Beretning fra bestyrelsen i Frydenborg gruppe for 2020
Som mange andre aktiviteter i vores samfund har også spejderarbejdet været stærkt påvirket
af de mange begrænsninger som COVID19 har medført. Men på trods af begrænsningerne har
gruppebestyrelsen med stor glæde kunne se at det alligevel lykkedes for gruppens ledere at
gennemføre både møder og ture inden for de rammer der blev udsted hen over året. Et
fantastik engagement – tak for det.
En af de vigtigste opgaver for gruppebestyrelsen er at sikre de bedst mulige rammer for
spejderarbejde i Frydenborg gruppe. Det gælder såvel indhold og mål i spejderarbejdet, som
de fysiske rammer med hytter og materiel. I 2020 har dette ikke være anderledes end andre
år og selvom hytter, grund og materiel ikke har været brugt i lige så høj grad som normalt, har
de forsat skulle vedligeholdes og de faste udgifter betales.
I 2020 har bestyrelsen afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, som både fysiske og virtuelle
møder. Gruppebestyrelsen har løbende drøftet COVID19 situationen og aftalt sammen med
lederne de muligheder der var for at afholde møder og ture. Som en del af orienteringen på
bestyrelsesmøderne hører vi om alle turer og aktiviteter, som spejderne har haft i løbet af året
og hvor er det er skønt, at vi i Frydenborg har engagerede og kreative ledere, der giver alle
vores mange spejdere gode oplevelser også i 2020 - det er en fornøjelse.
En anden vigtig gruppebestyrelses opgave er at sikre, at gruppens økonomi hænger fornuftigt
sammen. Dette gælder for både den daglige drift af hytter og materiel, men også de mange
spejder aktiviteter i løbet af året. Desuden er det vigtigt at sikre, at der er luft i økonomien så
ledere, tropsspejdere og seniorer kan deltage på de relevante kurser i løbet af året. De mange
restriktioner i 2020 har der desværre betydet mange kursusaflysninger, og det har derfor
desværre ikke været muligt at give ledere, tropsspejdere og seniorer den ekstra inspiration,
som er så vigtig.
Igennem 2020 har Frydenborg Gruppe forsat meget store ventelister ligesom sidste år. Vi har
i gruppebestyrelsen drøftet om vi kunne gøre noget ved de store ventelister, flere forslag har
været drøftet, men det har desværre ikke været muligt at finde på nogle gode praktiske
løsninger
I forbindelse med COVI19 begrænsningerne i foråret modtog Gruppen en forespørgsel fra
Kontiki om lån af hytterne i dagtiden. En del af aftalen var at Kontiki skulle stå for rengøringen
– og toiletterne har aldrig været så rene. Som tak for lån fik gruppen nogle nye borde/
bænkesæt.
I august 2020 afholdt vi en Arbejdsdag i forlængelse af oprykningsweekenden på Frydenborg,
og der var rigtig god deltagelse fra forældre, vi havde en meget lang liste med gøremål og
takket være mange flittige hænder fik vi stort set løst dem alle, det var dejligt.
Traditionel har Gruppen deltaget ved MTB løbet i september, men dette blev ligesom mange
andre større arrangementer også aflyst i 2020.

I 2021 skal vi have valgt 2 nye forældrerepræsentanter. Vi har brug for både
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så du må meget gerne tænke over om det kunne være
noget for dig. Det kræver ikke særlige forkundskaber at være medlem af bestyrelsen, man
behøver ikke at have været spejder eller have særlige kvalifikationer – du skal bare have lyst
til at være en del af et fællesskab, som sikrer gode rammer for spejderarbejdet i Frydenborg
gruppe.
Hvis du har lyst til at læse mere om hvad vi arbejde med på møderne ligger alle referater på
www.spejderhat.dk under menupunktet ”Gruppen→ bestyrelsesreferater”.
På bestyrelsens vegne
Gert Hannibal Jensen
Bestyrelsesformand

