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Indledning
Når man ser tilbage på 2020 har det været et atypisk år. Corona-pandemien har sat dagsordenen, og
der er nok ikke mange bestyrelses- og lederberetninger for 2020 som ikke er præget af coronasituationen og dens indflydelse på vores gøren og laden. Heller ikke denne.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har faktisk holdt flere møder end oprindeligt berammet. Specielt i foråret hvor blev der
afholdt on-line-møder med 14 dages interval for at følge op håndteringen af restriktioner og gruppens
aktiviteter samt løbende vurdering og tilpasning af den økonomiske situation.
Uagtet at mange aktiviteter og ture er blevet aflyst eller flyttet er der rundt omkring i gruppen lagt
rigtig mange ressourcer på at tilpasse og nytænke aktiviteter for at prøve at give det bedst mulige
tilbud i den givne situation. Det har været en udfordring, specielt fordi at restriktioner løbende blev
justeret, som dog også har åbnet øjnene for nye muligheder.
Arbejdet med - og opfølgningen på udviklingsplanen har, af gode grunde, været for nedsat kadence.
Til gengæld har bestyrelsen, i forlængelse af arbejdet med den generelle samværspolitik, brugt lidt tid
på opdatering af alkohol- og rygepolitik.
Økonomisk er det lykkedes at komme igennem 2020 med et positivt på ca. kr. 4.500,-, hvilket er stort
set som budgettet idet der var budgetteret med et positivt resultat på kr. 2.480,- Endvidere er det
lykkedes at holde målet om at formuen på bør være omkring kr. 100.000,- således at vi modstå
eventuelle uforudseelige hændelser, idet resultatet viser at Køgespejderne ved årskiftet 2020/2021
havde en formue på kr. 100.625,-. Bestyrelsen finder dette tilfredsstillende, specielt set i lyset af de
udfordringer året har budt på.
Mantraet om at ”Køgespejderne ikke skal samle til bunke, økonomisk, men til oplevelser for
spejderne” kan videreføres.

Gruppen
Det er en anderledes årsberetning for året 2020, hvor spejderlivet markant ændrede retning både
hvad angår udendørsliv, det daglige spejderarbejde, spejderdage med spejderne, sommerlejre og
kursusdeltagelse. Fællesskabet hos Køgespejderne har virkelig været udfordret i dette år, men
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udfordringer kan jo godt være positive, og give mulighed for, at vi kan udfordre os selv i at drive
spejderarbejde på en anderledes måde!
De første måneder af året gik med det sædvanlige spejderarbejde i alle afdelinger, der blev holdt
ledersamtaler, ledermøder, bestyrelsesmøder etc. MEN den 11. marts lukkede Danmark ned, og så
begyndte arbejdet med at skabe spejderarbejde uden at vi alle mødes i skoven.
Midt maj måned kunne der så startes op igen udendørs, vi måtte kun mødes i grupper af 25 og senere
10 spejdere/ledere, hvilket krævede megen planlægning for lederne omkring aktiviteter, og hvornår de
enkelte afdelinger kunne have spejderdage. Det var en større logistisk opgave, men det lykkedes ved
fælles hjælp.
Et af gruppens store arrangementer gruppesommerlejren måtte vi aflyse, da landet lukkede ned.
Klanen (de store spejdere mellem 16 og 23 år) stod for planlægningen af denne, men vi håber at kunne
gennemføre den på et andet tidspunkt eller bruge de gode aktiviteter der var tænkt til turen på en
anden måde.
Sommerlejre til Kandersteg i Schweiz og Tydal Spejdercenter i Sydslesvig blev aflyst, men både junior
og trop fandt med kort varsel på gode alternative aktiviteter i løbet af sommeren for spejderne.
Et nyt begreb dukkede op – HJEMMESPEJD. Det er spejderarbejde der kunne gennemføres af den
enkelte spejder ved hjælp af familien eller sammen med andre spejdere online. Alle afdelinger skabte
Hjemmespejd-aktiviteter, så de var klar til at gå i luften, da Danmark igen lukkede ned.
