
Årsberetning Nanospejderne
 
Det andet år som officiel gren i Bagsværd Gruppe, vi er pt 9 indmeldte spejdere og har engang 
imellem besøg af flere potentielle nye. Vi er 3 ledere, Christian, Esben 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 som regel 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 2019 var vi en dag på gruppetur, og nogle var til
sov ude arrangement som gruppen afholdte i maj.
Vi har lavet kartoffeltryk, hulebyg i skoven, fuglekugler, fundet insekter og andet i skovbunden, og 
øvet os i at slå telte op. 

Vi har haft vind tema i seneste halv år, hvor vi har bygget drager og vindmøller, der er blevet testet i
efterårsvinden. Vi har bygget kastanje dyr. Vi sluttede året af med at lave juledekorationer af ting vi 
havde fundet i skoven. I løbet af året har vi lavet måltider over bål, vi har blandt andet lavet 
snobrød, pølser og popcorn. Vi har øvet os i at snitte og har blandt andet lavet vores egne snobrød/ 
pølsepinde.
  
Vh
Nanolederne



Mikroernes beretning 2019

Vi startede året med at have tema om mørke i januar og februar  med det formål at gøre mikroerne 
fortrolige med mørket og trygge i at være udenfor. Efter vinterferien tog vi cirkus-mærket, hvor vi 
øvede balance, skuespil og skygge-teater.
Mikroerne var med på gruppetur den 2-3.marts, hvor vi sov indenfor, men ellers var ude resten af 
tiden. 

På fire møder i marts og april tog vi i skoven og udforskede skovbund, træer og legede. Vi fik også 
snittet, lavet vores eget lille ringspil og øvet at gå efter kort. Møderne i skoven er altid en god 
afveksling fra de normale møder i Sambo – og det er tydeligt at mikroerne har det godt i skoven. Vi 
besøgte også vores hule, som vi byggede i september 2018.

Efter påsken forberedte vi os til mini-primi, hvor vi skulle konkurrere mod de andre mikroer i 
Mølleå Division. Turen blev afholdt på Nejlinge grundene i vores nyindkøbte store telt, så alle 
mikroerne kunne sove i samme telt. Det var en kold omgang med sne og frostgrader,  og selv 
opvaskemidlet frøs til is. Mikroernes patrulje ”Gul” vandt 1.præmien – det var sørme flot!
Efter mini-primi arbejdede vi med 1.hjælp og øvede os i at fjerne flåter og splinter, rense sår og 
stoppe næseblod. Vi havde nogle meget interessante snakke om hvor flåterne kan gemme sig 😊
Vi havde sammen med nanoerne og et par minier Sov-ude arrangement den 25.maj, som led i vores 
udviklingsplan om trygge børn og trygge forældre. Arrangementet blev holdt i Sambo.

I sommerferien holdt vi Indianer sommerlejr med tre overnatninger i telt på en perfekt lejrplads lige 
ved skoven – vi havde på de fire dage både hedebølge, regnvejr og stormvejr – og temperaturen 
faldt med 15 grader – så vi nåede både at bade i badesøen, gå 10 km og vores store oversejl 
”stjerneteltet” blev ødelagt af stormvejret.

Efter sommerferien flyttede Bettina til miniledelsen, så herefter tre mikroledere Stine, Helle og 
Suzette. Vi har godt kunne mærke at vi mangler en fjerde leder, men har pt. ikke fundet en.
I efteråret tog vi Klar dig selv mærket, hvor en tur med overnatning i telt er obligatorisk. Igen 
brugte vi vores nye telt, hvor alle mikroerne kan være sammen. Det er også en stor hjælp for 
mikrolederne, da det er hurtigt at sætte op, og en leder kan overskue hele teltet.
Igen holdt vi natur-møder i skoven og hjemme på grunden, hvor vi har gravet affald ned – vi graver 
det op igen i foråret for at se med egne øjne, hvor lang tid det tager at blive til jord…
Tilslut på året arbejdede vi med temaet håndværk, hvor vi har lavet kartoffeltryk, syet på symaskine,
snoret snore – og resultatet er at alle mikroer nu har deres egen, flotte pose til spisegrej. Samtidig 
byggede vi insekthotel, hvor spejderne fik øvet at save, bruge klippetænger osv. 

Vi tog også juletur med minier og juniorer, hvor vi var på tidsrejse til fremtiden, hvor julen var 
forbudt. Juleafslutningsmødet blev holdt med forældre og søskende med rengøring af Sambo, jule-
stafet løb og æbleskiver over bål.



Beretning 2019 . Minigrenen i Bagsværd Gruppe DDS.

Vi startede januar 2019 med minigren bestående af 24 minier og 4 miniledere (Mads, Thorsten, Mathilde og Johanne). 
Vi måtte sige farvel og tusind tak til Trine, der havde været en stærk del af teamet i flere år, da Trine og familien flyttede
til Fyn.

