
Gørlev gruppe beretning 2021 
 

Vi i Gørlev gruppe har egentlig oplevet en stabil tid siden sidste årsberetning i april 2021.  

Covid har influeret på vores spejderliv endnu et år, men vore spejdere har holdt ved, så det 

der gør os til en efterhånden lille gruppe, er at vi kun har ganske få nye spejder det sidste år 

- læs 2 stk. Vi har holdt spejder for en aften i august med udstilling i Turisten som vi har gjort 

de sidste par år, Jacob og et par juniorspejdere har haft deres spejder tøj og lidt aktiviteter 

på Vinde Helsinge friskole for at gøre lidt reklame,men det har ikke givet meget. Vi har 

deltaget i et fælles arrangement i Kalundborg, Bevæg dig, fælles dag for alle foreninger hvor 

borgere var indbudt til at komme og snuse til de foreninger der findes i Kalundborg, vi stod 

fælles med DDS Esbern Snarre , her kom der også meget få besøg og slet ikke nogle fra 

den sydlige del af kommunen men det havde vi heller ikke regnet med, men vi viste ansigt 

hvilket også har betydning. 

Så andre ideer til at få tiltrukket nye/ flere spejdere vil vi meget gerne have. 

 

Nok om dem vi ikke har, nu til dem vi er og hvad vi har oplevet. 

 

Familiespejder  

Hver 2. søndag mødes en lille flok familie spejdere med Liv, de har nogle gode 

formiddagstimer hvor de arbejder med de mærker og arbejdsstof som DDS har udarbejdet. 

De har i efteråret deltaget i mikro/ familiedag i Divisionen, deltaget et par dage på vores 

fælles sommerlejr på Næsby spejdercenter ved Glumsø. 

 

Mini 

De er nu 4-5 stk som kommer meget stabilt.Foråret kom kun til at bestå af  vore egne 

møder, en dejlig sommerlejr på Næsbyspejder centeret ved Glumsø. Her fik de oplevet 

lejrlivet med køkkenbord af rafter,opvask med opvaskebørste og viskestykke, mad på bål, 

sove i sovepose i telt uden en voksen hos sig, en masse af centerets sjove aktiviteter, 

forsøge at gå hejk, med egen oppakning, dette måtte vi dog opgive men turen kunne jo også 

klares da vi havde redningsbil med i form af Claus og Jacob , TAK for det. Det var en stor 

oplevelse kan vi mærke på dem selv her efter sommerferien. 

På divisionsplan har der været en fantastisk mini dag her i eftersommeren. 

De ugentlige møder arbejder vi både efter vores røde tråd for Gørlev gruppe mini gren, efter 

forskellige aktivitets samt færdigheds mærker. 

 

Junior 

Har en god 10- 11 stk stabilt mødende, så de kan arbejde i 2 patruljer. Sidste forår var deres 

store projekt et stort tårn med siddepladser, et godt klatretårn tror jeg godt resten af 

gruppens medlemmer vil være enige om, der er ihvertfald mange der har øvet klatre 

færdigheder mens det stod.  

Sommerlejr der er en flerårig tradition for at juniorne kommer frem på cykel, dette år ingen 

undtagelse en god tur gennem skov og små veje, hvor der der var en del dæk der ikke 

kunne klarer de omhyggelig spredte sten.!Sommerlejren bød på fede aktiviteter især de 

sejlaktiviteter som indebar at nogle kom til at falde af bådene, var et hit, men også en hård 

lang hejk gav sammenholdet et godt boost, hvor er det en fornøjelse at se jeres børn udvikle 

sig og overraske sig selv med hvad de også kan præstere. 

Efteråret har det budt gode møder og en spændende rystesammen tur.  



Da vi for et par år siden besluttede at juniorne skulle være fra 4 - 6 kl, har vi i år oplevet at vi 

har nogle gode selvkørende 3.års juniorer som har brug for at få nogle nye udfordringer, 

dette har vi bla gjort ved at opfordre til at de ældste tog afsted på plankursus i efterårsferien. 

Der var 3 der tog denne udfordring op og er kommet hjem med rygsækken fuld af fede 

spejder oplevelser, som også giver grenen muligheder for at arbejde endnu mere i 

patruljesystemet. 

 

Troppen 

Igen i år har vi desværre ingen tropsspejdere. 

 

Klan Chilli 

Vores ældste spejdere holder ikke regelmæssige møder længere da de er spredt ud i landet, 

men vi havde fornøjelsen af at de deltog med en god flok på sommerlejren og havde det ikke 

været deres fremragende pionering havde vi næppe vundet fællesdagens sækne flagskibs 

turnering. 

De stiller også gerne op når der er brug for personer til afholdelse af ryste sammenturens 

nataktivitet. 

 

Som gruppe har vi ikke kunne holde fælles gruppetur men vi indbød i stedet for i maj måned 

til sov ude arrangement, hvor vi heldigvis så en hel del af jer det er dejligt at I bakker op om 

vore arrangementer. 

 

Bestyrelsen 

I bestyrelsen har vi kunnet holde de fleste af vores møde fysisk, hvilket har været dejligt. I 

foråret holdt vi en arbejdsdag ved hytten, hvor vi fik lavet rigtig mange gode ting ved hytten. 

Endnu engang tak for hjælpen til de fremmødte 

 

Så vil jeg gerne komme med en kæmpe tak til alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i 

gruppen dels for det store arbejde de lægger i gruppen og for et godt samarbejde. 

 

Karen GL Gørlev gruppe DDS 

Mette  Formand Gørlev Gruppe DDS 

  

 

 


