
Årsberetning 2021 Hammermølle gruppe:   
Så er det igen tid til at gøre status over året, som gik. 

Igen 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 2021, så består Hammermølle gruppe af 16 

mikroer, 16 minier, 12 juniorer, 11 tropsspejdere og så 3 i klan. 

I alt 58 spejdermedlemmer. Hertil kommer så 13 ledere. Årets bød på en 

ny mikroassistent, Jonas Jensen, og så meget velkommen til. 

 

Og så var det året, hvor det store projekt bålhytteopførelse, blev 

startet, efter mange forskellige planer, ansøgning om skovbyggelinje, 

nabohøringsperiode, byggetilladelse mv. og så lige at få samlesættet 

bestilt. Det kom i januar i stiv frost, og hvor vi kun måtte være 5 på 

pladsen. Men så 10, og stolper blev nedgravet og niveleret, der kom sider, 

og tagkonstruktion, med mange ”nørdende” ingeniører, og mange 

byggeweekender. Der er lagt dræn, indlagt strøm, opbygget bålplads med 

stabilgrus og med professionel hjælp lagt tagpap, sponsoreret af HN 

tagenterprise Aps. Og tusind tak for det.  

Bålhytten blev endeligt indviet med bravour, den 9. oktober, med 

gourmetmad, lyskædeillusion, og Friluftrådets sponsorskilt blev skruet 

på. 

 

Gruppeweekenden, med grupperådsmødet på Gurredam i februar, måtte 

desværre aflyses, og grupperådsmødet blev så flyttet til Folehavevej den 

10. april. Og kunne holdes i den næste færdige bålhytte. 

Ikke just stort fremmøde, bortset fra hele bestyrelsen og ledergruppen. 

Men vi kom igennem dagsorden, godkendelser og valg.  

 

På trods af diverse coronarestriktioner, især i foråret, var der mange 

udendørsaktiviter, med bl.a. løb i og omkring Ålsgårde og skovene og vi fik 

også holdt sommerlejr. Denne gik til Saltbækhytten ved Kalundborg, med 

mini, junior og storspejdere. Og det var bl.a. en ren kulinarisk oplevelse. 

Der blev serveret sous vide mørbrad og andebryster over bål, og 

confiteret andelår, tilberedt på trangia, på de stores hike til Samsø.  

Og gratis færgebilletter! 



                                                                                         Side 2. 

 

Minierne gik 10 km, og spillede minigolf, og så var der daglige badeture i 

Kattegat, varmt fodbad til de trætte hikegængere, blidekast og 

højtlæsning. Og så var der morgengymnastik med musik og hoftevrid, 

oprykningssceance hen over køkkenbordet, og igen, igen tørre telte med 

hjem. Vejret var bare super lejrvejr. 

 

I efteråret var der hold på 5-kamp, 1 SEJ spejder på Plan på Søderåsen i 

Skåne, og så igen en novemberdag, med temaet Vikinger. Så der blev 

produceret tov og bagt en frygtelig masse brød med suppe til.  

Og sådan ca. 45 børn som voksen fik en dejlig dag, med fint vejr. 

 

Og så var der store bagedag, til fordel for Børnetelefonen. 

Mange mesterbagere, og navnlig storsælgere, så alt udsolgt. 

 

Der blev lagt adventsløb og O-løb ud i december i Ålsgårde, og udbudt til 

alle spejdere og beboerne i byen.                                                                         

 

Rigtig mange af vores spejderbørn og familier har holdt fast hele året og 

møder talstærkt op. Igen i år, har vi valgt at springe 2. kontingentrate 

over, da vi har midlerne, og jo ikke så mange udgifter. Så lidt win-win for 

alle. Til gengæld må vi sige, at gruppens spejderbørn og ledere fortjener 

en Michelin stjerne, for de mange eksotiske retter, der i årets løb er 

produceret på bål, trangia og dutch-oven.                                                

 

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

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

 

Og så er Hammermølle gruppe gået på ny platform, med det såkaldte 

gruppeweb, som udbydes at korpset. Så nu ligger der ny hjemmeside, på 

Hammermøllegruppe, ligesom vi fortsat har facebookgruppen spejdere og 

forældre i Hammmermølle gruppe. 

  

V.H. Hammermølle bestyrelse og gruppeledelse. 

 