Gruppelederberetning

2020 er et år, som de fleste af os nok vil huske fremadrettet og det var samtidig mit første år
som gruppeleder i gruppen. Sidste år valgte vi, da Birgitte stoppede som gruppeleder, at lave
et gruppelederteam. Det har fungeret rigtig godt, at være en mindre gruppe med
repræsentanter fra alle grene og så med en som udnævnt gruppeleder.
Vi lagde hårdt ud med at lukke alt ned lige før vores gruppetur og holde det hele næsten
nedlukket frem til slutningen af maj. Det var ikke lige det fokus, jeg havde tænkt, vi skulle
have haft. Der var en ny udviklingsplan for korpset, som vi skulle arbejde med i alle grene,
men sådan blev det ikke. Heldigvis nåede alle grene på sommerlejr, de fleste en anderledes
sommerlejr end planlagt. Mange af spejderne lavede også hjemmespejd, hvor de løste
opgaver og fik deres forældre til at dokumentere det. Det betød et nyt mærke til uniformen.
Visionerne for Det Danske Spejderkorps er bl.a. at ”Vi skaber modig børn og unge” – og det
arbejder vi med på alle måder. Det er også kendt i samfundet og spejder er noget mange
rigtig gerne vil gå til. Det betyder, at vi har en venteliste på næsten 50 børn og det ofte tager
mere end 1 år før man kan blive spejder. Det ville være dejligt at kunne sige ”ja” til endnu
flere børn, det betyder så, at der er brug for endnu flere ledere og at vi skal have flere
dobbelte grene. Det er vi ikke klar til i ledergruppen sammen med bestyrelsen har det været
drøftet. Vi må fortsætte som vi gør og henviser til de andre blå grupper i Hillerød og vores
grønne naboer Megalipperne.
Vi nåede et stort arrangement for hele gruppen, vores oprykningstur i august. Det var en
dejlig weekend med mange spejdere og gode aktiviteter og ikke mindst en rigtig god indsats
fra alle de forældre, der kom og hjalp til arbejdsdag på vores område. Det var så det
tidspunkt, det begyndte at regne på! Men der blev arbejdet gennem og vi nåede næsten alle
opgaverne på vores liste. Tak for jeres indsats – I tænker sikkert, hvilken forskel gør det at vi

kommer og luger ukrudt i 2 timer, fjerner spindelvæv i hyttens kroge, fjerner brombærkrat
ved shelteren, rydder op i værkstedet? Det gør en kæmpe forskel for lederne. Det betyder,
at vi kan koncentrere os om det vi synes er vigtigst: nemlig spejderne, deres aktiviteter og
udvikling. Og hvis 50 kommer i 2 timer, har vi pludselig 100 timers arbejde.
Covid-19 har helt naturligt sendt vores spejderarbejde ud på nye udfordringer – vi er
kommet mere ud i naturen – vores hytter er så små, at vi i øjeblikket max må være 8
personer i hytten, så det giver helt sig selv at vi er udendørs. I den forbindelse oplever, at vi
godt kan mangle noget overdækket areal ved vores hytter. Det er noget vi vil arbejde videre
med. Det passer så fint med et andet område i udviklingsplanen ”Bæredygtighed i
børnehøjde”.
Hvad det kommende år vil bringe, bliver spændende. Vi har helt sikkert ikke mærket det
sidste til nedlukning og hvad det betyder for os. Ledergruppen holder virtuelle ledermøder
og har flere ideer til hvordan vi kan starte op på en god måde, når vi må samles mere end 510 personer. En ting er helt sikkert vi vil arbejde videre med udviklingsplanen og gøre planen
aktiv og skabe læring og aktiviteter for alle både store og små.
Jeg glæder mig til nyt og spændende Grupperåd, hvor vi sammen skal sikre at 2021 også
bliver et godt spejderår.
Med spejderhilsen, Bitten Folke Svejstrup, Gruppeleder

Mikro årsberetning
Sikke et år – det har været et hæsblæsende år for mikroerne igen! Sådan nogle
mikrospejdere sidder nemlig helst ikke stille mere end 3 minutter af gangen 
Så mikroerne har været ude i den store og nu ikke længere farlige skov, der skulle tages et
mørkemærke. Undervejs drog vi på juletur til Birkerød og var så heldige, at der var juletræer
vi kunne pynte deres grund med og tage på natløb ud i mørket. Vi gik også rigtig langt i
skoven og besteg Nordsjællands højeste punkt og det næsthøjeste. Julemenuen var bestemt
af mikroerne og var spaghetti og kødsovs og til dessert var der slik-memory – et sikkert hit.
Vi nåede også at spille uno og tegne flotte tegninger.
Retur fra juletur skulle vi ikke snydes for ”tyve i tyve” – Så vi skulle øve os i at snige, stjæle
guld, løse koder og læse kort og finde skatte. Vi var megaseje, så vi tror at Olsenbanden var
blevet misundelige på vores viden. Inden vi nåede at blive helt færdige og mestre i at læse
kort, lukkede det hele ned…. Så ingen 5 KM-tur, ingen MAJ-dag og ingen overnatning før
vores sommerlejr.
Men pyt – vi kom på den bedste sommerlejr! Solen skinnede næsten hele tiden, vi lavede
perledyr, fiskede efter dyr, var på naturlegeplads, gik på rævejagt, byggede fælder og huler i

