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Bestyrelsen. 
 
2019 har som så mange før, været et spændende år. Der har 

været en stor udskiftning i forældrene i bestyrelsen, hvor alle er 

kommet godt på plads.  

 

Tak 

2019 har budt på store og små lejre til vores skønne børn og en 

masse hyggelige dage i selvskab med forældre, børn og ledere, 

når vi sammen har løftet opgaven, at sørge for en solid økonomi 

I gruppen. Jeg vil derfor sige mange tak for hjælpen og den 

store støtte til alle i gruppen, såvel ledere, hjælpere, forældre 

og bestyrelsen.  

 

Sponsorater 

Vi har igen i år modtaget flere sponsorater, både små og lidt 

større. Vi har i 2019 fået 100 dåser makrel fra Sæby fiskeindu-

stri,  marmelade fra Fynbo marmelade og snobrødsdej fra super 

Brugsen, hvilket er en stor hjælp når vi holder forskellige arran-

gementer og vores børn og unge skal på tur.  

I efterårsferien var vi igen i 2019 på Nejsiglund gartneri og skæ-

rer græskar og lave snobrød. Det var en stor succes, med over 

300 glade børn og voksne. Her bytter vi vores hjælp for nogle 

nye planter på grunden ved spejderhuset. 

 

Bestyrelsen 

 



Flere spejdere 

Det er meget populært blandt de unge mennesker at gå til 

spejder, men vi har for tiden plads til flere i alle grene, så har 

jeres børn, en kammerat eller veninde, som har lyst til at blive 

spejder, er de velkommen til at komme og prøve om det er no-

get for dem. 

 

Skulle der til gengæld være nogle af jer forældre, som går med 

drømmen om at blive leder i en fantastisk gruppe, er I velkom-

men til at komme og få en snak med en af de eksisterende le-

dere og hører mere om hvad vi kan tilbyde jer og hvad i kan 

tilbyde os.  

Vi kan altid bruge flere hænder.  

Til slut vil jeg sige mange tak for min tid hos DDS Sæby-

gaard Gruppen, i er en skøn flok og jeg kommer helt sik-

kert til at savne jer alle, men nu er det tid til, at nye hæn-

der skal til.  

TAK FOR NU!  

 

 
 

Spejderhilsner fra  
Mette Norman Søndergaard 

Formand Sæbygaard Gruppen  



Spejderåret startede med at vi havde en lille patrulje med le-

dere og unge på seniordivi. Dette er et løb/arrangement, hvor 

ledere og senior kan deltage mod andre ledere og senior fra 

divisionen. Der er meget hygge på løbet, men også nogle po-

ster der skal laves. Efter løbet er der fælles aftensmad og 

hygge.  

I maj afholdt vi ”sov ude” som er et landsdækkende arrange-

ment. Det er åbent for alle, så der er ingen krav til dem der vil 

deltage. 

Foråret bød også på den årlige divisionsturnering, hvor alle 

grenene klarede sig rigtigt flot. 

Der blev afholdt musikfest i Sæby, hvor vi stod for flagene i 

midtbyen. Under indmarchen af alle korpsene, var vi foran 

hvert af dem, med et skilt med deres navn på.  

Mikro og mini var på sommerlejr sammen fredag til mandag. 

De havde base ved en hytte udenfor Jerup.  

Junior og trop var afsted sammen på sommerlejr på 

”grunden” i Sverige. ”Grunden” er som 

navnet kun en grund og derfor skulle vi 

finde brænde i skoven, hente drikke-

vand 1,5 km væk og selv lave toilettet. 

Gruppeledelsen 



Gruppeturen er jo vores årlige tilbagevendende tur, 

hvor hele gruppen samles. Det er skønt at vi alle kan sam-

les, lige fra de mindste til de største. Gruppeturen har mas-

ser af traditioner. 

Vi har en håndfuld piger der er ved at starte vores klan op 

igen. De holder møde ca. 1 gang om måneden og vil gerne 

hjælpe til i gruppen. 

Frivillig hjælp. Vi har i gruppen mange aktiviteter der tje-

ner gruppen og vores aktiviteter. Vi er glad for tilslutningen 

til vores arbejdsopgaver og håber at alle er lige så gode til at 

melde sig til at hjælpe i gruppen i 2020. 

Som alle ved er der mangel på ledere i gruppen. Man kan 

blive hjælpe leder i en periode på 3 måneder. Så kan man få 

lov at prøve kræfter med det at være spejderleder, men ikke 

være bundet mere end 3 måneder. Fordel for spejderne er 

at vi har en hjælper der kommer til møderne i 3 måneder. På 

den måde lære man nogle af vores rutiner, spejderne og 

spejderhuset at kende. Man må selvfølgelige gerne bede 

om at forlænge bagefter. 

Du er altid velkommen til at kontakte gruppelederne, hvis du 

har spørgsmål. 

 

Spejder hilsener  

Gruppelederne 



Mikro - flokken 
2019 har stået på en masse spændende.  

 

Lejre 

Vi havde en hyggelig cirkustur i foråret, hvor vi 

sluttede af med at give forældrene en opvisning.  

Divi var vi også på i foråret, hvor mikroer var su-

per gode og hæv en 1 plads ved tovtrækning 

med hjem.  

Sommerlejren afholdte mikroerne sammen med minierne i 

hytten lyngperlen. Her blev der blandt andet kørt i tog x flere 

og oplevet spidsen af Danmark.  

 

Læring og leg 

2019 har også være et år med fokus på læring og leg.  

Vi har sat fokus på aktiviteter hvor de 

2 ting bliver blandet sammen.  

