
Formandens beretning om 2018 i DDS Bagsværd. 
 
Det har været et godt år hos DDS Bagsværd. Medlemstallet er fortsat højt, der er venteliste til 
de mindste grene, vi har fået startet en hel ny gren - Nanogrenen, for spejdere der ikke er 
startet i skole endnu, og vi har fået nye ledere og frivillige. 
 
Frivillige 
DDS Bagsværds udviklingsplan handler i høj grad om styrkelse af arbejdet med de frivillige. Det 
er nødvendigt løbende at rekruttere frivillige for at vedligeholde og udvikle arbejdet i gruppen. 
Det er lykkes at rekruttere fire nye ledere til de forskellige grene. Endnu engang velkommen til 
jer, og tak for indsatsen til jer som er stoppet. 
Derudover er det lykkes at rekruttere en ny Hytteboss, som løbende holder øje med hytten, og 
reparerer det der går i stykker. 
Tak til alle frivillige forældre. Alle dem der vasker viskestykker, slår græs, bakker op om vores 
forårs og efterårsstorm. 
Sambo bliver også løbende gjort rent af forældre. Tjansen går på skift. 
 
Ture 
Vi har i styrelsen haft fokus på spejdernes deltagelse i ture. Mens opbakningen til møderne er 
virkelig god, er opbakningen til ture ikke altid overvældende. 
Vi har gennemført og analyseret på en undersøgelse blandt forældrene, om hvilke årsager der 
er til at ikke alle spejdere deltager. 
Ferier, familiesammenkomster og andre fritidsaktiviteter var en del af forklaringen, men også 
utryghed både hos  spejdere og forældre blev også fremhævet. Vi sætter i 2019 fokus på, at få 
informeret og forklaret bedre, så alle kan føle sig trygge. 
 
Sambo 
Der har i 2018 været både en operation forårsstorm og efterårsstorm. Vi har efterhånden fundet 
en form, hvor vi mødes i 3 timer. Tilslutningen er fornuftig. 
Vi har i 2018 fået en ny grej container. Det har været et ønske i mange år, at få grejet væk fra 
loftet, da det er svært at overskue, hvad vi har. 
Derudover er der lavet el, taget på skuret er blevet repareret og der er kommet ny brændeovn. 
 
Kommunikation 
Korpset har lavet ny standardhjemmeside. Det har betydet at DDS Bagsværd har ny 
hjemmeside. Den fungerer umiddelbart fint, og indeholder de funktioner, vi skal bruge. 



Vi bruger facebook løbende til at vise billeder fra ture, møder og andre aktiviteter. Responsen er 
meget positiv, og det er med til at synliggøre overfor forældre, hvordan et er at være spejder i 
2018. 
 
Økonomi 
Økonomien hos DDS Bagsværd er god. Vores egenkapital er fornuftig og på trods af et 
budgetteret underskud i 2018, kom vi ud med et lille overskud. 
 
Vi ser frem til et spændende 2019 med mange gode møder og ture. 
 
  



Gruppeledernes beretning 2018 
 
I maj var der udskiftning på gruppeleder-posten, da vi holdt gruppeledervalg. Camilla fratrådte 

som gruppeleder. Suzette stillede op som ny gruppeleder og blev valgt, mens Anders 

genopstillede og blev valgt. 

 
I foråret afholdt vi sammen med grejdagen den årlige LIS (Leder-Individuel-Samtale). Vi holder 

årligt samtaler med lederne for at sparre, udvikle og reflektere sammen ift. egen lederrolle, og det 

er åbent for alle ledere og hjælpere i gruppen. I efteråret holdt vi GUS (GrenUdviklingsSamtale) 

med alle grenledelserne, hvor vi satte fokus på det gode spejderarbejde og det gode 

ledelsesarbejde i hver enkelt gren. 

