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ÅRSBERETNING for KØGESPEJDERNE 2021 

 

INDLEDNING 

2021 blev også til en vis grad påvirket af corona, som satte sit præg på aktiviteterne hos 

Køgespejderne. Det har været nødvendigt at tænke nyt. Derfor er det også med stolthed at 

Køgespejderne modtog Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) pris for Årets Ungdomsforening, hvilket 

selvfølgelig ikke skal gå ubemærket hen, heller ikke i denne beretning. 

 

LØRDAG DEN 4. DECEMBER MODTOG KØGESPEJDERNE PRISEN FOR ”ÅRETS 

UNGDOMSFORENING”.  
Overrækkelsen fandt sted på Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) delegeretmøde (generalforsamling) i Vejen. 

Vi er faktisk lidt stolte over, at vi har fået prisen, og det kan kun lade sig gøre fordi alle frivillige hos 

Køgespejderne hver især byder ind!  

Læs om prisen her: 

Årets Ungdomsforening belønner foreninger, grupper eller projekter, der styrker foreningslivet og 

fællesskaberne i DUF’s medlemsorganisationer.  

DUF vil med Årets Ungdomsforening hylde de projekter og lokale initiativer, som styrker foreningslivet ved 

at tænke udvikling og synliggørelse ind i det klassiske foreningsarbejde. Det engagerende, lokale arbejde, 

de initiativrige frivillige og dem, der tager det lange seje træk, fortjener at blive fremhævet over for 

omverdenen og høste anerkendelse. 

Årets Ungdomsforening belønner foreninger, grupper eller projekter, der styrker foreningslivet i DUF’s 

medlemsorganisationer. Både DUF’s medlemsorganisationer, lokalforeninger, kommuner og 

enkeltpersoner kan indstille til prisen. 

Kriterier 

I vurderingen af de indstillede foreninger og projekter, vil der blive lagt vægt på: 

• Nytænkning 

• Samarbejde, fx lokalsamfundet, andre lokalforeninger, skole, institutioner 

• Frivillighed – hvordan anerkender I værdien af frivillige og skaber mulighed for udvikling af jeres 

frivillige 

• God Corona! Hvad har I gjort og tænkt som kan inspirere andre foreninger til at komme godt i gang 

og godt videre efter pandemien. 

 

BESTYRELSEN 
Også i 2021 har bestyrelsen brugt en del tid på, at følge op på håndteringen af corona-restriktionerne samt 

løbende vurdering og tilpasning af den økonomiske situation. 

Uagtet at mange aktiviteter og ture, igen i år, 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 
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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. At det er lykkedes for Køgespejderne vidner 

prisen for Årets Ungdomsforening om. 

I bestyrelsen har vi også arbejdet på fremadrettet at strukturere vores møder og arbejde lidt anderledes, 

således at vi får 2 typer møder – en hvor vi følger op på status for blandt andet økonomi og en hvor vi går 

mere dybden med udvalgte emner, for eksempel samværspolitiker. Dette i et forsøg på at gøre 

bestyrelsesarbejdet mere spændende. Dette arbejde skulle gerne tage form i 2022. 

I samarbejde med de andre spejdergrupper i Køge Kommune har vi været med til at stifte Spejdernes 

Interessefællesskab i Køge, som blandt andet arbejder for at gøre opmærksom på spejdernes 

tilstedeværelse og behov overfor det kommunalpolitiske niveau. Blandt andet var vi, forud for lokalvalget, 

med til at arrangere et politikerløb i og omkring Køge centrum, hvor der var dialog mellem politikerne og 

spejderne om udvalgte emner. 

Økonomi 

Økonomisk set har 2021 været et udfordrende og uforudseeligt år. Vi kommer ud af året med et negativt 

resultat på kr. 27.426,51, og med en formue på kr. 73.198,98. 

Overordnet set har vi en okay økonomi, men efter vi har fravalgt juletræssalget, har vi behov for nye faste 

indtægter. Derfor vil vi i løbet af 2022 bruge kræfter på at arbejde med en række ideer til dette 

fremadrettet. 

