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Grenberetning 2020 - Babyspejd 
 
2020 var året hvor babyspejdergrenen startede op. 
Der er blevet holdt møde hver anden søndag hele 
året dog med en kort sommerferie og i det omfang vi 
ikke har været lukket ned på grund af Covid-19. 

Vi har i løbet af året været ude at udforske naturen. 
Det er blevet til mange gode ture på fælleden. Hvor 
der er blevet nærstuderet insekter, træer og kigget 
på de store køer og heste. 

 

De små spejder har også været ude i naturen og samle ting 
så de lavede nogle fine pynteugler. Her var både forældre 
og de små spejdere meget kreative og de blev stolt vis 
frem����  

De har også været ude og samle ting så vi kunne gå hjem på grunden og bygge for en stor 
forhindringsbane. Med både balancebom, forhindringer man skulle under, udenom og over. 

Der er spillet naturbingo. Hvor de har fået ude at finde ting på bingoseddel som bl.a. havde 
billeder af blade, bær og insekter. 

Det er også blevet til gode snobrød bagt på bål, selvom om de smås tålmodighed blev lidt brugt 
og der var andre ting man hellere ville udforske, lykkes det forældrene at bage nogle meget fine 
snobrød.  

Alt i alt et godt spejderår hvor de små har noget at opleve naturen.  

  



Grenberetning 2020 - Familiespejd 

Et år med lidt begrænset aktivitet, da vi var lukket ned pga. 
corona og ikke kunne afholde fx Sov Ude. Men 
familiespejdertraditionen tro – var vi ude under hvert møde, 
med undtagelse af Fastelavn, som vi holdte indendørs klædt 
ud og med forældres sminkebidrag og verdens bedste 
fastelavnsboller.  

Vi nåede at få et 5 km 
mærke på Vandredag 
inden vi afsluttede 
inden sommerferien. 
Rigtig flot at 3-5 årige 
vandrede 5+ km over 
Amager Fælled.  

Vi fik et par gode måneder i efteråret, da vi startede op efter sommerferien. Her sankede vi – 
samlede æbler, brombær og smagte på andet på Fælleden. Havde en krible-krable tur i skoven 
med insektglas og insektkort i hånden. Hvert møde bød på lidt spiseligt – ofte boller, men gerne 
noget tilberedt over bål – skumfiduser, pandekager, snobrød, popcorn, pebernødder.  Der var 
også en leg med i hvert møde – alle mine kyllinger kom hjem var favoritten, men også andre 
fangelege, kongensefterfølger mfl. Vi øvede os på knivregler og på at snitte.  

Vi lærte om at hugge brænde, bygge bål, samlede pinde til bål og snobrødspinde, og at pille reb 
til at starte bål med – og selvfølge talte vi om bålregler. Vi hjalp hinanden med at hejse flag op 
og ned hvert møde. Vi sang velkomst og farvelsang. Vi begyndte så småt at lære Tjikkerlikker. Vi 
havde et møde, hvor vi ledte efter specifikke planter/naturskatte. Vi havde lidt om førstehjælp. 
Vi delte os op i grupper og valgte gruppenavne. Vi øvede os på at følge et skattekort og finde 
frem. Klatrede i træer og legede i huler.  



Grenberetning 2020 - Mikro 
Lederne i mikrogrene i det første halvår var Christian, Iben, Hans Henrik, Mette, Stine og 
Thomas. Der var godt fremmøde til møderne, og en del nye spejdere, som startede op 
efter nytår.  Vi startede året med at arbejde med lidt grundlæggende spejderting, nemlig 
morsealfabetet og knob. I marts begyndte vi på forløbet Skattejæger, der handler om 
orientering. Vi havde planlagt en mikrotur med overnatning til Lejre i midten af marts. 
Ligesom så meget andet, blev den desværre aflyst, da store dele af landet lukkede ned i 
marts. Det betød desværre, at vi ikke nåede at lære de nye mikroer særligt godt, før en 
del af dem rykkede videre til mini efter sommerferien. 

Retningslinjerne for bl.a. spejdermøder fra regeringen og DDS i løbet af foråret, betød af 
mikromøderne ikke blev startet op igen før sommerferien. Det blev desværre heller ikke 
til nogen sommerlejr. Vi nåede heldigvis at møde mikroerne en enkelt gang i slutningen 
af juni, hvor vi holdt en mikro-vandredag og gik 5 km sammen.  