Sidst på efteråret startede flere afdelinger op på hjemmespejd. Alle spejdere blev opfordret til at
komme ud i naturen og Køgespejderne skabte en mulighed for at alle medlemmer kunne låne
forskelligt udstyr, der kunne gøre det sjovere at være udenfor. Mange har benyttet sig af at kunne låne
fx telte, bålfade, UV-lygter og meget mere.
Der opstod stor kreativitet hos alle ledere, og fællesskabet blandt lederne blev holdt i gang ved
onlinemøder, hvor alle kunne udveksle ideer med hinanden.
Gruppeledelsen har i 2020 haft mange møder, hvor tiden blev brugt på megen logistik omkring
retningslinjer for nedlukning af spejderarbejdet.
Vi deltog i online gruppeledermøder med andre grupper fra DDS, og fik udvekslet ideer til en
anderledes spejdertid. Vi havde mange snakke om, hvordan vi kunne skabe gode alternative tilbud til
vores medlemmer i en Coronatid.
Til jul fik alle ledere en julegave og vi holdt online ledermøde med bingospil. Nogle af afdelingerne
kørte rundt til spejderne med JULESPEJD aktiviteter, så de kunne hygge sig i julen med familien.
Vi kan kun glæde os over den store opbakning vi har mødt fra forældre, spejdere, ledere og andre
omkring Køgespejderne i dette underlige år 2020, vi er stolte af, at vi stadig holder fast i det store
fællesskab vi har fået skabt.
TAK til alle for den store opbakning!
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Afdelingerne / Teams
Familiespejd
Hos familiespejderne startede året med nytårsmarch, hulebygning, jægerbesøg og tur til en rævegrav
inden nedlukningen. Da vi endelig kunne komme i skoven igen, blev det til en dejlig juni-weekend, hvor
mange familier deltog i forskellige naturaktiviteter, bålmad og overnatning.
I efteråret kunne vi gennemføre alle planlagte aktiviteter, selvfølgelig med øget fokus på afstand og
hygiejne. Vi har arbejdet med høst-mærket og lært om hvad der kan høstes på marken, i skoven og i
havet. Vi har smagt tang, skaldyr, fisk, svampe og fasan. Vi har været på tur til Ejby Sø og til Dyrehaven
og vi nåede også en super god overnatningstur på Åsen.
Det blev til juleafslutning med juleløb og hygge omkring bålet inden Danmark igen lukkede ned.
Mikro
Mikrospejder-afdelingerne var stort set på vej til at tage på overnatningstur, da landet lukkede ned i
marts på grund af Corona-virus. Både børn og ledere elsker de ture, så vi brød hjernen for at finde en
måde hvorpå vi kunne afholde turen. Men desværre var det ikke forsvarligt af tage af sted.
Der gik et par lange måneder før vi igen kunne ses i skoven. Til gengæld var glæden så meget større da
vi endelig kunne fyre nogle fede aktiviteter af. At vi skulle lave aktiviteterne under nogle helt andre
forhold end vi er vant til kunne ikke dæmpe spejdernes glæde ved at være i skoven, se kammeraterne
igen og lave en masse spejderaktiviteter.
Hvor var det fantastisk igen at mærke skoven, lugte af bål, lege med kammeraterne og lære nogle
spejderfærdigheder. Danmark lukkede igen ned, den ene afdeling nåede at holde juleafslutning, mens
den anden afdeling måtte pakke en julepose med aktiviteter der blev kørt ud til alle spejderne. Så på
trods af, at vi ikke kunne mødes fysisk hele året, fik vi rundet 2020 af på en dejlig måde.
Mini
Minierne har i år arbejdet med flere forskellige mærker. De har bl.a. taget savbevis, førstehjælp og
stifinder mærket. For at øve at save, har de i efteråret bygget deres eget kongespil, som ligger klar til at
komme med på tur. Til jul, blev der også savet og dekoreret fine nisser.
I august nåede det ene hold også en overnatningstur, hvor spejderne sov i bivuaker. Der var burger til
aftensmad og fødselsdagsbrunch for en leder næste morgen.
