermark Gruppe – Beretning 2021
Gruppen har i 2021 arbejdet primært med fysisk fremmøde med de afstikkere, der var
nødvendige pga. virussen. Bl.a. måtte grupperådsmøde 2021 afholdes virtuelt, ligesom nogle
bestyrelsesmøder har været online.
Vi har arbejdet med udviklingsplanen og har fået sat gang i forældrepatruljer til forskellige
temaer og er dermed kommet et godt stykke med den del af udviklingsplanen, som omhandler
forældresamarbejde. Endvidere er der sket en vis udvikling på fund raising området, hvor vi
fx tjener penge ved at have praktiske opgaver i forb. m. Spartaløb. Disse tiltag iværksættes for
at holde kontingentet på samme niveau som i 2020. En del af disse løb har dog også været
ramt af virussen, så derfor har indtægterne været lidt lavere end håbet. Bestyrelsen har også
arbejdet med kommunikation og arbejder på fortsat at forbedre hjemmesiden og styrke
kommunikationen med forældre i det hele taget.

Minigrenen
Vi var på pinsetur – en tur vi alle sammen havde trængt og glædet os til. Vi skulle være
spejdere, som man var det under 2. Verdenskrig. Det var fantastisk. Minierne fik
slået kitkattelte op, bygget køkkenbord, lavet mad på bål, sunget sange, og så bestod de alle
spejderprøven (et bredt spektrum af spejderfærdigheder - herunder at sy deres eget mærke
på, hvilket de så sagtens kan fortsætte med nu). De fik også prøvet morgengymnastik og en
helt anden disciplin, end de er vant til.
På sommerlejren havde vi en håndfuld minier med. Også her lavede de mad på bål, vi
badede, legede et par stykker fandt på at bygge køkkenbord, stort set uden hjælp fra nogen
ledere, vi lavede musik og optrådte. Der var masterchef, hvor de arbejdede med de ældre
grene. Og vejret var godt.
I efteråret har vi taget ”mad på bål”-mærke, og teatermærke, og vi har øvet
spejderfærdigheder. Vi lavede teater til juleturen og opførte det for alle
Søndermarkspejderne. I januar var vi på overnatning med juniorerne. Hvert forår tager vi i
Søndermarken og leger noget med kort og kompas, så det skal vi lige om lidt.
Secundo
Juniorgrenen
Juniorgrenen består pt. af 25 juniorer og 4 ledere
Mens det sidst års tid har været meget påvirket af Corona så er det i det store hel lykkedes at
gennemføre et nogenlunde normalt spejderår.
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Juniorgrenen har været på sommerlejr med gruppen (17-24 juli 2021, Avnstrup
Spejdercenter) og før smittetallene ”stak af” lykkedes det at afholde juniortræf med flere af de
andre grupper i divisionen. Vi har desuden været på sheltertur (kun junior), 3. års juniortur
(for den årgang der rykker op) og juletur med hele gruppen.
Igennem møderne har vi gennemgået alle de klassiske spejderfærdigheder, vi har tændt bål,
bygget med rafter, lavet mad (over bål og trangia), været på o-løb og gjort rigtig meget ud af,
at have tid til at hygge os. Et gennemgående tema for den sidste stykke tid er, at vi har gjort
meget ud af at præsentere/ øve tingene på en ny måde – er sjovere for voksne og børn.
Baloo

Troppen
År 2021 stod igen i corona’ens tegn, men året er uden de store forhindringer vi havde i 2020.
Desværre er mange af de store løb og aktiviteter blevet aflyst, men sammen med 3. Vesterbro
Vildgæs planlagde ledere fra begge troppe og begge gruppers klaner en god weekendtur med
god deltagelse fra begge troppe.
De ugentlige møder har kunne gennemføres som håbet, og vores fokus på patruljearbejde og
øget gruppedynamik i patruljen har haft god fremgang.
På tværs af gruppen var der ønske om en gruppe sommerlejr, hvor vi alle kunne være
sammen, efter en lang periode med restriktioner. Der var et meget stort antal deltagere fra
troppen, og lejren forløb virkelig godt, på trods af små skavanker og et mindre uheld med
noget varm olie - det var dejligt at se, hvordan de unge mennesker er der for hinanden og
bakker op omkring fællesskabet.
Juleturen kunne igen genoptages og var traditionen tro en succes. 2021 var igen et år, hvor
der har været tilgang af tropsspejdere ude fra, og det er et godt tegn at vi kan tiltrække nye
spejdere ude fra og ikke kun få “mandskab” indsprøjtning fra junior flokken :-)
På lederfronten har vi måtte sige farvel til Rien, som er flyttet tilbage til Jylland, men Sif fra
klanen havde et ønske om at blive tropsleder og er startet efter sommerferien og er allerede
blevet fast inventar i teamet. Med de bedste håb for et godt spejderår i 2021 og en fantastisk
landslejr til sommer
På vegne af tropsledelsen
Mowi
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