Mantraet om at ”Køgespejderne ikke skal samle til bunke, økonomisk, men til oplevelser for spejderne” 

gælder stadig, men vi er nødt til at have lidt på kistebunden (formue) til uforudseelige udgifter. Det er 

2021 også et bevis på. 

 

STATUS PÅ UDVIKLINGSPLANEN 2019-2020 
Hermed en opsamling på opnåelsen af målene, som vi satte tilbage i 2019 og på grund af corona-

restriktionerne besluttede at forlænge arbejdet med ind i 2021. 

Organisering 

Vi har afprøvet konceptet med områdekoordinatorer, men det havde ikke den ønskede effekt. Arbejdet 

med at få fondssøgningen ud på flere hænder er kommet i gang, og opgaven er nu delt ud på to hold der 

søger inden for forskellige områder. Lederrekrutteringen er blevet struktureret og onboarding-processen 

bliver digitaliseret i foråret 2022.  

Uddannelse 

Vi har ikke nået målene med flere på uddannelse, primært pga. Corona, der har begrænset 

uddannelsestiltagene. Vi har dog haft flere naturkurser, herunder svampekursus. 

Klanen/unge 

Vi har fået unge ind i bestyrelsesarbejdet, både i den nuværende og til at stille op til den kommende 

periode.  

Sikkerhed, bæredygtighed og socialt ansvar 

Vi har haft flere børn tilknyttet vores støtteteam, og vi har endvidere indgået samarbejder med Børns 

Voksenvenner samt Mødrehjælpen i Køge. 
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Øvrige 

Vi har helt lukket juletræssalget ned (bl.a. pga. Corona) og har gang i to pilotprojekter der skal skabe en fast 

årlig indtægt. 

 

GRUPPELEDELSEN 
Endnu et år med udfordringer i forhold til Corona pandemien, for at få spejderlivet til at fungere bedst 

muligt, for både ledere og spejdere. Men heldigvis har vi nogle superengagerede og kompetente ledere og 

andre voksne, der hele tiden har været i stand til at skabe de bedste aktiviteter for spejderne i forhold til 

skiftende retningslinjer for pandemien. 

Gruppesommerlejr på Niløse grunden ved Dianalund kunne vi heldigvis afholde i september måned med 

omkring 160 deltagere. Der var stor glæde over at vi igen kunne mødes hele gruppen og skabe aktiviteter 

for alle afdelinger. Det blev en weekend med blandet vejr, et sjovt SPEJDER-OL med masser af gode 

aktiviteter, hvor alle spejderne i blandede patruljer kunne dyste imod hinanden. Aktivitetsudvalget sørgede 

for, at vi fik den dejligste mad, herunder helstegt pattegris lørdag aften. Et fælles lejrbål med 

underholdning og sang, hvor vi rigtig fik mærket vores dejlige fællesskab. 

Lederjulearrangement blev det til midt i december, en aften på Åsen i lidt koldt og vådt vejr, men det fik 

ikke ødelagt aftenen. Masser af æbleskiver, varm kakao og pakkekalenderleg, alt foregik ude i naturen med 

juletræ og masser af julelys. En aften med hyggesnak mellem lederne. 

Vi alle lært, at på Teams-møder kan det godt lade sig gøre at få nogle gode dialoger og planlægge 

forskellige opgaver uden at sidde sammen ude i skoven eller i et mødelokale. Det har vi også flittigt 

benyttet som en måde at holde gang i spejderarbejdet på trods af restriktionerne for Covid. Vi fortsætter 

helt sikkert med sådanne møder fremover til visse debatter og opgaver. 

Gruppeledelsen har i 2021 gennemført omkring 50 ledersamtaler, samtaler med hver enkelt leder og andre 

voksne, en opgave der tog omkring 6 måneder. Samtalerne gav et rigtig godt billede af, hvordan vi som 

gruppeledelse bør agere, hvilke områder vi bør prioritere, hvordan livet er i de enkelte afdelinger og hvad 

kan vi som gruppe gøre endnu bedre. 

I 2021 har vi taget hul på nogle opgaver, der skal arbejdes videre med i 2022: 

Unge ledere 

Vi har sat gang i et arbejde med få flere af de unge spejdere 14–20-årige ind som lederaspiranter. Der skal 

skabes indhold og rammer for en attraktiv ledertid for de unge, der samtidigt giver dem mulighed for at 

kunne skrive spejderleder på deres kommende CV. 