I løbet af sommeren kom der også en masse nye lederkræfter til begge afdelinger. Det har styrket
afdelingerne i at have en fast ledergruppe, der brænder for at lave fede aktiviteter med børnene.
Junior
Der er altid gang i den hos juniorerne. Vi startede året i januar med at forberede os til en
overnatningstur i bivuak – Vinterbivuak – hos Vibyspejderne. Det var tredje gang vi deltog og der var som sædvanligt – en stor opbakning blandt spejderne. Vi lavede mad på Trangia og byggede vores
egen kæmpestore bivuak. Alle sov godt.
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I løbet af vintermøderne fik vi øvet samarbejde og almindelige spejderfærdigheder. Dels i Minicentret
på Åsen og dels på et Byløb i Roskilde, som de ”gamle” klandrenge arrangerede for os. Turen foregik
med toget og alle kom godt hjem.
Bedst som vi havde planlagt en tur på Skovbomarchen (vi ville gå 20 km), så ramte Corona den
11.marts og lukkede landet ned. Alt blev aflyst frem til den 24.maj – vi fik ikke klatret, sendt juniorer på
PUF kursus, taget på gruppetur osv. Vi nåede at holde to juniormøder inden sommerferien – herunder
vores oprykningstur. Dog måtte vi aflyse vores sommerlejr på Spejdercenter Tydal i Sydslesvig, da
grænsen til Tyskland fortsat var lukket. Men vi tog så på sommerlejr ved Avnstrup hytten i Hvalsø – en
dejlig tur på 5 dage i telt og med masser af spejderaktiviteter.
I tiden efter sommerferien fik vi dog gennemført en del juniormøder forskellige steder såsom på
Lodskovgård – ved Nordstranden – i skoven – på Ejby Naturcenter osv. Alle møder indeholdt
aktiviteter, der dels skulle inspirere juniorerne til det der venter dem hos troppen, men også udfordre
dem, nu hvor de kan klare lidt flere udfordringer.
Men så kom Corona igen med fuld styrke. Hvilket betød farvel til planlagte overnatningsture osv. Dog
gennemførte vi dagsprogrammet uden at overnatte.
Alt i alt har året været præget af det der skete i vores omverden, men juniorerne har taget det med
krum hals og vi har fået det bedste ud af. Vi er i hvert fald klar til at udfordre hinanden igen, når der
gives mulighed for det i det kommende år.
Tak for lån af jeres børn – de er rigtig friske. / Juniorlederne
Troppen
ØV ØV ØV – er nok de mest brugte ord også i Troppen i 2020. Aflyst vinterfjeldtur i påsken, aflyst
sommerlejr til Kandersteg i Schweiz og aflysning af masser af andre ture i løbet af 2020.
MEN når vi tænker tilbage på 2020 er det med tanker om et spejderår med masser af gode
spejderoplevelser! Og hvorfor? Fordi vi har verdens bedste tropsspejdere – der er måske nok nogle
spejdere, som er bedre til at tænde et perfekt bål, sætte teltet op lynhurtigt og binde det perfekte
knob, men der er INGEN, der når dem til sokkeholderne når det gælder optimisme, glæden ved at
være sammen, den skæve tilgang og positivitet!
Så årets sommerlejr blev i stedet for Schweiz i høj sol, Åsen i regnvejr – men med 7 dages overnatning i
hjemmebygget hule, hængekøje eller telt, dage fyldt med Hjernespejd, hvor vi alle lærte en masse
mere om vores hjerne, os selv og hinanden. Et fantastisk spejderløb i Københavns centrum med
masser af hygge og besøg på/i byens seværdigheder, 24-timer hike i patruljen med ansvar for egen
planlægning, indkøb og madlavning, et fantastisk natløb arrangeret af Troppens uvurderlige og sublime
tropsassistenter – et natløb med både vand og ild og ikke mindst en masse gys og gru! Det hele rundet
af med en rigtig grisefest – helstegt pattegris ad libitum og dertil som gældende for hele ugen – masser
af regn.