træerne og sov i shelter. Det var fantastisk at være afsted på lejr og have god tid, til det vi
gerne ville og ikke mindst at få burgere og bananasplit!
Efter sommerferien kunne vi lige når at få taget kort og kompasmærket færdigt og gå 5 KM
inden oprykningsturen hvor vi som sædvanlig rykkede 12 mikroer op. Så var der plads til en
ny flok, heldigvis med gode gengangere. Efter året brugte vi på samarbejdsøvelser og så gik
vi ellers i gang med ”Klar sig selv” – alle de ting, der er vigtige at huske og kunne som
mikrospejder – vi nåede aldrig at gennemføre det sidste, så det venter på os når vi er klar til
at starte op igen. Så skal den store test bestås, kan råbåndsknobet bindes, kan man krydse
en vej, hvordan sætter man plaster på mm. Det glæder vi os til.
Inden vi holdt juleferie nåede vi også at bevise at mikroerne er rigtig gode nissehjælpere –
nu må vi se hvornår vi kan komme afsted og hjælpe på julemandens værksted. Men mon
ikke vi kommer afsted, så vi kan spise julekagerne og have nissehuer på igen.
mi-mi-mi-kro-kro-kro-MIKRO hilsner
Marie, Aslak og Bitten

Mini-årsberetning
Hos minierne har vi fokus på at hjælpe spejderne videre fra mikro til junior. Det betyder, at vi
begynder at stille større krav til spejdernes selvstændighed og samarbejdsevner. Vi deler
dem ofte i patruljer, hvor vi forventer, at de lærer at arbejde sammen med andre om at løse
en opgave.
Naturen er i fokus og vi går efter at være udendørs på alle møder og at bruge skoven mest
muligt. Vi har implementeret DDS’ mærker i vores planlægning og de nye mærker giver gode
og spændende møder.
I det tidlige forår havde vi fokus på bæredygtighed og affald. Minierne har lært, hvor lang tid
det tager naturen at nedbryde affald. Spejderne fik syn for, hvorfor det er så vigtigt, at vi
altid rydder op efter os, når vi fx er på spejderlejr. Lederne lavede efterfølgende et
aktivitetsløb rundt på Frydenborg-området, hvor spejderne skulle løse forskellige
affaldsproblematikker.
Minierne var ansvarlig for årets gruppetur og lederne brugte meget af det tidligere forår på
at planlægge mange sjove aktiviteter. Så kom 11. marts 2020 og alt lukkede ned og ingen
gruppetur. Under nedlukningen tog flere minier udfordringen op og ville gerne have et
hjemmespejd-mærke. Godt kæmpet med de svære opgaver.
Efter påske lukkede regeringen op for spejdermøder, hvor vi lærte at holde afstand og
spritte alt og alle af. Minispejdere elsker bål, så det var vores første aktivitet. Alle fik

bålmærket, selvom nogle var udfordret af, at man kunne måtte bruge en tændstik.
Spejderne lærte hvor vigtigt snittede spåner er.
Søen på Frydenborg-området byder på mange naturoplevelser. Spejderne fangede insekter,
frøer og fisk i søen. På et andet møde var patruljerne rundt i Gribskov for at få fuld plade på
naturbingopladen. Inden sommerferien lavede lederne et sjovt stjerneløb, hvor minierne
bla. kæmpede med minefelt, historiefortælling, smage-kims, laserafstandsmåler.
Inden opstart efter sommerferien lavede vi en 10 km. tur, hvor vi gik fra Mutter Gribshus,
rundt om Gribsø, mødte de sødeste heste, hugormeham, spise madpakker undervejs, dejlige
kager, rundt om Gadevang for at slutte på Frydenborg. Men da vi nåede Frydenborg havde vi
kun gået 8,6 km!! Hurtige toiletbesøg og så i Frederiksborg Slotspark, for 10 km. ville alle
gerne klare. Minierne legede længde en selvopfundet leg i parkens hængende bøge. Vi
overnattede i Frydenborgs sheltere. Vi fik sagt farvel til 2. årsminierne, som nu skulle være
juniorer.
Efter oprykningsturen startede vi på vores traditionelle sav- og knivbevisforløb. Meget
dygtige minier, som hurtigt fik styr på deres færdigheder indenfor savens og knivens
muligheder. I efteråret har vi styrket miniernes færdigheder indenfor knob. Alle kan nu lave
flagknob og råbåndsknob. Ved raftegården lavede minierne flotte a-bukke, hvor de lærte at
lave dobbelthalsstik og tømmerstik. Dejligt med pandelamper og arbejdslamper, når vi elsker
at arbejde ude.
Til juleafslutningen lavede vi et julepostløb, hvor spejderne skulle arbejde med deres
spejderfærdigheder indenfor knob, morse, spejderkode og 1. hjælp. Vi glæder os rigtig
meget til at se jer alle igen.
Mange spejderhilsner Storm Ida, Mads, Steen, Per og Mette