Første projekt var et håndværksprojekt, hvor alle minier producerede et spisesæt af en kokosnød. Vi trak på 
forældrehjælp, da der skulle saves meget.

I februar gik vi i gang med mærkeforløbet ”En god gerning”. Først havde vi besøg af mikroleder Stine, der fortalte om 
hvordan man er spejder i Kenya. Samtidig byggede vi på skåle af flettede sammenrullede reklamesider. Vi tegnede 
kontrakter på hvad minierne ville løse af opgaver for forældre og andre, for at indsamle penge til spejderhjælpen, og vi 
trænede småkagebagning og øvede teaterstykker patruljevis. Finalen bestod af et besøg på Seniorcenter Møllegården. 
Her sang vi sange, spillede vores teaterstykker og gav de flettede kurve med hjemmebagte småkager som gaver til de 
ældre på seniorcentret. Det gav virkelig mening for minispejderne, at de kunne skabe værdi og glæde for mennesker de 
slet ikke kendte. Møllegården gav kage og saft, og vil meget gerne have besøg af spejdere igen. 

Marts startede med en velbesøgt gruppetur til Høbjerg Hus ved Helsinge. Minispejderne gjorde en gode figru, ved at stå
meget tidligt op, for i mørke og regnvejr at bygge huler i skoven. 

Foråret gik med at tage mærket ”Selvstændig” og med at træne lejrfærdigheder som forberedelse til MiniPrimi i 
begyndelsen af maj. Vi havde stor deltagelse på MiniPrimi, hvor vi sov i telt i frost og hagl, og hvortil vi lejede et vildt 
troldekostume og en masse andet udklædning hos Eventyrridderne, der laver rollespil. 

Resten af Maj gik med at renovere og udsmykke tre flotte biler til Oak City Rally. Også her dejlig forældrehjælp. 
Minispejderne deltog på fornem vis. Alle gjorde deres bedste, viste hensyn og samarbejdede, på tværs af klassetrin og 
køn. 10 km på omkring 1½ time førte til en 5. en 6. og en 11. plads ud af 63 minispejderbiler til start.

Grundlovsdag tog vi på en heldags kanotur fra Natur- og Sejlklub 1 ved Bagsværd Sø til Frederiksdal Søbad ved 
Furesøen. Vi havde fantastisk vejr og det var ret magisk at sejle i kano til vores lokale badestrand.

Sommerlejren gik til Gurredam Spejdercenter nær Helsingør. Gruppen har ikke tradition for at besøge Gurredam, men 
vi har en velfungerende spejdercenter med smukke omgivelser lige om hjørnet. Johannes mand Magdi trådte til i 
ledergruppen, mens Johanne gik på barsel. Vi prøvede klatrevæg, Oldes køkken, søaktivitet med små tømmerflåder, 
batik og tinstøbning. Vi havde en gigantisk vandkamp med de andre lejrdeltagere, og vandrede til Øresund og badede. 
Vi prøvede en kæmpe svævebane og stod for lejrens fælles lejrbål. Skøn tur, dog med udfordringer med hjemvé.

Efter sommer bestod af grenen af 29 spejdere og af Bettina (tidligere mikroleder), Magdi, Thorsten og Mads. Mathilde 
tog en pause som leder. 

Grenen er svær lige efter sommer. De erfarne er rykket op, de nye patruljeledere og assistenter skal finde ind i deres 
roller og oprykkerne skal finde ind i deres. Vi fokuserede på navnelege, spejderlov og knivbevis, inden vi inddelte 
minierne i fire patruljer.

Første forløb var om patruljesærpræg som optakt til vores sheltertur til Frederiksværk i september. Hver patrulje malede
deres eget flag og byggede og rejste deres egen flagstang. På shelterturen byggede patruljerne selv huler med tag af 
presenning, og trods regn og blæst, overnattede fem af de barskeste minier i deres selvbyggede hule. Vi havde to 
forældre med som hjælpere på turen.

Efteråret gik med et forløb med koder og morse, et skovmøde, ræs i mørke med sæbekassebiler og rengøring af Sambo 
på Pippi Langstrømpe måden, med gulvklude bundet til fødderne.

Inden juleturen havde vi et forløb hvor patruljerne forberedte poster til et løb omkring Bagsværd Fort for forældrene. 
Juleturen havde stor tilslutning, og vi havde hjælp af hele 4 forældre på turen.

Minispejderne klarede juleafslutningsløbet fornemt. Patruljerne introducerede selv forældrene til posterne, og 
forældrene deltog i stort tal.

2019 var et godt år for minigrenen. Vigtigst var at vi var mange spejdere og mange ledere, der fik hjælp af mange 
forældre.

Mads



Juniorgrenens beretning 2019

Vi har haft endnu et forrygende år i juniorgrenen.