 
Vi har igen i år ikke haft megen kursusaktivitet blandt lederne. Nogen af PLA'erne 

(patruljeledere og assistenter) fra troppen har deltaget i PLA- træning i divisionen og været på 

Plan-kursus i efterårsferien, 3 af seniorerne har været på PLus Peiko i påsken, og gruppelederne 

har været på Ledelseskursus 2 hhv. 1 i februar hhv. oktober. 

 
For lederne og øvrige frivillige har vi afholdt to dedikerede ture ud i naturen i henholdsvis juni 

og december. Arbejdet med at styrke sammenhold og gejst blandt ledere og frivillige for 

spejderarbejdet fortsætter vi også med i 2019; her er det vigtigt at finde den rette balance i 

omfanget og antallet af arrangementer, sådan at det bliver fedt og flest muligt samtidig er med. 

Vi har i år haft den glæde at kunne sige velkommen til flere hjælpere og ledere i gruppen, men 

har også måtte sende et par stykker ud i den store verden. Ud fra vores GUS med hver gren er det 

klart for os, at vi stadigvæk behøver 1-2 ekstra ledere i minigrenen og troppen, der vil tage et 

lederansvar sammen med de nuværende og fremtidige teams. 

 
Rigtig mange forældre har deltaget på vores Helt-ud-i-skoven / grupperåd samt de to arbejdsdage 

i henholdsvis forår og efterår. Det er fantastisk at se så mange bakke op og hjælpe med at holde 

vores hytte og grund fri for ukrudt, grave render til ledninger og meget mere. 

 
På Bagsværds grupperådsmøde i februar 2018 vedtog Grupperådet at temaet for 

udviklingsplanen skulle være ”Aktive frivillige” indeholdende fire hovedområder med henblik 



på at styrke indsatsen ift. "aktive frivillige" – det være sig både ledere, bestyrelse, forældre, 

projektpatrulje og andre frivillige tilknyttet gruppen. Vi er kun gået i gang og ikke kommet så 

langt som vi ønskede, men vi fortsætter dette arbejde fremover også. 

 
En del af frivillig-indsatsen har været at få styr på vores grej for at lette ledernes arbejde – og 

især at få teltene ned fra loftet – for at få overblik. En arbejdspatrulje bestående af ledere og 

bestyrelsesmedlemmer har derfor sørget for at vi nu har fået en container på Sambo’s grund, 

hvori teltene kan være. Der udestår at komme varme/strøm i containeren samt at få installeret de 

sidste hylder førend vi kan tage containeren i brug til teltopbevaring. 

 
På grupperådsmødet blev det også godkendt, at vi skulle have en ny gren – nanospejderne, som 

er spejd for de mindste på 2,5-5,5 år med deres forældre. Vi fik i løbet af foråret to nye 

nanoledere, som har fået godt styr på møder og koordinering med forældrene, som er en vigtig 

del af nanospejd-arbejdet. Lige nu er der knap 10 nanospejdere, og det skal vokse. 

 
Vi har i hele 2018 haft håndværkere som naboer på parkeringspladsen. Vores bestyrelse har 

heldigvis håndteret dialogen med håndværkerne, når deres lån af strøm og vand har skabt 

udfordringer. Nu er håndværkerne færdige og vi kan igen bruge indgangen til Sambo fra 

parkeringspladsen. 

 
Vi vil gerne takke alle for et travlt, udfordrende og udviklende spejderår, og særligt alle Jer, der 

har ydet en lille, mellem, stor eller større frivillig indsats for Bagsværd Gruppes liv i 2018! Den 

frivillige indsats vi sammen gør er det, som gør Bagsværd til en god spejdergruppe, og som kan 

gøre vores spejd endnu bedre og mere givende – både for spejdere, ledere og forældre. 

 
Mange spejderhilsner, 

Anders og Suzette 

 

  



Klanens beretning for 2018 
Klanen har i løbet af 2018 gennemført adskillige spejderelaterede ture og aktiviteter. I starten af året blev 
der udført forskellige projekter i sjakforløb, hvor seniorerne selv bestemte hvad forløbene indeholdt. 
Dertil var der også mange aktiviteter på tværs af divisionen, hvor der var møder hos bl.a. klanerne i virum 
gruppe og 2. Lyngbys gruppe. 

