Beretning 2018
Brønshøj Husum Gruppe
Medlemsudvikling
Igen i år er gruppen blevet større med flere medlemmer. Vi var 146 medlemmer den 31.
december 2018. Det er 10 spejdere flere end sidste år. Vi er 13 spejdere i familiespejder
-afdelingen (før 0-klasse). Mikro-afdelingen (0.-1. klasse) har 17 spejdere, mini-afdelingen (2.-3.
klasse) har 34 spejdere, junior-afdelingen (4.-5. klasse) har 31 spejdere, og troppen (6.-9.
klasse) har 24 medlemmer. Klanen har 6 spejdere. Vi er 18 faste ledere og en del
forældre-på-pletten.
Aktiviteter
Sommerlejren gik i 2018 til Gillastugan ved Söderåsen i Sverige. Vi var i alt 56 børn og 18
ledere. Vi havde en hyggelig lejr med Astrid Lindgren tema, hvor vi både havde aldersopdelte
aktiviteter og også blev samlet på tværs. Bålforbud klarede vi kreativt.
Vi havde succes på Oak City Rally (igen-igen-igen) med 12 flotte biler. Oak City projektet
rummer meget godt spejder med udfordringer, samarbejde og kreativitet og er blevet en
markant begivenhed i Husum-spejderåret.
I november mødtes spejdere og forældre til familiedag med eventyr som tema. Sjov og
udfordringer fra 1001 nat, Rødhætte, Snehvide, hekse og prinsesser.
Alle afdelinger har været på weekendture eller spejderløb. Oplevelsen er stor - uanset alder.
Turene betyder meget for spejdernes udvikling og sammenhold.
Fysiske rammer
I hele 2018 har vi været i de samme lokaler uden flytninger. Dejligt.
Vi arbejder fortsat på at få en formel aftale på spejderlokalet med Københavns Kommunes
kultur og fritidsforvaltning. Også denne opgave trækker en del tålmodighed pga. den meget
langstrakte sagsbehandling i forvaltningen.
Spejdere kan godt lide grej, og børnene skal selvfølgelig lære selv at pleje grej og rydde op. En
gruppe forældre er i løbet af året gået sammen og etableret et Grejtream. Grejteamet har stået i
spidsen for en stor oprydning i Naturhulen og flere reoler. Grejteam køber også udstyr ind til
vores aktiviterte.
Lederudvikling er frivillig-udvikling
Udvikling af gruppens aktiviteter og antal medlemmer forudsætter, at gruppen af unge og
voksne, som er en fast del af lederholdet, vokser. Frivillig-udvikling (læs: flere faste frivillige i
gruppen) er derfor en del af gruppens udviklingsplan for 2019.

Gruppen bruger bynaturen som ramme. På strategidøgnet i januar 2018 beskrev ledere og
bestyrelse, hvordan vi får store friluftsoplevelser for alle i gruppen - uanset alder. Se oplæg til
udviklingsplan.
Gruppen af frivillige er kendetegnet ved, at vi gør os umage. Vi er en gruppe hvor bevidst
arbejder med plads til refleksion, og vi er tydelige om faserne; idé, plan, udførelse, oplevelse og
refleksion i spejderarbejdet.
Bestyrelsen
Vi vil gerne takke alle for et godt år: flot engagement fra frivillige med mange gode aktiviteter og
en stor deltagelse fra mange forældre - det er vigtigt for gruppen og vigtigt for vores børn. Det er
fantastisk at opleve, hvordan forældre, spejdere, ledere og bestyrelse træder til, når vi inviterer.
Sammen lykkes vi med det vi vil. Tusind tak for det
Vi glæder os til 2019 - og til små og store oplevelser.
Tom, Sebastien, Josefine, Mads, Lea, Patrik og Casper
Bestyrelsen Brønshøj Husum Gruppe

