
Årsberetning 2022 Hammermølle gruppe:   
Så er det igen tid til at gøre status over året, som gik. 

Efter nu et par år i corona-tidens op- og nedlukninger, så har der været 

fuld fart på igen. 

Ved årsskiftet i december 2022, så består Hammermølle gruppe af 12 

mikroer, 20 minier, 13 juniorer, og 10 tropsspejdere. 

I alt 55 spejdermedlemmer. Hertil kommer så 12 ledere. 

Året bød på flere nye assistenter. Lone hos mikro, Sandie og Anders hos 

minierne, og Jannik hos junior. Og rigtig meget velkommen til. 

 

Årets første arrangement udover møderne var Dinizululøbet, som blev 

udsat på grund af voldsom storm over Nordsjælland, men gennemført et 

par uger efter. 

Årets gruppeweekend blev vanen tro afholdt på Spejdercentret 

Gurredam, med grupperådsmøde/generalforsamling lørdag formiddag. 

Igen afsluttet med formand Kims super lækre kyllingesuppe.  

Vi var en del udfordret, da Gurredam var i gang med at bygge nye 

køkkenfaciliteter, så adgang til storstuen fra køkkenet var lukket af, så 

alt blev båret ud og ind udefra. En udfordring, men heldigvis var vejret 

med os. 

Der var mikro-miniweekend på Gurredam i juni, og så var der årets 

sommerlejre.  

10 minierne drog til Egemosehytten i 4 dage, med noget blandet vejr, og 

søde deltagende forældre, on and off, teltmærke, spil, madlavning mv. 

Og junior og trop drog på den store Spejdernes lejr ved Hedeland, med   

10 tropsspejdere og 5 juniorer og 2 små-søskende, og flere ledere. Her 

var der vist fuld skrue på mange aktiviteter og oplevelser for alle. Og 

begge lejre kom hjem med tørre telte. Hurra. 

I efteråret var der hold på 5-kamp, 5 seje spejdere på Plankurser ude i 

landet, og så igen en novemberdag, med mysteriet på Gurredam.                  

 

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

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

  

V.H. Hammermølle bestyrelse og gruppeledelse. 