Junior Årsberetning
2020 har været et underligt år, hvor vi har været afbrudt i møderækken i foråret og hvor en
række aktiviteter har måtte re-planlægges til aktiviteter, der var mere coronavenlige. F.eks.
var trangia-mærket ikke foreneligt med coronarestriktionerne.
Året startede med, at patruljerne kastede sig over deres egne projekter. De fandt selv ud af
hvilke de aktiviteter de ville lave – inspireret af Ko-kasse-kortene. Patruljerne planlagde selv,
udførte og fremviste resultatet. Det blev til en sej 2-etage hule, patruljestander, cookies og
en armbryst samt bue.
Det lykkedes at fejre udendørs fastelavn med farverig og kreative udklædning. Og inden hele
Danmark blev lukket ned, nåede vi lige at tage kodemærket og køre lidt patruljedyst – som
der altid er stor engagement omkring juniorflokken.

Vi havde en fantastisk sommerlejr med en stor andel af juniorerne. Vi var en af de to
grupper, som turde booke på Forlev Spejdercenter. Trods start i regn, kom vi godt i gang. Vi
fik både prøvet kræfter med mælkekasseklarting, smedjen, det lokale friluftsbad, natløb og
gåtur til Skanderborg og den lokale slagter. Alle deltog i, at der blev rutine i at kløve brænde
til bålet. Vi glemmer heller ikke de sovemonstre vi sov i den sidste nat.
Der blev også spist godt igennem. Hjemmelavet pizza, paradis is, Ralles skovburger,
hjemmelavet vafler og snobrød. En halvrund fødselsdag blev fejret med bacon/æg sandwich
til morgenmad.
Efter sommerferien fik vi sendt et godt hold juniorer videre til troppen. Vi fik så en god andel
2. års minier op og børn som startede deres spejderliv som juniorer. Vi fortsatte den gode
stemning fra sommerlejren med at bage hjertevafler og oprydning af patruljekasser.
Der var en hektisk aktivitet om at få bundet tømmerflåder sammen. 2 års juniorene var gode
til at lære besnøringer fra sig. Efterfølgende kunne søen krydse i varierende fart.
Traditionen tro blev der taget økse mærker for de nytilkommet og 2. års junioren kiggede på
egne mål. Som noget nyt prøvede vi kræfter med suviver mærket – der blev blandt andet
bygget bjørnefælder og sodavandsspritbrænder.
Succeser som: ”sniger i slots parken”, ”Dumt og Farligt” og ”patruljedyster” var også
aktiviteter, der var foreneligt med afstands- og coronakrav.
Juletur blev ændret til en julegåtur, hvor der blev gået efter O-kort, hørt julemusik og
talt/spist pebernødder til den store guldmedalje.
Der er endvidere arbejdet med alle børn – såvel patruljeledere, patruljeassistenter og
spejdere om hvordan man arbejder sammen i patruljer. Hvordan man tager hensyn til
hinanden og giver plads til de forskellige styrker man har, for at få det bedste resultat. Det er
dejligt at se hvordan alle børn vokser, prøver nye ting og tager ansvar samtidigt med, at de
har det sjovt og vil hinanden.
Juniorlederne
Bastian, Mads, Mette, Jonas og Rasmus

Årsberetning for troppen
2020 har ikke været et år som alle de andre. Ikke fordi de andre har været ens, men 2020 var
alligevel sit helt eget.
Det startede som det plejede med vintermøder og Kolde Knæ turen til Gillastig i Sverige. Vi
var en stor flok afsted og havde en super fin weekend med alle vores traditioner med bl.a.
vandretur, slikspil, masser af brætspil, blandende arbejdsgrupper og en masse hygge. Sneen
måtte vi desværre undvære, men det var dog i det mindste koldt.

