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Gruppeledernes beretning 2020 
 
Kære spejdere, forældre og ledere. 
 
Når vi er ser tilbage på 2020, kigger vi tilbage på et spejderår, som på mange måder har været anderledes 
end det plejer. Det har været et år med mange aflysninger, men hvor ledere og spejdere har gjort sit for at 
skabe fantastiske spejder-øjeblikke. Selvom året har båret præg af aflysninger og Covid-19, så har der dog 
været muligheder for at mødes til møder, arrangementer og lejre. 
 
Året 2020 har blandt andet budt på: 
 

• GUF-døgn for ledere, bestyrelse og klaner i januar 

• Vinterweekend for alle spejdere, forældre og ledere i hele gruppen på Hellebæk Skolen i februar 

• Sommerlejre for mini, junior, trop og klan 

• Opstart af en ny gren - Klan Crocs 

• Deltagelse i Gurredams 50 år jubilæum 

• MiniGuf for ledere, bestyrelse og klanspejdere i august 

• Gruppeweekend med oprykning og opstart for hele gruppen i august 

• Deltagelse i divisionsrådsmødet i september 

• Online korpsrådsmøde i november 
 
Dertil kommer de ugentlige møder og lejlighedsvise ture - aktivitetsniveauet har desværre ikke været på 
højde med det sædvanlige, men som de fleste nok kan regne ud skyldes dette årets usædvanlige situation. 
Det har været et år i omstillingsparathedenstegn, hvilket vi gerne vil takke alle for at udvise – både spejdere, 
forældre og ledere.  
 
Til sidst vil vi rigtig gerne takke alle ledere, forældre og spejdere samt andre frivillige, der gør en indsats for, 
at spejderiet i 1. Helsingør kører, så vi kan blive ved med at give alle børn og unge mennesker i gruppen de 
bedste spejderoplevelser og en masse livserfaring med på deres videre færd ud i livet. 
 
Med spejderhilsen 
Linda og PP 
Gruppeledere 
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