Efterår 2020 
Lederne dette halvår var Christian, Mette, og Thomas. Vi har været en relativ lille flok 
mikroer – ca. 14, men til gengæld har der været stort fremmøde til møderne og stor 
stabilitet hos alle spejdere. Alle nye mikroer er rykket op fra familiespejd. Vi vil gerne 
være flere i grenen, men det er ikke muligt uden flere ledere, som det desværre ikke har 
været muligt at tiltrække.  

I efteråret har vi arbejdet med forløbet ”Spis naturen”, hvor vi har samlet planter og 
frugt på fælleden og lavet mad på bål. Mad på bål er et hit for mikroerne – særligt hvis 
det indebærer skumfiduser til dessert. Vi har arbejdet med forløbet ”Skattejæger”, som 
vi sluttede af med en skattejagt og med en heldagstur på fælleden i oktober, ud hvor 
man ikke rigtig kunne tage på tur med overnatning.  



Grenberetning 2020 - Mikro

Vi tilstræber altid at være ude til møderne, og i denne tid har det været en 
forudsætning. For at skabe lidt afveksling på møderne, har vi lagt vægt at komme væk 
fra grunden og lave små løb og ture ud på fælleden – ikke mindst har vi fået os på at 
finde vej, når det er mørkt.  

Sidst på året har vi arbejdet med at tage forløbet ”Knivbevis”, som er et af de 
grundlæggende spejderforløb. Det indebærer at kende knivreglerne og kunne snitte mv. I 
takt med at restriktionerne blev strammet hen mod jul, har vi fået god hjælp fra 
forældre, der kom med til møderne og hjalp til med at spritte af mv. 

Stramningen af restriktionerne i december betød desværre at vi kom lidt hurtigt ud af 
spejderåret, så vi glæder os til at starte op igen i 2021. 



Grenberetning 2020 - Mini 
2020 startede rigtig godt ud, og tegnede til skulle blive et rigtig godt Mini-år. Vi havde planlagt en 
masse sjove og gode aktiviteter til årets første halvdel. Aktiviteter hvor Minierne både skulle 
arbejde sammen på tværs af hele grenen, opdelt i patruljer og opdelt i årgange. Alt dette var 
baseret på ønsker fra alle Minierne som de var kommet med i starten af spejderåret 19/20. 

Vi nåede at tage Minimærket 
”Førstehjælp 2” som vi afsluttede 
med et virkelig spændende og 
sjovt besøg på Tårnby 
Brandstation. Vi fik også 
arrangeret i flot Tænkedag i 
februar hvor alle grenene skrev 
flaskepost-hilsner som blev sendt 
ud i verdenen, og hvor vi sluttede 
med et flot lejrbål og fællessang 
sammen med alle forældrene. Vi 
har endnu ikke hørt nogle tilbage 
meldinger på vores flaskepost, 
men hvem ved? En dag kommer 
der måske et brev, eller en hilsen 
ude fra den store verden? 

Vi tog hul på at tage mærkerne 
hhv. ”Stifinder” og ”Den gode Gerning” og kom godt i gang, da vi i Marts blev lukket ned pga. 
COVID-19. Herefter fulgte en MEGET lang Spejderpause, hvor vi ikke kunne holde møder. Der blev 
lavet nogle enkelte aktiviteter via gruppens facebookside, men det var altså ikke det samme som 
at mødes med sin gren, og lave aktiviteter sammen. 

D. 28. maj var retningslinjerne efterhånden så fordelagtige for os, at vi kunne begynde at mødes
igen. Dog i mindre patruljer, med 4-6 spejdere og en til to ledere pr patrulje. Vi holdt vores
møder ude på Fælleden i stedet for hjemme ved hytten, for der kunne vi mødes med afstand til
hinanden. Lige før vi gik på
sommerferie, nåede vi at afholde et
par møder, hvor vi kunne være
sammen i hele minigrenen, og vi tog
bl.a. 5 km mærket på en varm gåtur
på Amager Fælled. Der var endda et
par 2. års minier der gik 5 km
baglæns!

Igen grundet retningslinjerne valgte 
vi at vi ikke skulle afsted på 
sommerlejr desværre, så fra 
slutningen af juni og frem til august 
holdt vi en lang sommerferie. 