Fx afholder mikroerne sct. Goergsdag 

ved at høre fortællingen om sct. Georg 

og  efterfølgende lave skuespil ud fra 

fortællingen.  

Vi glæder os til endnu et 
spændende spejderår i 

2020.  
 

Spejderhilsner  



2019 har for minierne budt på nye udfordringer med 

helt nye mærker – dette både nyt og spændende for 

både spejdere og ledere. Vi har bl.a. taget filmmager 

mærket, hvor minierne var med til at skrive og lave de-

res egen film. Vi har også taget mærket Stifinder, hvor 

minierne blev udfordret på deres stedsans samt evner 

til at finde vej i forskelligt terræn. 

 

Hos minierne har vi et gennemgående fokus, som vi 

arbejder med på forskellige måder gennem alle vores 

møder. Vores fokus er på, hvordan man kan arbejde 

bedst muligt sammen i en patrulje. Dette indebærer 

bl.a. temaer som;  

at være en god kammerat, samarbejde samt lære at 

blive enige om til- og fravalg i en patrulje. Det har til ti-

der været en stor udfordringer for mange minier (og ind 

i mellem også lederne), men vi ser en stor udvikling og 

fremgang i miniernes måde at arbejde på i deres pa-

truljer samt på tværs af patruljerne. 

Mini - flokken 



Spejderhilsner 

Minilederne 

Sommerlejren blev i 2019 tilbragt sammen med mi-

kroerne, hvor vi var i hytten Lyngperlen tæt ved Jerup. 

Dette var en skøn lejr trods meget skiftende vejr. Vi lave-

de flere aktiviteter tæt ved hytten og var en tur i Skagen 

på bolcheriet samt gik ud til grenen. 

 

 

Et af de mærker, som børnene ser frem til at tage er det 

meget omtalte knivbevis, hvilket vi selvfølgelig også fik 

taget med nogle dygtige børn i slutningen af året. De 

største minier tager mærket førstehjælp sideløbene 

med, at de mindste tager knivbeviset.  

Lidt om hvad, vi kan se frem til … I 2020 vil vi fortsat 

arbejde videre med vores ovennævnte fokus, men det 

vil også byde på lidt flere lejre/ture samt nogle nye og 

spændende forløbsmærker. Vi, lederne, glæder os til 

flere gode timer sammen med minierne! OG ikke 

mindst ser vi frem til en spændende Jamborette til som-

mer! 



Her kommer lidt af hvad juniorne har lavet i løbet af 2019 
 
Divi 
Her hæv juniorerne en 1 plads i tovtrækning og en 1 plads på 
løbet med hjem, rigtig godt gået.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerlejr 
I 2019 tog juniorerne på sommerlejr sammen med troppen til 
Sverige, hvor der blev prøvet en masse færdigheder af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Færdigheder 
I løbet af 2019 er der også blevet øvet færdigheder som kort 
og kompas, økse, sav og meget mere.  
 
 
Vi glæder os til et spænende 2020.  
 

Spejderhilsner  
juniorlederne. 

Junior - flokken 



Troppen 
Sommerlejr 2019.  

Da vi ikke er så mange ledere i de forskellige grene, valgte vi 

at junior og troppen tog afsted sammen på sommerlejr. Vi var 

oppe på en grund i Sverige, hvor gruppen tidligere har været. 

Første gang i 80érne eller var det 70érne?.  

Vi lavede en fast base i skoven, tæt på søen. Blandt andet 

også vores eget toilet. 

Troppen og juniorne var på hike hver for sig. Troppen havde 2 

overnatninger og juniorerne 1overnatning. Vi lave grubesteg, 

hvor man steger kødet i jorden.  

Vi fik afprøvet gruppens nye hængekøje-telte. 

 

På årets gruppetur rykkede der en stor flok op til troppen, jo 

flere jo bedre. 

Da vi jo har været på sommerlejr sammen med juniorerne, var 

vi heller ikke så ”farlige” at rykke op til. 

 

Patruljetur 

Vi kunne godt tænke os at patruljerne kommer afsted på pa-

truljeture, så de får lært at planlægge og tage på tur selv. 

 

Ud over alle de spejder aktiviteter som spejderne får tilbudt i 

løbet af året, bruger troppen også meget tid på de avisind-

samlinger der er i løbet af året, som er medvirkende til at 

vi kan komme billigere på ture. 



Spejdernes juletræs salg er godt overstået, hvor troppen 

sammen med hele gruppens ledere og rigtig mange glade 

forældre sørger for at få bragt julestemning rundt i Sæby. 

Som noget nyt får man nu et mærke, når man deltager i jule-

træerne og husker at komme til de vagter, man har fået. 

 

Da troppen i øjeblikket er meget ung, har vi været i gang 

med at tilpasse os det. Vi er ikke færdige og i vil opleve flere 

forandringer i 2020. 

 

Vi er desværre nød til nogle gange at ændre planerne i sid-

ste øjeblik grundet arbejde.  

Da Tom har skiftende arbejdestider og Fleus har tilkald på 

arbejde. Samt at Mette er udlånt til junior grenen. 

Vi prøver at få det hele til at hænge sammen og spejderne 

har været super til at tilpasse sig, når vi har ændret. 

 

Husk, vi ledere er aldrig længere væk end telefonen og der 

findes ikke dumme spørgsmål. 

 

Spejder er ikke noget man går til, det er noget man er. 

 

Vi glæder os til et nyt og spændende spejder år, med nye 

ture og udfordringer. 

 
 
 
 

Spejder hilsner  
Tom 

Mette & Fleus 



 