Ledermakkere 

Et af de fokusområder vi fik fra vores ledersamtaler var, at vi skal være bedre til at tage imod nye frivillige. 

Derfor satte vi i 2021 gang i et projekt med leder-makkere, som bliver fuldt implementeret i 2022. Lederne i 

de enkelte afdelinger inddrages i denne opgave, fordi alle nye ledere skal føle sig velkomne. 

 

FILM OM KØGESPEJDERNE  
Hvordan er det at være ung spejder? 
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Det vil Vic Francker og Amanda Storck, der studerer TV- og Medietilrettelæggelse ved Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole, gerne undersøge i en kort dokumentarfilm. De har derfor fulgt Fjeldspejderne henover 

et par måneder. 

Vic og Amanda elsker at lave dokumentarfilm og at være i naturen, så det er jo naturligt at samarbejde med 

Køgespejderne. Dokumentarfilmen er først og fremmest tiltænkt deres bachelor-projekt, og vil altså blive 

vist for deres lære og censor. Derudover håber de, at filmen kan blive vist på filmfestivaler og TV. 

 

HJERNESPEJD 
Tropslederne har i samarbejde med Anette Prehn fra www.hjernesmart.dk udviklet en række spændende 

nye aktiviteter som vi kalder HjerneSpejd. Målgruppen er tropsspejdere og de ældste juniorspejdere, og 

aktiviteterne er fordelt på fire områder samt et trænerforløb: 

Mærke Beskrivelse 

Stierne i hjernen Formålet med modulet er at gøre spejderne bedre til at tilegne sig ny viden 

eller nye færdigheder. Modulet handler om, hvordan man lærer, og hvad der 

kan spænde ben for, at man lærer og udvikler sig. Det giver spejderne indsigt 

i, hvordan de og deres kammerater bliver bedre til at lære nyt, og hvordan de 

kan støtte hinanden i konstruktive læringsprocesser.  

Amygdala Formålet med modulet er, at spejderne bliver dus med hjernens alarmklokke, 

som hedder amygdala. Modulet gør spejderne bevidste om, hvad amygdala 

er, og hvilke opgaver den løfter i hjernen, i hvilke hverdagssituationer den let 

bliver trigget samt hvordan den kan beroliges.  

Syvsover Formålet med modulet er (…). Udkommer 2022. 

 

Sproget i hjernen Formålet med modulet er (…). Udkommer 2022. 

 

Hjernespejd-træner Formålet med modulet er (…). Udkommer 2022. 

 

 

AFDELINGERNE 
FAMILIESPEJDERNE 

Året 2021 blev et dejligt familiespejder år trods nedlukninger på grund af Corona. 

Vi havde 44 aktive Familiespejdere med forældre, fordelt på to hold med flot fremmøde og dejlige aktive 

børn og forældre. 

Vi har arbejdet med forløbsmærket ”kniv-knob og bål”, der blev udleveret til Juleafslutningen. 

Vi har lært at lave bål, lavet stearinbomber til optænding og brugt bålene til mange aktiviteter. Der er 

blevet snittet pinde med vores dolke, så æbleskiverne kunne varmes, snobrødet blive bagt og pølserne 

grillet.  

I året 2021 blev det til to overnatninger i telt med Familiespejd. I juni sov vi i Minicenteret og i september 

deltog 17 familiespejdere med deres forældre i den årlige Gruppetur til Spejd Niløse sammen med alle de 

andre afdelinger hos Køgespejderne. På gruppeturen deltog familiespejderne i alle fællesaktiviteter samt 

byggede et klatre -og gyngestativ af rafter, brændte ler perler i en dåse der blev sat ned i gløderne. 
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Der var tur til Karlstrup kalkgrav for at finde fossiler, Lystbådehavnen i Køge hvor der blev produceret 

vandkikkerter og krabbestænger og på stranden blev der strøget rejer som blev kogt og spist. Masser af 

frisk luft, gode oplevelser der har skabt et godt fællesskab hos familiespejderne. 