I foråret gik vi 20 km i det flotte vinterland og velfortjent spiste vi pizzaer i Sambo, hvor vi 
overnattede. Derudover nød vi godt af gruppeturen, hvor vi fik lov til at sove med troppen og være 
på natløb.

Traditionen tro, tog 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 med 
vores egen turnering, hvor præmierne var delt op i rosiner, te og varm kakao. På Juniordivi 
brillerede vores juniorer i madlavningsdisciplinerne. Senere på måneden deltog vi i Oak City Rally, 
verdens længste sæbekasseløb, hvor vi med hjælp fra seje forældre fik rullende sæbekasser.

Igen i år sendte vi 2. års juniorer på PUF, det blev til 2 spejdere, der kom meget glade og trætte 
hjem, 5 cm højere og klar på mere spejd. Vi håber, at vi i år kan få sendt endnu flere spejdere afsted.
Sommerlejren gik til centerlejr på Ovstrup Spejdercenter på Falster. Opbakningen var i år større, så 
vi havde 2 patruljer og en rigtig god lejr, Med golf, Krokodille Zoo, riffelskydning, kæmpe Settlers, 
5 km baglæns, burger, shelter overnatning og mange km i benene.

Efter sommerferien var vi til oprykning. Vi lavede hjemmelavet is og tog godt imod en stor flok 
minier. Vi sagde ikke farvel til så mange mod troppen, så vi er omkring 20 juniorspejdere, der er 
meget mødestabile.
Dog flyttede Sebastian til troppen, så nu er vi fire juniorledere: Signe, Anders, Maria og Mette.

Vi startede efterårssæsonen med en rigtig god weekend i Sambo. Vi kom endda i avisen! 24 timer i 
sovepose og store mængder bacon (lavet i en intermistisk ovn). Derudover havde lederne tid, til at 
planlægge et løb 
for spejderne, de blev sendt ud på et af de efterfølgende møder. 
I den første weekend i november deltog alle juniorledere i et lederkursus. Det var fedt at modtage 
ideer og høre om juniorspejd på tværs af landet og vi havde en god weekend.
I løbet af efteråret fik juniorerne lært hinanden og deres patruljer at kende, lært om kort og kompas, 
orienteringsmærket, startet op på pionering, og haft et internationalt spejd forløb med mikroleder 
Stine.

Juleturen var en fantastisk weekend i fremtiden sammen med mikroer og minier. De seje juniorer 
sov ligesom året før udenfor oppe i højden.
Året sluttede af med  æbleskiver og Margrethe-skål.
Vi glæder os til masser af fede oplevelser også i 2020.

Signe, Anders, Maria og Mette



Troppens beretning 2019

Troppen satte i 2019 høje mål og pressede sig selv til en uforglemmelig vandretur i de norske fjelde 
i 2019. Et højt engagement for både spejdere, ledere, forældre og den øvrige gruppe gjorde denne 
tur muligt. Dette engagement forbliver et drivende element for troppen.

Siden hen er flere nye spejdere kommet til. Nogle er rykket op, mens andre er startet for første 
gang. I troppen er der plads til dem med mange års erfaring og dem, som kun lige er startet.

Dette er også tilfældet for lederne, hvor der i troppen har været en stor vækst af ledere. Vi har i høj 
grad styrket vores team med tre nye leder. Sebastian er rykket op som tropsleder, Louise er startet 
igen efter nogle års pause og Caroline er startet med en baggrund i de engelske spejdere. Dermed 
står troppen med et stærkt og engageret team af fem ledere, som kan give spejderne endnu flere 
gode oplevelser.

Troppen arbejder med mod, selvstændighed og personlig udvikling. Derfor vil spejderne i højere 
grad opleve, at der bliver lagt vægt på, at man tager eget ansvar - under observation og vejledning 
fra lederne. Sammenholdet i patruljen, og evnen til at fungere under pres er et vigtigt element i 
vores tilgang til spejderarbejdet. 

Lederne opfordrer i høj grad spejdere (og andre ledere) til at deltage i en lang række af de løb og 
ture, som der laves i dette korps og i andre. Deltagelse i sådanne arrangementer forbliver et centralt 
element for at sikre sig, at spejderne får lov til at prøve kræfter med opgaver ud over det 
sædvanlige.



Gruppeledernes beretning for Bagsværd 2019 
 Årets fælles spejderarrangementer
 Gruppeledelse
 Udviklingsplanen

Årets fælles spejderarrangementer: 
I januar holdt vi bål-dialogmøde med en af medlemmerne af korpsledelsen og talte om godt 
spejderarbejde på korpsplan.
Som noget nyt holdt vi gruppetur for hele gruppen på Høbjerghus ved Nejlinge i starten af marts, 
hvor grupperådsmødet blev holdt om søndagen. Vi havde en fremragende tur samt grupperådsmøde.
Den halvårlige arbejdsdag blev afholdt i april, hvor grund og hytte blev vedligeholdt.
I maj holdt vi sov-ude arrangement for spejdere og deres forældre – nogle måtte tidligt op næste dag
for at deltage på Oak City Rally, hvor vi var seks sæbekassebiler fra mini, junior og trop afsted. Oak
City Rally er 10 km sæbekassebilsløb fra Farum til Egemosen.