I foråret deltog Klanen i divisionens kolle-uge, som forgik i 2. Lyngbys hytter. Det var et dejligt forløb 
med masser af hygge, spejd og samvær. Den blev afsluttet med en oprykningstur, der som sædvanlig var 
velplanlagt, sjov og kreativ. 

I løbet af sommerferien blev der beklageligvis ikke afholdt en tur for klanen. Dette prøver vi til gengæld 
at lære af, og få en god tur i sommeren 2019 for klanen. Men der blev som traditionen byder afholdt SFA 
(sommerferieaktiviteter), som forløb godt og var til glæde for både klanmedlemmer og de deltagende 
børn. 

Da sommerferien engang var overstået, begyndte Klanen igen på sjakprojekterne. Et af de større projekter 
var traditionen tro julenatløb for Trop & Klan. Det mundede ud i et godt natløb, hvor tropsspejderne blev 
udfordret på flere alternative måder. 

I løbet af efteråret blev der også afholdt en division turnering, hvor klanen igen deltog. Dette år blev det 
kun til en 3.plads, men vi ser frem til at få 1. pladsen næste omgang. 

Der er 10 aktive klanspejdere som er mødefaste, og 4 som er på pause, grundet uddannelse, efterskole el. 
lignende. På nuværende tidspunkt består Klanledelsen af William, Esben og Clara. Der skal snart holdes 
en generalforsamling i klanen, hvor andre for en mulighed for at prøve at være med i klanledelsen og hvor 
der skal laves en målsætning for klanarbejdet i resten af 2019. 

 

  



Troppens beretning 
 

Troppen havde et godt forår med nogle gode patruljeture for alle 3 patruljer, hvor spejderne fik 
prøvet sig selv af uden besværende voksne i en weekend, samt Oak City rally og en SWAG tur 
med Juniorerne. Sommerlejren blev afholdt som centerlejr på Forlev, med god deltagelse og fede 
aktiviteter fra smedning til batiktrøjeproduktion. Desværre så sommeren også afgangen af en del 
spejdere der valgte at stoppe. 
 

Vi måtte derfor erkende at forårets patruljemøder blev lidt for meget te og hygge, som begge 
dele er gode om kammeratlige aktiviteter, men ikke alene kan bære en god spejder tid. Derfor 
satte Tropsledelsen et nyt mål og en ny stil for det nye spejderår. Vi skiftede fra et tropsmøde pr. 
måned og resten som selvstændige patruljemøder, til at skifte imellem de to hver uge. Samtidig 
satte vi et ambitiøst mål, om at tage til Jotunheimen i Norge og nå Nordens højeste punkt, 
Galdhøpigge, i sommeren 2019. Efteråret er derfor gået med aktiviteter omkring selvstændighed, 
vildmarks kundskaber og særligt arbejdet med det det rigtige vi-kan mindset hos spejderne. Her i 
slutningen af året tør vi godt sige at troppen har rykket sig og vi nu kan og vil langt mere, men at 
der stadig skal bygges endnu mere på inden vi når Galhøpigge til sommer. 
 

På lederfronten, mistede vi i 2018 Asbjørn og Mathilde som ledere da de hhv. blev far og 
flyttede til Odense for at studere, gode ledere som vi var kede af at sige farvel til men heldigvis 
var det et farvel under glædelige omstændigheder for dem begge. Til gengæld fik vi tilgang af 
Marc sådan at vi igen er 3 ledere, dog alle med et y-kromosom så vi vil rigtig gerne i det nye år 
få en 4. Leder og gerne en uden y-kromosom. 
 

  



Juniorgrenen 2018 
  
Vi har haft endnu et forrygende år i juniorgrenen. 
  
