Årsberetning 2020 Hammermølle gruppe:
Så er det igen tid til at gøre status over året, som gik.
Et noget ”besynderligt” spejderår i Hammermølle gruppe med op- og
nedture/lukninger, Men vi har på trods holdt fanen højt, og heldigvis fået
mulighed for diverse spændende aktiviteter, møder, ture og lejre, og så
altid glade spejderbørn.
Ved årsskiftet i december 2020, så består Hammermølle gruppe af sådan
ca. 20 mikroer, 8 minier, 18 juniorer, 6 tropsspejdere og så 3 i klan.
I alt ca. 55 spejdermedlemmer. Hertil kommer så 12 ledere.
Grupperådsmødet blev i året afholdt (som forsøg!) en hverdagsaften,
nede i hytten, torsdag, den 20.2.2020. Ikke just prangende fremmøde.
Udover lederne, og divisionsrepræsentanter, så 2 forældre. Men det var
hyggeligt, og vi kom igennem dagsordenen, og fik godkendt og valgt
diverse.
Og så kom coronaen lige lidt i vejen for årets planlagte møder,
aktiviteter, og lejre, som sådan bare lukkede ned på ca. 5 sekunder.
Troppens lejr til Kanderstieg måtte aflyses, men heldigvis åbnede
sommeren lidt op for de udendørs glæder igen, så vi kunne drage på
fælles sommerlejr på Arresøcenteret i Frederiksværk i uge 28.
Her deltog 1 enkelt sej mikro, 14 minier, 8 juniorer/tropsspejdere, og
indtil flere forældre/søskende i weekend og løbende i ugen. Og 8 ledere
on and off. Så meget flot tilslutning.
Det blev noget af en udfordring, med alt fra oversvømmelser, flytning af
telte, flisbelagte arealer, stormfald af startelt, syge børn, lidt hjemve
med forældre der nu kender turen tur/retur i søvne, men lejren bød også
på sjove aktiviteter, minihike for de største, leg og glæde, sol der
tittede frem ind i mellem, og så lige tørre telte med hjem igen. Hurra.
Fælles oprykningssceance måtte vi desværre aflyse, så det blev holdt i
de enkelte grene.
Og så kom der et massivt boom af nye mikroer, da vi startede op igen i
august. Over 20 - og det er jo herligt, at fødekæden nu er sikret.
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Efteråret bød desværre også på indtil flere aflyste arrangementer, 5kamp, mikro-mini-Sct. Georgsløb, Plankurser, og Novemberdag.
Men de ugentlige møder kunne fastholdes, mest udendørs og behørlig
afstand, og afspritning. Så der blev investeret i håndsprit, og
håndklædedispensere, og så intensiv rengøring af hytten, af 2 friske
tropsspejdere, Ida og Alfred, og tak for det. De er bare så effektive.
Så der er blevet ryddet op i skuffer og skabe, sat nye reoler op i hytten
og skuret, som så også lige er ryddet op, så vi er bare SÅ klar.
Og godt for det, for 1. febr. 2021 landede den længe ventede bålhytte,
sådan lige i samlesæt, nede på Folehavevej, så den lige kunne lægges ind i
skuret, og afvente at frosten slap igen.
Rigtig mange af vores spejderbørn og familier har holdt fast hele året,
og møder talstærkt op, når muligheden er der. Gruppen valgte at springe
2. kontingentrate over, da vi har midlerne, og jo ikke så mange udgifter,
og det samme gør vi så i 2021. Så lidt win-win for alle.
Meget af den daglige korrespondance i gruppen, klares nu om dage via
mails, så kun få ”fysiske” møder i ledelse- og bestyrelse.
Så må vi samles 50, så 25, så 10, så 5,det er altså lidt svært at navigere i.
Men 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.
V.H gruppebestyrelsen- og ledelse i Hammermølle gruppe.