Den næste tur vi var afsted på, var troppens egen tur. En tur der blev planlagt af troppen
selv, over nogle møder forinden. Det blev til en fin tur med overnatning i både Hillerød og
Lyngby. Kort efter kom Corona nedlukningen og spejderture og møder blev bremset for en
tid.
I forsommeren fik vi trænet os i af holde møder med afstand og med aktiviteter som var
Corona venlige.
Sommerlejren hang i en tynd tråd, men blev ombygget fra at være en centerlejr i Jylland til
at være en hjemmebygget tropssommerlejr i Fredensborg.
Det blev en rigtig fin lejr som gik super godt. Vi havde mange gode aktiviteter og flok
tropsspejdere som var med på det hele og var dejligt positive hele vejen igennem. Af
sommerlejr aktiviteter kan vi nævne: Enmands-bivuakker, Træklatring, Kanosejlads, Kbh-Tur,
Klatrevæg, Hejk om Esrum sø, Cykelture, Havnebad, Escape room, Udendørs biograf,
Sommerfest, Bålmad og flere andre sjove aktiviteter. At vi til og med var heldige med vejret,
det var blot en ekstra bonus.
Efter sommeren fik vi mange 1.års tropsspejdere op, så nu blev vi en stor flok i troppen. Vi
havde vi en periode med næsten normale møder, dog stadig med afstand og Corona fornuft.
Vi nåede at holde oprykningstur og TUT (Troppens Egen Tur) inden vi igen blev begrænset og
måtte aflyse vores øvrige ture.
Møderne kunne vi stadig afholde, dog med lidt ændringer pga. afstandskrav og idet vi var
udendørs til alle møder og det gav lidt udfordringer og ændringer i forhold til vores planlagte
program, men det gik dog og vi fik eks. taget tripple challenge mærket (nyt tropsmærke)
hvor vi både var til vands, til lands og i luften. I løbet af efteråret sagde vi farvel til vores
tropsleder Jonas som har været leder i gruppen i mere end 20 år. Det bliver en savnet
person på mange af vores aktiviteter. Pt. mangler vi stadig en ny tropsleder, så vi håber at
finde en i 2021.
Hilsen tropslederne aka Magnus og Jakob

Årsberetning for klanen
Året 2020 har ikke været noget at råbe hurra for. I starten af året fik vi afviklet et par møder,
og vi havde alle en drøm om at tage til Polen i sommerferien. Denne drøm blev, af grunde vi
alle kender, ikke til noget, og vi fik hurtigt stablet en anden plan på benene.
Turen til Samsø var meget lærerig i form af, at man hurtigt som klan finder ud af at der ikke
er meget at lave på den lille sommerferie ø. Det var en cykellejr, og vi havde base på en DDSgrund lidt nord for Ballen havn. Tiden gik med en masse hygge, en del blæsevejr og cykelture
til både Nord- og Syd Samsø.
På Nordsamsø besøgte vi landets, hvis ikke verdens største labyrint. Vi ledte også efter et
fyrtårn der ikke var der, fik en is og besøgte et bryggeri. I slutningen af ugen fik vi besøg af
klanen fra Holbo, der kom sejlene i deres klanbåd Sparkk.
Det var en dejlig lejr. Vi har praktiseret ”learning by doing”, og fundet ud af, at vi nok skulle
have planlagt det hele lidt bedre hjemmefra.

Vi har i løbet af året haft et par enkelte klanmøder et par eksempler er et kahoot møde,
drive in bio uden biler (udenfor), Juleafslutningsmøde med flere.
Vi havde også et online klanmøde midt i januar. Det foregik over appen Discord hvor vi delte
klanen op i grupper og gav dem opgaver hvert 10 minut. Grupperne løste opgaverne og vi
endte med at finde en vinder.
I sommeren 2020 tog Jonas en beslutning om at aftræde som klanleder. Dog grundet
nedlukningen af klanmøderne, har han valgt at fortsætte, indtil spejderlivet bliver
normaliseret. Idéen om at blive lidt længere, er valgt for at holde lidt gang i klanen under
nedlukningen og for ikke at hoppe fra, når vi ikke kan se hinanden i øjnene. I efteråret 2020
sagde Tobias at han gerne vil overtage rollen som klanleder, når Jonas stopper. Tobias har i
efteråret 2020 samarbejdet med de nuværende klanledere, altså været med som klanleder
assistent.
Vi var et par stykker der deltog til divisionens online nytårskur. Det var hyggeligt at se de
andre klanspejdere igen, selvom det var over videoopkald. Det var faktisk så hyggeligt at
seniorgruppen i divisionsledelsen planlagde et møde mere, hvor mange fra de forskellige
klaner deltog, talte sammen, hyggede og spillede mange forskellige kahoots (alt fra bjerge til
bolsjer).
Et forvirrende men alligevel spændende år.
De bedste hilsner
Ditte, Jonas (og Tobias)