MIKROSPEJDERNE 

Spejderåret 2021 fik en lidt vanskelig start, da alle fælles spejderaktiviteter blev indstillet de første 2 

måneder. Men takket været alternativ tankegang og kreative ideer, blev der igangsat hjemmespejd for alle 

mikrospejdere. Som del af hjemmespejd blev der blandt andet udlagt poster til geocaching og mikrolederne 

forberedte et saml-selv fuglehus der blevet afleveret på mikrospejdernes hjemmeadresse. 

Efter en god start i begyndelsen af marts måned tog vi hul på et førstehjælp-mærke, og i løbet af foråret 

blev der tid til Skovrensning, der er spejdernes måde at sige tak for lån af skoven. 

Efter et veloverstået førstehjælpsmærke blev det tid til at begynde på vort lejrlivsmærke. Et mærke hvor 

spejderne øver sig i at rejse et telt, tænde et bål og lave pionerarbejde. En spejderdag på Ejby Sø hvor der 

blev bygget huler og lavet hjemmelavede hotdog. 

Efter sommerferien tog fat i et ny emne SciencePirater, et nyt mærke til mikrospejdere. At blive 

Sciencepirat går ud på at undersøge og teste forskellige ting. Hvilken farve har lys? Hvad sker der når man 

putter Mentos i Cola? Hvilke ting kan flyde og under hvilke omstændigheder? Hvad sker der når man 

blander to farver? Rigtig mange spændende aktiviteter, hvor alle blev udfordret på egne evner. 

MINISPEJDERNE 

Spejderåret startede med at vi var lukket ned på grund af Corona. Vi sendte en mail ud med forskellige 

spejder opgaver, og spejderne fik en kasse med forskellige ting til opgaverne så de kunne løse disse. Da 

startede op igen fysisk var der mange af spejderne der havde lavet nogle af opgaverne, det var flot af dem, 

da der var mange som havde nok med at lave skoleopgaver under nedlukningen. 

I løbet af 2021 har der været særlig fokus på patruljeliv og selvstændighed ift. kommende ture: Vi var på 

cykeltur til Bjæverskov med vores ældste minispejdere tilbage i juni måned, inden de skulle rykke op som 

juniorspejdere. Vi har trænet en masse spejderfærdigheder: Bål, knob, kniv og sav, og arbejdet med 

"samarbejde". Samlet set et år med fokus på personlig udvikling/selvstændighed (inden for 

spejderverdenen) og samarbejde i en patrulje.  

I september deltog vi i gruppesommerlejren, en dejlig weekend hvor vi sov sammen i telte, og deltog i en 

masse spændende aktiviteter. Dejligt at kunne komme på overnatning igen. Vi havde Halloween-aften på 

Åsen, hvor juniorspejderne havde lavet et uhyggeligt spejderløb i skoven, en super god aften. 

JUNIORSPEJDERNE  

Spejderåret 2021 begyndte ikke helt som det plejer, men selv en lockdown kan ikke holde os fra at være 

spejdere, så de første måneder havde vi hjemmespejd. Hver uge fik spejderne en opgave, løsningerne delte 

de så med os andre via Facebook. Opgaverne var alt fra at naturstafet, affaldsindsamling i dit område, 

fingerstrik, binde knob og gå 5 km baglæns. Vi sluttede forløbet af med et ægte fælles online lejrbål.  

Det blev heldigvis muligt for os at komme afsted på juniorsommerlejr. Så i uge 27 deltog vi i centerlejr på 

Næsbycenteret som ligger i nærheden af Sorø. En fantastisk uge, med mange gode aktiviteter og en masser 

af lejrhygge. Men vigtigst af alt, en uge hvor spejderne skabte oplevelser og fik tid til masser af samvær - 

noget de ikke havde haft mulighed for, i meget lang tid. 
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Efteråret 2021 var næsten helt normalt. Vi fik endda også en weekendtur, da vi i september deltog i 

gruppesommerlejren med alle afdelinger hos Køgespejderne. En hyggelig weekend med aktiviteter som 

spejder-OL, find ting med metaldetektorer og spejderløb i skoven. Og naturligvis en masse tid til at hygge 

med spejdervennerne.  