Vi holdt oprykning i august, hvor alle spejdere og ledere var i skoven for at holde vores årlige 
oprykningsceremoni.
September havde vi arbejdsdag igen for at holde det værste ukrudt nede og holde grund og hytte 
nogenlunde i stand.
I december har vi haft de årlige juleture, hvor hhv. mikro-mini-junior og trop-klan er afsted 
sammen.

Gruppeledelse: 
Vi har holdt seks ledermøder hen over året, hvoraf to har været dedikeret til at lave og samordne 
halvårsprogrammer i grenene og hele gruppen. De øvrige ledermøder har vi forsøgt at holde i en 
fornuftig blanding af drift i forhold til udvikling i ledergruppen, dvs. at få de årlige arrangementer 
og det daglige spejderabejde til at køre i forhold til at udvikle ledelse og spejderabejdet i gruppen. 
Derudover har vi holdt en ledertur på et døgn i april måned, hvor vi startede et postløb på toppen af 
Skovtårnet.

Vi er ved udgangen af 2019 omtrent 25 aktive frivillige ledere i gruppen fordelt over alle grene, 
derudover en god håndfuld gruppehjælpere og inaktive ledere. Vi er samtidig godt 100 spejdere i 
gruppen. En af vores udviklingsmål i gruppen er, at det er sjovt og givende at være leder, og at vi 
har gode, velfungerende og store lederteams, der kan lave noget rigtig gedigent spejd.
I foråret holdt vi LederIndividuelleSamtaler (LIS) med nogen af lederne, hvor vi har talt med hver 
leder om hvor de er og gerne vil være i deres spejderarbejde, og hvordan vi hjælper det på vej. I 
efteråret har vi holdt en del GrenUdviklingsSamtaler (GUS) med de fleste af vores grenlederteams. 
Til disse samtaler har vi haft fokus på det gode spejderarbejde i grenen, og hvordan lederne gerne 
vil have et godt sammenhold internt. Formålet med både LIS og GUS er at styrke både den enkelte 
leder i sit virke, grenledelserne og at skabe godt og udfordrende spejderarbejde i hele gruppen, der 
hænger sammen. En vigtig ting vi støtter lederne i er, hvordan vi får flere spejdere afsted på tur, og 
hvordan vi får høj kvalitet i spejderarbejdet på alle møder og ture - og er konsistente i at bruge 
spejdermetoden i spejderarbejdet.

Da vi er ret mange aktive ledere er det svært for os at nå hele vejen rundt til alle lederne. Vi har dog 
i 2019 været mere opsøgende og nysgerrige på spejderarbejdet rundt omkring i gruppen. Det gør vi 
bl.a. ved at være med på nogle af møderne, deltage eller hjælpe på turene i grenene, observere og 
støtte hvor vi har mulighed samt understøtte refleksion over spejderarbejdet.
Vi har oplevet at flere kurser både mht. færdigheder og grenledelse er blevet aflyst fra centralt hold i
korpset, hvilket er gået ud over flere af vores ledere. Vi har haft juniorledere afsted på 



juniorlederkursus. Vi ønsker at vores ledere gør aktiv brug af DDS' og øvrige kursustilbud for at 
dygtiggøre sig, både for deres egen personlige skyld og for at styrke deres gren, lederteam såvel 
som hele gruppen.

Udviklingsplanen: 
Vores udviklingsplan for 2019 har haft temaet "Aktive Frivillige - Det gode spejd", og vi synes vi er
godt på vej med at skabe trygge børn og forældre, og at få flere spejdere med på ture.
Vi fortsætter i 2020 med endnu større fokus på godt sammenhold og spejderarbejde og på at få 
praktikken og rammerne om spejderarbejdet i Bagsværd Gruppe til at fungere godt. Her får vi brug 
for opbakning og hjælp fra alle sider - spejdere, ledere som forældre.
Vores klan (seniorspejderne) laver pt. ikke så meget spejderarbejde i gruppen, men vi arbejder på at 
skabe aktivt seniorspejd i gruppen. Vi har et fokus på at der skal være noget ekstra og særligt for de 
ældste spejdere - et arbejde som vi trapper op i 2020.
Og vi arbejder fortsat med fokus på udvikling af ledelse og spejderarbejde.

Kæmpe spejderhilsener,
Suzette og Anders - Gruppeledere
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