I august lavede vi vores egen lille 
oprykningsfest for de nye minier der 
kom fra Mikro grenen. De blev flot 
modtaget i grenen og vi fik dannet nye patruljer. Vi brugte også et møde på at tale om hvilke 
ønsker den nye gren havde til det nye spejderår 20/21. De nye patruljer blev dannet og døbt, og 
der blev valgt patruljeledere og assistenter blandt de nye 2. års minier. Vi brugte også tid på at 



Grenberetning 2020 - Mini 
tale om spejderloven og spejderløftet. Vi dannede også en ny patrulje som nåede at afholde et 
enkelt møde. Den består af 2. års minier som er patruljeledere og assistenter. Her bruger vi lidt 
ekstra tid i ny og næ, på at tale om det ansvar der følger med det at lede andre. Patruljen valgte 
selv at de skulle hedde Regnbue-patruljen. 

Frem til juleferien og endnu en nedlukning, arbejdede vi i Mini grenen med noget pioner arbejde, 
og vi deltog i Spejderhjælpen, hvor vi fik besøg af Marianne fra Spejderhjælpen som delte 
mærker ud til Minierne. 

Vi har også arbejdet med vores knive, ved bl.a. at snitte smøreknive, lære knivregler og lave 
flotte græskarlygter som lyste op i efterårsmørket på fælleden.  1. års minierne fik i denne 
forbindelse taget deres knivbevis. Som det sidste forløb inden jul har vi arbejdet med FNs 
verdensmål, hvor vi bl.a. har arbejdet med affaldssortering og besøgte en genbrugsstation.  

Vi nåede lige at holde en lille juleafslutning inden juleferien med bålhygge og julesange. 

Vi ser i Minigrenen frem til et 2021 hvor vi forhåbentlig kan begynde at samles igen, og måske 
endda komme på en lille sommerlejr sammen. Èn ting er sikkert, vi har verdens bedste 
Minispejdere, som har taget et udfordrende spejderår med oprejst pande og et ukueligt gåpåmod 
– i den helt rette spejderånd!



Grenberetning 2020 - Junior
Vi startede året med forløbet “Vinterbivy”, som i al sin enkelhed går ud på at sove i en bivuak, 
man selv har bygget, om vinteren. På møderne op til overnatningen fik vi trænet konstruktion og 
besnøringer, undersøgt hvordan en Trangia fungerer og talt om hvordan man bedst holder varmen 
udendørs. Forløbet kulminerede med en tur til Espergærde, hvor patruljerne overnattede i 
selvbyggede bivuakker og lavede egne planlagte måltider på stormkøkken. Selvom natten var 
både blæsende, kold og lang var det en glad og stolt juniorflok, som tog toget hjem næste 
formiddag. 

Februar måned havde fokus at styrke fællesskabet i patruljen med forløbet “En god patrulje”. 
Gennem bl.a tillidslege og samtaleøvelser kom patruljens medlemmer tættere på hinanden, blev 
bedre til at samarbejde og kommunikere. Det kræver sit at arbejde sammen i en gruppe – at nå 
til enighed og at respektere hinandens forskelligheder. 

Knap var vi kommet igennem forløbet, før Danmark blev lukket ned og spejderne blev sendt hjem 
alt imens foråret buldrede derudaf. Juniorspejderne nåede lige akkurat tilbage til årets 
afslutningstradition: “Den Sorte Bagedyst”, hvor ungerne bygger lagkage med bind for øjnene. 
“Desværre” kunne vi dog ikke smage på de frembragte kreationer, grundet corona ;-) 

En vis virus påvirkede også årets sommerlejr, som blev til verdens korteste af slagsen på 
Kongelundsfortet. Med en enkelt overnatning nåede vi dog både at etablere lejr, være på 
orienteringsløb, lave mad i patruljerne, gå 5 kilometer baglæns, bade, blive overrasket af et 
skybrud og vente uendeligt længe på bussen. Nogle af ungerne påstod endda at de var på natløb, 
hvor de skulle smugle hemmelige koder, men da sov lederne… 



Grenberetning 2020 - Junior
I september måned kom nye spejdere, nye ledere og nye patruljer til, og vi lagde ud med et løb 
på Bryggen. Resten af måneden gik med forløbet “Vild Ro”, med fokus på mental balance, 
fællesskab og aktiviteter i naturen. Derfor foregik møderne i efterårssolen på fælleden, hvor 
spejderne både skulle sanse omgivelserne i stilhed, lege ’Molekyleleg’ og dåseskjul, og kramme 
træer, synge kanon og lave naturstafet.  