Året sluttede desværre af med at vi måtte aflyse vores weekendtur i november pga. corona. Så nu ser vi 

frem til et 2022, hvor vi igen for mulighed for at være aktive spejdere i skoven, og planlægge weekendture, 

som vi ved styrker sammenholdet mellem spejderne.  

TROPPEN 

2021 blev endnu et mystisk Corona år, men heldigvis havde vi i Troppen mulighed for at være sammen til 

spejder i mindre grupper, det var så herligt at vi kunne mødes fysisk. Desværre blev vi lukket ned i 

december 2020, og vi måtte dermed udskyde vores juleafslutning, men den blev gennemført en herlig maj 

søndag med alt hvad der hører til en julefest: juletræ, kælkebane, flæskesteg med det hele, pakkespil, ris a 

á la mande og ikke mindst dans om et smukt pyntet juletræ. Vi har altså bare de sjoveste og sejeste 

tropsspejdere, der også er med på alt det skøre. 

Efter et lidt mystisk forår gik sommerlejren til Stevninghus Spejdercenter i Sønderjylland, hvor vi havde en 

helt fantastisk sommerlejr. Vi fik luftet og trænet de elementære spejderfærdigheder på spejdermaner i 

kæmpe bålhytte, og set EM fodbold på storskærm sammen med gamle og nye spejderkammerater. Med 

hjælp fra vores kajak- og SUP-team fik vi udfordret os selv i kajak og på SUP-board og det hele toppet op 

med en tur til Vadehavscenteret og det blev en helt fantastisk oplevelse for os alle. Dermed blev vores 

Corona-alternative sommerlejr en lejr med masser af grin, læring og vand og ikke mindst masser af 

fantastisk kammeratskab. 

Efteråret bød på PLAN kurser, og det første Adventure-løb for mange af vores spejdere, da vi sammen 

deltog på FENRIS og trods restriktioner igen igen – kunne vi slutte året af med juleafslutning, endda afholdt 

i december. 

 

AKTIVITETSUDVALG 
I 2021 deltog Aktivitetsudvalget i Gruppelejren som blev afholdt på Niløse Spejder ved Dianalund. Her stod 

aktivitetsudvalget for logistik, indkøb og forplejning til spejdere og ledere. Menuen stod blandt andet på 

helstegt pattegris. Efter et 1 år uden aktiviteter var det godt at kommer ud igen. 

Også i aktivitetsudvalget kigges der hen imod spejdernes lejr i 2022, og planlægningen er så småt gået i 

gang. Blandt andet spejdes der efter flere nye medlemmer, idet det er en stor opgave.  

Aktivitetsudvalgets overordnede formål er at frigøre tid til spejderarbejde, primært i forbindelse med større 

aktiviteter som arrangementer og turer, så Køgespejderne kan give de bedst mulige oplevelser og 

udviklingsmuligheder for deres spejdere. 

 

HAVKAJAK TEAM 
På grund af Corona var det desværre ikke muligt at tage kajakkerne med i svømmehallen som planlagt i de 

mørke vintermåneder. Men vi fik gennemgået alle kajakker og udstyr i laden, så vi kunne holde kajak-intro 

ved Nordre Strand og SUP-intro i Køge Marina, da foråret endelig kom. Dejligt at kunne være sammen igen 

efter en lang Corona-vinter. 
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Vi gennemførte vores 3-timers kajak-intro både i foråret og om sommeren, så så mange som muligt (både 

trop- og klanspejdere, forældre og ledere) får mulighed for at lære at ro i kajak og komme med på vores 

ture.  

Vi har i løbet at året haft spejderne med på både aftens-, dags-, og weekendture ved Strøby Egede, 

Nekselø og Langø. Herudover deltog vi også et par dage på troppens sommerlejr i Sønderjylland, hvor alle 

spejdere fik gode oplevelser på vandet. Så alt i alt har vi haft mange gode oplevelser med spejderne på 

vandet i 2021. 

 

KLATRETEAM 
Klatreaktiviteterne har lidt end del under Corona restrektionerne, da det er en aktivitet med tæt kontakt. 