I løbet af foråret var vi afsted på Juniordivi, hvor vi dystede imod de andre juniorer i Mølleå 
Division. Vi havde øvet os på de forskellige spejderfærdigheder op til divisionsturneringen og 
det gav pote. Senere på måneden deltog vi i Oak City Rally, verdens længste sæbekasseløb, hvor 
vi med hjælp fra seje fædre fik rullende sæbekasser. 
Der var 3 ud af 3 mulige på PUF sidste år. Alle kom hjem med nye venner, 5 cm højere og klar 
på mere spejd. Vi håber, at vi igen i år kan få sendt så mange som overhovedet muligt afsted 
igen.  

Sommerlejren gik til centerlejr på Næsbycentret sammen med minierne, der var ikke mange spejdere 
med, men det var dog en god lejr. Næste år håber vi på mange flere deltagere :-) 
 

Efter sommerferien rykkede der en stor flok op fra mini og vi sagde ikke farvel til så mange mod 
troppen, så nu er vi omkring 20 juniorspejdere. Og hen over året er der også kommet et par nye 
ledere til, så nu er vi fem i det hele: Sebastian, Signe, Anders, Maria og Mette.  
 

Vi starterede efterårssæsonen med en rigtig god weekend på Egemose Centeret, hvor ca. halvdelen af 
juniorerne var med. Her blev Snog (center-bamsen) kidnappet og i løbet af weekenden skulle det 
opklares, hvem der havde gjort det. Egemosens togbane var også åben, så alle der havde lyst fik en 
tur i det lille tog. Det var sjovt at være ude på Egemosen i anden anledning end Oak City Rally. 
 

I løbet af efteråret fik juniorerne fyldt godt op med mærker på uniformen: Vi har savet, økset, tændt 
bål, lavet teater, bygget tårne og lavet kulsø-skamler, spillet teater og løst koder.  
 

Juleturen var en fantastisk weekend i Harry Potters univers sammen med mikroer og minier. De seje 
juniorer sov ligesom året før udenfor oppe i højden. 
 

Året sluttede traditionen tro af med juletons/den kolde krig i skoven med snigløb, kodeløsning og 
æbleskiver. 
 

Vi glæder os til masser af fede oplevelser også i 2019. 
 

Sebastian, Signe, Anders, Maria og Mette 



Årsberetning for minier 2018 
 

I første halvår var vi tre ledere: Helle, Stine og Suzette, og i marts startede Mathilde også som 
minileder. Der har hele første halvår været ca. 24 minier fordelt i 4 patruljer. 
 

I starten af året arbejdede vi med kommunikations-mærket, hvor vi har øvet usynlig skrift, koder 
og almindelig god kommunikation med hinanden. Samtidig lavede vi også knobtavler, som nogle 
af vores forældre hjalp med at hænge op i Sambo. Vi var også med på Helt-ud-i-skoven til 
generalforsamlingen, hvor alle forældre skulle igennem en morseopgave hos minierne. 
 

I marts arbejdede vi med pioner – at bygge større ting som spiseborde ved brug af rafter og 
besnøringer. Så på den måde fik minierne igen øvet knobene, som de lærte i januar. Vi var også 
på en hyttetur, hvor der var masser af sne. Vi arbejdede videre med kommunikationsmærket – og 
Minierne skrev et brev til sig selv, som de får om 4 år. 
 

I april øvede vi kniv, sav, bål og telt inden vi skulle af sted på mini-primi – divisionsturneringen 
for alle mikroer og minier i første weekend af maj. 
 

Vi lærte om at lave mad af planter vi kunne finde i naturen i maj, mens et par forældre hjalp med 
at klargøre vores sæbekassebiler til Oak City Rally sidst i maj. Vi havde 2 hold med som begge 
løb hurtigere end både vores juniorbil og vores to tropsbiler. Vi havde besøg af mikroerne på et 
møde, hvor vi lavede ”koderæs”. Junimøderne foregik i skoven, hvor vi også var med på et 
juniormøde. 
 

