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Højen d. 29. januar 2016

Årsberetning for 2015
KFUM spejderne i Højen

2015 har som foregående år, været et godt og spændende år for spejderbørn og spejderledere i
Højen. Der har i årets løb været et passende antal spejdere.
Ved udgangen af 2015 var antal spejdere fordelt på:
Bævere: 8
Ulve: 8
Spejdere/trop: 9
Rover: 4 og 2 seniorer og det skal anføres, at Roverspejderne er en ny enhed i Højen.
Dertil kommer ledere
Indhold i spejdermøderne har været alsidige og lærende og der henvises til spejdernes hjemmeside,
http://hojenspejder.dk/ hvor spejdermøder, arrangementer med andre grupper, weekendture og
spejderlejre fremgår.
Når spejdermøder og aktiviteter af Grupperåd betragtes som alsidige og lærende er det med
udgangspunkt i det der opleves. Derfor indgår der et par praksisbeskrivelser i årets beretning:
Ulveleder om det sidste halve år af 2015:
Vi har haft natur-tur ved Vingsted mølle hvor vi så på svampe. Vi har været ude for at lede efter
naturhuler, hvor vi fandt et grævling bo.
Der har været overnatning i vores nye shelter ved spejderhytten.
Frugtmøde, hvor vi plukkede frugter og på det efterfølgende møde, lavede vi saft af den frugt vi fik
samlet. Der er lavet mad på trangia. Vi har kontrolleret vores cykler. Lært at lave forskellige knob
med tov samt har holdt møde hvor vi lærte rytmisk STOMP.
Der har været sleepover i spejderhytten, hvor vi så film på stor skærm og dagen efter var vi til
1. advents gudstjeneste i kirken. Sluttelig havde vi salg af juletræer ved Brugsens parkeringsplads.
Spejderleder beretter om Spejderne:
Vi er 9 aktive spejdere i troppen, og 2 på pause, som vi håber på at få tilbage når gymnastiksæsonen
slutter.
Vel overstået er Det Legendariske Bæk løb, Orienteringsløb, Snigeløb og Refleksløb.
Der er to gennemgående projekter, som har præget aktiviteterne det sidste halve år. De strækker sig
også ind i det næste halvårsprogram. Spejderne er ved at træne op til at tage vandreskjold. Et
vandremærke, hvor de skal gå op til 60 km i løbet af et døgn. Prøven vil stå i maj måned langs
Øhavsstien på Sydfyn.
De er også ved at tage "Shelty mærket", som kræver at man overnatter i en ny shelter hver måned i
et helt år.
I september var vi på Treldenæs, oktober Houens Odde, november Søbadet ved Middelfart,
december Vork Bakker og i januar overnattede vi i vores egen shelter ved Spejderhuset i Højen.
Sidstnævnte blev en helt speciel oplevelse med frost, snevejr og film på storskærm udenfor
shelteren.
Til april skal hele patruljen deltage i DM for spejdere, det bliver spændende og se hvordan det går.
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Højen gruppen er som det fremgår, fortsat begunstiget med initiativrige og engagerede gruppe og
enhedsledere samt hjælpere. Der er således et godt fundament for fastholdelse og fortsat udvikling
af spejderaktiviteterne.
Ift. til profilering af Højen Spejderne som en aktiv fritidsaktivitet har Højen Spejderne engageret sig
i det lokale samfundsliv. Det nye shelter er indviet. Spejderne har igen deltaget ved sommerfesten i
Højen med spejderaktiviteter, afholdt julemarked, deltaget ved udarbejdelse af landsbyprogram i
regi af Højen Lokalråd, været aktiv på hjemmesider (Højen portalen), Facebook, samt med
beretninger i Vor Flue.
Dagplejemødre i Højen har fået andre muligheder og anvender ikke længere spejderhytten.
Visionen ”Friluftsprofil” cementeres ved spejdermøder og aktiviteter. Spejdertroppen arbejder som
anført på at erhverve shelter mærket – ved en månedlig shelter overnatning i et år.
På IT området er den nye hjemmeside i drift – se http://hojenspejder.dk/
Højen gruppen er fortsat meget aktive i distriktet og gør meget for at spejderne deltager i lokale,
regionale og internationale oplevelser.
Grupperådet
Grupperådet er ansvarlig for en arbejdsdeling i grupperådet, som muliggør at gruppens ledere kan
koncentrere sig om arbejdet med børnene. Grupperådet har i 2015 fokuseret på forældre inddragelse
og finder, at opbakningen generelt og ift. til praktiske opgaver fungerer godt.
Der blev i august afholdt hyttedag – vedligeholdelse af spejderhytten. De fremmødte gjorde det
godt og alle skal have en stor tak for indsatsen
I 2015 har spejderne ikke deltaget ved Landbrugets dag og i mindre omfang ved DHB.
Julemarkedet vil være et fokuseret indsats område i årene frem, idet julemarkedet er den vigtigste
indtægtskilde for spejdergruppen.
Konklusion ved Grupperådet:
- Der er afholdt grupperådsmøder hvert kvartal.
- Spejderaktiviteter har været alsidige og lærende
- Der er initiativrige og engagerede ledere samt et passende antal spejdere
- Grupperådet, spejderledere, hjælpere, spejdere, forældre, støttemedlemmer og de lokale
bidragsydere samt Vejle Kommune har igen bidraget til et godt og sundt driftsgrundlag for Højen
Spejdergruppe.
I 2015 har poseomdeling, DHB og julemarkedet været de primære supplerende indtægtskilder til
drift af gruppen.
Alt i alt et meget initiativrigt år og Grupperådet siger tak for et godt år i Højen Spejdergruppe. Tak
til børn, forældre, gruppe og enhedsledere, hjælpere, støttemedlemmer, sponsorer og Vejle
kommune.
Grupperådsformand
Birthe Nielsen Ditlevsen