Men det er da blevet til en enkelt klatredag i forsommeren og et par dage i sensommeren.  

I løbet af efteråret lykkedes det at få uddannet 2 sikringsledere, så teamet nu består af 4 instruktører og 4 

sikringsledere. Teamet er topmotiveret til 2022, som bliver et super klatre år, med mange aktiviteter. 

 

KLUMMER TIL ÅRSRAPPORTEN 

 

UNG LEDER HOS KØGESPEJDERNE 
Det at være ung leder hos Køgespejderne er en god oplevelse.  For mig er det en oplevelse af at dele 

glæden for naturen med andre samt også at skabe en glæde og respekt for naturen blandt børn. Som 

spejder gennem 12 år har jeg selv fået stor kærlighed til naturen netop gennem det at være spejder. 

Jeg er leder for mikrospejdere i alderen 6-7 år, og det er er derfor børn, der er ved at blive introduceret til 

spejderlivet. Som ung leder hos Køgespejderne har jeg selv oplevet, at mange børn ser op til mig og f.eks. 

gerne vil have lige så mange mærker som jeg har. 

Jeg har selv som ung leder bidraget til de aktiviteter, vi har haft hos mikrospejderne selvom jeg indrømmer, 

at det er svært at være 100% med hver gang på grund af gymnasiet. Dog når jeg er dernede som leder har 

jeg en følelse af befrielse, fordi jeg ikke skal tænke på andet end bare at være sammen med børnene om 

den spejderaktivitet, vi har planlagt. Jeg kan mærke, at jeg gør noget, der giver mening både for andre og 

for mig selv. Og så er det helt særligt at dele den entusiasme med de andre ledere.  

Jeg synes også det at være ung leder giver en anden følelse af det at være spejder fordi man selv får 

ansvaret for, at børn får en god oplevelse, så man vokser meget hurtigt med opgaven, selvom den kan virke 

noget uoverkommelig til at starte med. 

Kaare Johansen / mikrospejderleder 

 

SPEJDER I CORONAS SKYGGE 
2021 blev på godt og ondt et anderledes år som spejder og spejderleder. Corona-pandemien gjorde, at vi 

ikke kunne lave spejder, som vi var vant til. I en lang periode kunne vi ikke modtage spejdere i skoven. Vi 

var nødt til at gentænke aktiviteterne hos Køgespejderne. Med vanlig kreativitet og gåpåmod smøgede vi 



8 
 

ærmerne op, og kastede os ud i Hjemmespejd. For når spejderne ikke kan komme til os, må vi jo komme til 

dem! 

Vi lavede en lang række Hjemmespejd-aktiviteter – herunder lav-selv fuglehus, videoer med opskrifter på 

bålmad og geocaching på Åsen. Både spejdere og forældre tog imod vores aktiviteter med kyshånd, og det 

lykkedes dermed at holde spejder kørende, indtil vi kunne mødes i skoven igen. Og stor var glæden hos 

både spejdere, forældre og ledere, da det endeligt kunne lade sig gøre. Det var en kæmpe fornøjelse at 

kunne være sammen med spejderne igen. Resten af sæsonen forløb stort set som før Corona, og vi fik 

sluttet sæsonen af med en hyggelig juleafslutning. 

2021 har sat på spidsen, hvad vi gør godt hos Køgespejderne. Det har lykkedes os at fastholde stort set alle 

spejdere på trods af pandemien. Det har vi blandt andet gjort ved at tænke ud af boksen og anskue 

spejdertanken og -metoden i et nyt perspektiv. Ideudvikling og -udveksling mellem afdelingerne har styrket 

sammenholdet mellem lederne og dannet grobund for den fortsatte udvikling hos Køgespejderne. 

 

Til PLANER for 2022-25 

SL2022 
Dette bliver 2022´s store begivenhed, spejderlejr i naturområdet Hedeland ved Roskilde med 40.000 

spejdere. Der blev i efteråret 2021 nedsat 3 udvalg, der skal være med til at sørge for at Køgespejderne får 

den bedste oplevelse på Spejdernes Lejr. Vi forventer at deltage med ca. 180 Køgespejdere. 

 