I uge 28 var vi på sommerlejr sammen med juniorerne på Næsbycentret. Der var desværre ikke 
stor tilmelding (kun 4 minier og 2 juniorer), så lejren blev kun på 4 dage. Vi havde bragende 
godt vejr – så der var bålforbud, og vi måtte tænke kreativt mht. mad og hygge. 
 

Efter sommerferien blev der rykket rundt på lederne. Mads, Thorsten og Trine flyttede fra 
mikroerne til minierne og dannede team sammen med Mathilde. 
 

Året blev kick-startet med vores sheltertur til Hvalsø, hvor vi fik taget dolkebevis og lavet 
masser af bål. Efter et par møder med genopfriskning af gamle / tillæring af nye 
orienteringsfærdigheder i samarbejde med en forælder, var vi klar til forløbsmærket: Pionering. 



 

Ud fra spejdernes ideer til, hvad der skulle bygges, var det stort set kun et skib, der kunne rumme 
alt det. Fantasirammen blev derfor, at vi var strandet på en øde ø og skulle hjælpe hinanden med 
at bygge et skib, så vi kunne sejle hjem til Bagsværd. Det blev til en stribe fantastiske møder, 
hvor der blev lavet MASSER af besnøringer. At det kun var fantasien, der satte grænser hjalp på 
lysten til at bygge mere og dermed få øvet sig endnu mere. Vi fik bygget et skib med bl.a. mast, 
styrehus, toilet, fængsel, spise/køkkenbord og gynge. 
 

I det næste forløb var båltænding, madlavning og underholdning ingredienserne på alle møder. 
Og der var stor opbakning til spisearrangementet, hvor vi udvidede mødet med en time. Det gav 
tid til både kyllingesuppe med nudler og raftebrød og super underholdning. 
 

På den måde var vi helt klar til juleturen, hvor minierne stod for underholdningen til fredagens 
lejrbål. Stærkt, at de kan gennemføre underholdning for et så stort publikum. Juleturen var som 
altid sammen med mikroer og juniorer. I år var vi taget til Hogwarts, hvor fordelingshatten 
uddelte kollegier, der blev løst hekse- og troldsmandsopgaver, lavet tryllestave, ugler og laksegl. 
Og så var der den store quidditch turnering blandt kollegierne inden julemiddagen. 
 

Årets sidste møde bød på både juleløb i patruljerne og en god omgang quiddith. 
 

Tak for et sjovt år fra minilederne. 
 

  



Mikroernes beretning 2018 

I foråret 2018 var vi fire mikroledere (Trine, Mette, Thorsten og Mads) og 24 mikrospejdere, En 
fornøjelse at køre med et stort og stærkt team, der kender hinanden godt. 

I januar tog vi mærket: ”Leg – Sang – Drama”. Alle møder indeholdt både lege, sange og råb – 
og patruljerne valgte selv et eventyr, de skulle dramatisere for forældrene. Et af møderne blev 
brugt på at lave gipsmasker – en motorisk udfordring for mikroer. Teaterforestillingen var en stor 
succes – fordi i teater er der plads til mange forskellige roller. Frem til vinterferien arbejdede vi 
med tre små håndværksting. Vi savede skiver af juletræ og sleb dem fint, inden vi 
brændemærkede dem. Vi snoede en snor til hver af træskiverne vha elpisker og vi flettede en 
tørklædering. Vi kørte det som stationer, så en leder stod for samme aktivitet tre uger i træk. 
Fungerede fint. 

I marts stod Thorsten for det store luftcirkus. Højdepunktet var opsendelsen af kæmpe store 
hjemmelavede varmluftsballoner. Resten af marts og april gik med forberedelse til miniprimi. 
Fokus var på båltænding, teltslagning og rygsækspakning. Vi tog samtidig mærket Udeliv. Sidst i 
april havde vi besøg af en håndfuld tropsspejdere, der gjorde de muligt at træne bygning af 
køkkenborde patruljevis. Køkkenbordene blev mod slutningen af mødet bygget sammen til et 
herligt kaostårn. 