Efteråret begyndte fantastisk med, at vi igen måtte være sammen med en masse omtanke, men ingen
restriktioner – kun for igen at blive fyldt med aflyste weekendture, lejre og kurser. Men efteråret bød
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også på en super hyggelig dag på Camp Adventure ved Haslev, hvor alle fik mulighed for at udfordre sig
selv i trætoppen og en tur i skovtårnet. En dag fyldt med solskin, kammeratskab, aha oplevelser, sjov,
grin og glæde og vigtigst af alt: Super glade spejdere.
Inden Danmark igen lukkede helt ned igen, nåede vi heldigvis også et dagsløb, og vi må sande at turen
fra Ejby til Køge kan gøres på mange måder, nogle tog næsten motorvejen, andre tog over Vemmedrup
og andre igen bare den lige våde vej – men alle gennemført af spejdere fyldt med gå-på-mod, godt
humør og kammeratskab.
Ja, Danmark lukkede ned inden vi nåede alt det vil gerne ville i 2020, men det er heldigvis ”bare”
udskudte ture og oplevelser, som vi glæder os til at gennemføre i 2021 og 2022 – så fedt støvlerne og
stram tørklædet for når vi igen må komme til spejder, så venter masser af gode oplevelser, eventyr og
fantastisk kammeratskab forude.
Tak for 2020 og vi glæder os max til vi ses igen /Tropslederne
Klanen
Klanen skulle i år have arrangeret vores fælles gruppesommerlejr. Teamet var Harry Potter, og alle
havde glædet sig til weekenden. Det blev desværre aflyst, men forhåbentligt kan arrangementet
gennemføres en dag i fremtiden.
På møderne i løbet af året, har vi holdt en hyggelig sommerafslutning med grill, malet på keramik med
Fafla og holdt sjove møder på Lodskovgaard.
Ledelseskursus 1 /Skovbrynet på Fyn
Helle Nilsson og Susanne Hedin deltog den 2-4 oktober 2020 i DDS lederkurset.
Vi arbejdede med spejderledelse af frivillige voksne, og hvordan der arbejdes i mini og junior
afdelingerne hos Køgespejderne. Vi arbejdede i den samme gruppe hele weekenden pga. Corona, men
fik indsigt i hvordan andre arbejdede i deres afdelinger.
Vi kom ind på:
 Forståelse og accept af rollen som spejderleder for voksne
 DDS’ ledelsesprincipper og spejderloven
 Teori og redskaber til rekruttering og involvering af frivillige voksne
 God kommunikation med en anerkendende tilgang
 Redskaber til udarbejdelse af strategi for egen afdeling
 Forståelse og redskaber til organisering af frivillige lederressourcer
 Vores kultur i Køgespejderne
Det der gjorde mest indtryk og var en øjenåbner for os var modulet: Involvering og motivation ”Busmodul” Vi arbejdede med hvordan bussen så ud og hvor vi var på vej hen (buslandskabet) med vores
bus lige nu i mini- og junior afdelingerne. F.eks. Hvor er vi i bussen set ud fra lederperspektivet: Lige
kommet ind, forrest, i midten, bagerst eller på vej ud af bussen og hvor kunne du tænke dig at være i
bussen? Hvad er visionen og det fælles mål?
Vi fik en opgave med hjem, der gik ud på hvad vi vil ændre i vores afdeling, der involverer andre.
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Vi lavede en aftale med kursets leder på, hvordan og hvornår vi vil følge op på ændringen hos
Køgespejderne.
Vores fokus er:
 Retningslinjer for hvordan vi modtager nye ledere i Køgespejderne
 Udarbejde en mentor ordning
 Info. hæfte til nye ledere
Vi syntes det var et meget udbytterigt kursus, vi anbefaler det meget gerne til andre ledere i gruppen,
og så var det rigtig godt vi var to ledere afsted på kurset sammen.
