
Årsberetning 2019 Hammermølle gruppe:       

 
Så er det igen tid til at gøre status over året, som gik. 

Endnu et dejligt spejderår i Hammermølle gruppe med mange spændende 

aktiviteter, møder, ture og lejre, og så altid glade spejderbørn. 

 

Ved årsskiftet i december 2019, så består Hammermølle gruppe af sådan 

ca. : 4 mikroer, 21 minier, 10 juniorer, 4 tropsspejdere og så 3 i klan. 

Ialt ca. 42 spejdermedlemmer. Hertil kommer så 13 ledere. 

 

Der er fortsat plads til flere spejderbørn, især i mikrogrenen, som jo er 

dem, der skal rykke op i rækkerne og forhåbentlig blive de store i 

gruppen. 

 

Grupperådsmødet blev holdt lørdag, den 23.2.19 på Gurredam, sammen 

med gruppeweekend for alle spejderbørnene. 

 

Vi vil rigtig gerne have en noget større forældredeltagelse i denne 

årlige ”generalforsamling”, men der skal herfra lyde en tak, til dem som 

nu kom. 

Der blev valgt bestyrelse og diverse repræsentanter, lige som regnskab 

og budget mv. blev vedtaget. Og det er jo perfekt. 

 

Og igen i år deltagelse med bravour i året sæbekasseløb Oak-City i maj 

måned. 

 

Mikroerne var, som traditionen er det, på Øresund divisions mikro-

sommer-lejr-weekend i juni på Gurredam. 

 

Og så var årets højdepunkt – Øresund divisionssommerlejr på 

Næsbycentret ved Glumsø. 3 juniorer og 1 tropsspejder, deltog hele 

ugen, mens 8 minierne var med ½ uge. Og så var Line F-H samarit på 

lejren, med hjælp bl.a. af Don, og Lars F-H stod for sikkerhed.  Vi andre 

fulgte bare med som det tønde øl. Det var en fin lejr, med sjove 

aktiviteter, og alt fra hedebølge til nærmest skybrud.  

 

 



                                                                                                 

                                                                                                    side 2. 

 

I årets løb har troppen har indledt et samarbejde med Ramløsespejderne 

og drager afsted sammen med dem til spejdercentret Kanderstieg i 

Schwitz til sommeren 2020. Og måske med et par af de næsten 

nyoprykkede juniorer også. 

 

I år prøvede vi et nyt initiativ, med en fælles opryknings sceance, som vi 

så holdt på Gurredam, lørdag, den 24. august, med raftebinding, 

blidekast, pandekagebagning mv., oprykningsceremoni med bl.a 

citronmånesandwich med makrel-spisning, afsluttet med pølsegilde, og så 

lige uddeling af nogle særlige mærker til 3 seje spejdere, som alle har 

båret Hammermølletørklædet med ære og respekt i 365 dage. Godt og 

sejt gået gutter. 

 

Og så har vi fået 2 nye miniassistenter, så velkommen til Bjarke og 

Thorny. 

 

En gæv spejderpige drog på PLAN-kursus i efterårsferien. 

 

Og novemberdag var igen med pænt fremmøde af spejderbørn, ledere og 

forældre, hvor vi var i Harry Potters magiske univers med alt hvad det 

indebærer af magiske trylledrik, Quidich-spil, koste, skæve gulve, 

osv.osv. you name it. Monstro året store succes hos alle kan overgås? 

 

Meget af den daglige korrespondance i gruppen, klares nu om dage via 

mails, så kun få ”fysiske” møder i ledelse- og bestyrelse.  

Og så er Hammermølle gruppe jo på Facebook, med en lukket gruppe – 

spejdere og forældre i Hammermølle gruppe – som rigtig mange af jer 

så tjekker og ser. Og der lægges herlige og dejlige billeder ind. 

Og så tjek ellers også ind på gruppens hjemmeside 

www.hammermollegruppe.dk. 

Denne hjemmeside får i løbet af 2020 af webmaster Fred et make-over 

og en lidt anden platform, med flere informationer lagt ind. 

 

V.H gruppebestyrelsen- og ledelse i Hammermølle gruppe. 

http://www.hammermollegruppe.dk/