Miniprimi var en stor succes, og Bagsværd Gruppes mikroer vandt både divisionsturneringen og 
tovtrækningskonkurrencen. Midt i maj havde vi besøg af klanen, der stod for et fantastisk møde. 
Et kæmpebadebassin blev varmet op ved hjælp af klanens snedige vandvarmesystem, og så var 
der badning og vandkamp til alle. Efter aftale med Naturvejlederen brugte vi to skovmøder i maj 
til at snitte bue og pil. 28. juni havde vi sommerafslutning med forældremøde i Natur- og 
Sejlklubben. Vi grillede pølser og spiste med forældrene, men fik desværre ikke kanoerne ud at 
sejle, da der var for megen vind. 

30. juni til 3. juli - Sommerlejren gik til Hytten Sankt Georg tæt på Avnstrup Spejdercenter nær 
Hvalsø. Det viste sig at være en meget attraktiv grund til formålet. Vi var 20 mikroer og 4 ledere 
afsted – og fik undervejs hjælp af en lederassistent et par dage, samt Camilla og Brix en dag. Vi 
havde dagligt besøg af hulemanden Kronk. Vi badede i Avnsø, Vi tog 10 km mærket. Med hjælp 
fra projektpatruljen tilberedte vi helstegte kyllinger over bål. Vi byggede pusterør og vi hyggede 
os i det strålende vejr. 

Efter sommerferien byttede flere ledere gren, så Stine, Helle og Suzette blev mikroledere (før 
mini-ledere). Samtidig fik vi også en ny leder Bettina. Vi startede sæsonen med oprykning af de 



ældste mikroer til minier (dem der var startet i 2.klasse), og derefter med at tømme ventelisten 
for nye børn fra 0.klasse. Så vi er oppe på 20 mikroer. Herefter havde vi fokus på at ryste alle 
sammen og lære hinanden at kende inden vi tog på 1 overnatning i shelter i midten af september 
med 12 mikroer. Spejderne blev herefter delt i 4 patruljer. I resten af september og oktober tog vi 
hulebyggermærket i skoven. 
 
Vi arbejdede også med knob og besnøringer et par gange, hvorefter vi arbejdede med 
kokosnødder og lavede fine smykker af skallerne, som blev pudset med fil og sandpapir og tilslut 
finpudset med lidt olie. I december var vi på juletur med minier og juniorer med 2 overnatninger 
i hytte (15 mikroer var med) – med et magisk tema om Harry Potter, hvor spejderne var på løb, 
hjalp med at lave mad og lavede laksegl, klemme-ugler og tryllestave. Vi havde juleafslutning 
med forældre og søskende med æbleskiver over bål. 
 

  



Årsberetning nanospejderne 
Det første år som officiel gren i Bagsværd Gruppe, vi er pt 7 indmeldte spejdere og har ofte 
besøg af flere potentielle nye. Vi er 2 ledere, Christian og Rikke.  Vi mødes hver 2. lørdag. Hvert 
møde foregår 9.30-11.30 og startes og sluttes med flaghejsning/nedtagning og sang. 
 

Undervejs laver vi  altid bål, som spejderne hjælper med at samle brænde til og starte op. 
Derudover er der altid en aktivitet, som vi på skift i forældergruppen har planlagt. Vi holder 
møderne udenfor og udforsker naturen hver gang. I 2018 holdt vi fastelavn, lavede vores egne 
spejdertørklæder med kartoffeltryk indtil vi fik de rigtige spejdertørklæder, vi lavede 
fuglekugler, malede påskeæg, øvede os i at slå telte op samt  været i skoven. 
 

Vi har fundet krible-krabledyr både i Sambo og i skoven. Vi sluttede året af med at lave 
juledekorationer. I løbet af året har vi lavet mange måltider over bål, vi har blandt andet lavet 
snobrød, pølser, popcorn, æbleskiver og pandekager. Vi har øvet os i at snitte og har blandt andet 
lavet vores egne snobrød/ pølsepinde.” 
  
Vh 
Nano ledere 
 

 

 

 

 
 
 