Klatreteamet
I januar 2020 var planerne store for klatreteamet, vi havde klatreaftaler med flere af vores afdelinger,
vi var også en del af planen for gruppesommerlejren. Desværre kom Corona, så vi desværre måtte
aflyse alle planlagte aktiviteter i foråret og sommeren. I sensommeren, medens det stadig var muligt at
afholde spejderdage, fik vi afholdt en enkelt klatredag, en dejlig dag med vores juniorspejdere, ude på
Ejby Sø. Vi har i klatreteamet et håb om at komme stærkt igen i 2021.
Havkajakteamet
Vores kajak-aktiviteter blev som så meget andet også berørt af COVID-19 i 2020. Efter to gode aftener
med kajakker og spejdere i Herfølge Svømmehal i starten af februar og marts, måtte vi aflyse den
tredje aften i svømmehallen i april. COVID-19 betød også, at vi desværre måtte aflyse kajak-intro
dagen den 26. april. Men vi havde en fin tur på Tryggevælde Å tre dage senere med 4-5 spejdere, der
havde været på intro tidligere på året. Desværre betød for kraftig vind, at vi måtte aflyse den planlagte
dag på stranden med kajak, SUP og badning med troppen på deres sommerlejr i juli.
Vi har også afholdt førstehjælpskursus for kajakinstruktørerne sidst i august. Det er vigtigt, at vi kan
holde færdighederne ved lige, derfor tager vi dette kursus hvert 2. år.
Til gengæld havde vi sol fra en skyfri himmel og ingen vind, da vi afholdt to introkurser ved Køge
Nordstrand på nok årets bedste badedag i starten af august. Vi nåede også at have 6 spejdere med på
en dagstur i starten af september, inden COVID-19 igen lukkede ned for vores aktiviteter. Vi glæder os
til 2021, hvor vi håber det igen bliver muligt at give spejderne nogle gode oplevelser på vandet.
Et anderledes spejderløb
Lørdag den 24. april havde 8 tropsspejdere pakket ”rygsækken”, og var klar til deres næste
spejdernatløb, men det var ikke et helt almindeligt natløb. Grejet de skulle bruge var kontorstol, dyne,
Pc’er og masser af slik.
Kl. 20.00 lød startsignalet for de 8 spejdere, der var 2 patruljer blandt 30 patruljer fra hele landet, der
nu skulle i gang med et online spejdernatløb. Ja’ skoven var skiftet ud med spejdernes eget værelse,
som sikrede afstanden mellem spejderne. Alt andet ved natløbet, var ellers som det plejer at være, og
så ikke helt alligevel. Pandelygter var der ikke brug for, da de under hele løbet kunne se og høre
hinanden via deres pc’er. Løbeturen mellem posterne, var skiftet ud med pausetid, hvor patruljerne
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kunne løse ekstra opgaver, og måske tage en lille ”lur”. Men opgaverne der skulle løses, var helt som
de plejede at være spejderrelaterede
Efter 9 super gode poster, kom spejderne kl. 5.30 til den sidste post, nemlig natmad. Her skulle
spejderne, i hvert sit køkken ud fra den samme indkøbsliste, fremstille en ens natmad, den bestod bl.a.
af hjemmelavet ærtepure og pandekager.
Kl. 7.30 var løbet slut og nogle meget trætte spejdere gik i seng, efter et meget specielt spejdernatløb.
Det var en super oplevelse!!

Citater fra JULESPEJD / HJEMMESPEJD
Mange tak for den meget fornemme julepose, den var rigtig fin og har givet anledning til god
underholdning og hyggelige timer.
Vi lavede risengrød den 23/12. Calvin skrev til/fra kort samme dag, og bagte pebernødder i december
hos mormor. Vi har sunget julesange i træhytten, og hele december, og Calvin har også skrevet sin
egen. Vi har gået i skoven ca. 5,6 km.
Tusind tak for jeres store indsats og for at tænke ud af boksen. Hvor er I bare gode!
---------------------------------------------------Tak for fantastik ide om hjemmespejd og personlig aflevering af kassen til hjemmespejd herhjemme.
----------------------------------------------------------Hej Junior hjemmespejd
Tak for de fede opgaver, vi er i fuld gang med at øve og binde knob
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