Fra oktober satte vi spot på klassiske spejderfærdigheder: brug af kniv og økse og opbygning af 
bål. Selvom coronarestriktionerne gjorde det sværere at lave mad sammen, lykkedes det alligevel 
at tage “Smagsdommer”-mærket. Her fik spejderne en indføring i grundsmagene og stod selv for 
at lave indkøbslister og tilberede en ret til patruljen. Forløbet blev afsluttet med snobrød og 
hjemmelavet æblemos om bålet. 

Herefter fulgte forløbet “Kodehoved”, som pludselig blev alvor da vi i november modtog et 
budskab fra statsministeren: Hvis ikke spejderne lærte at kommunikere i kode – for at minimere 
risikoen for smittespredning ved tale, forstås – ville regeringen være nødsaget til at lukke for alle 
spejderaktiviteter fra 1. december! Juniorspejderne var beredt, og kastede sig ud i at lære 
diverse kodesystemer. Med et besøg på Enigma Museum på Østerbro blev betydningen af 
kodefærdighederne både sat i historisk perspektiv og testet i praksis, da vi skulle bygge 
morsesendere og kryptere og afkode hemmelige beskeder.  

Og 1. december var spejderne da også klar til at yde en afgørende indsats for folkesundheden, da 
de blev sendt ud på løb for at hente blodprøver hos Seruminstituttet, hjælpe forskerne på KU, og 
afkode misinformationen fra Q8(Anon) for at samle ingredienser til den længe ventede vaccine. 
Med instrukser og tak fra Søren Brostrøm (password: VACCINE) blev Thorolfspejderne således 

https://www.dropbox.com/s/63mc0xqfdhmho8b/Vigtig%2520besked%2520til%2520spejdere.mp4?dl=0&fbclid=IwAR2i_r3m6sVN-lJuxTLNlqDSR4N0uomcHWqjH6LK1HhCR2u69Lj7z9mqBmI
https://vimeo.com/485386208


Grenberetning 2020 - Trop
landets første testgruppe! Desværre overhalede virkeligheden os indenom, så på trods af 
indsatsen blev dette alligevel årets sidste møde. 
Dette spejderår har selvsagt være påvirket af nedlukninger af flere omgange. 

Første nedlukning kom umiddelbart da året startede. Vi forsøgte os med et par online møder med 
fælles endesplejsning og lejrbål. Det bliver dog aldrig rigtig godt. Spejder er noget man laver 
sammen, så vi holdt pause indtil vi igen kunne mødes. 

Mange ture vi kunne have været på blev også aflyst, men vi havde heldigvis mulighed for at 
komme på et par ture med det gamle sejlskab, Skibladner, der har til huse nede ved Asiatisk 
Plads. Vi startede med et spejdermøde dernede, hvor vi så skibet og øvede splejsninger på 
dækket i solen.  

Årets sommerlejr der var planlagt til foregå på et spejder center kunne desværre heller ikke 
gennemføres. Det blev i stedet til et lille togt med Skibladner, hvor spejderne i den grad fik lært 
noget om livet til søs i hårdt vejr. Det var helt sikkert en barsk oplevelse, men også noget at 
huske tilbage på. 

Efter oprykningen har vi som sædvanligt haft fokus på at få startet godt op med de nye spejdere. 
I de 4 første møder med nogle aktiviteter med mad, pioner og o-løb på tværs af patruljerne.  

Efter har spejderne selv været med til at dele patrulje og øvet sig I selv at planlægge og 
gennemføre møder. Det er som altid svært, men også en del af, hvad det vil sige at være i 
troppen. 



Grenberetning 2020 - Trop
I efteråret indførte vi, hvad vi håber, skal blive en tilbagevende begivenhed, nemlig Thorolf Trop 
City Adventure. Et aftenløb rund på Bryggen og Christianshavn med både løb, cykling, en tur i 
vandet i havnevigen, o-løb på Christianshavn og morseopgave over havnen. Tillykke til de stolte 
vindere. 

Med udsigten til at skulle lave spejder udenfor hele vinteren har vi kørt et forløb, hvor hver 
patrulje har bygget siget eget ”patruljehus”, hvilke vil sige en overdækning i rafter og presenning 
over et bænkesæt.  Det betyder at, hver patrulje nu har en lille base. De har så stået ubrugt hele 
vinteren, men har klaret sig fint og er en dejlig base. 

Seneste har vi efter åbningen i marts været på hængekøjetur til Kattehale i Høvelte. Det blev 
endnu et tur, hvor outdoor færdighederne blev udfordret, med en god tur med oppakning, 
lejrslåning  i snevejr og   




