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Stjernegruppens beretning 2021 

Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division 

sammen med andre blå spejdere i Odense.  

 

Medlemmer 

Stjernegruppen havde 298 medlemmer i januar 2022 og 304 medlemmer i januar 2021.  

 

Medlemmerne fordeler sig i januar 2022 (januar 2021) på 19 (9) familiespejdere, 34 (42) mikroer, 55 (60) 

minier, 41 (49) junior, 39 (43) trop, 20 (16) klan og 63 (57) ledere. Dertil kommer hvilende medlemmer, 

seniorklan og 7 bestyrelsesmedlemmer.  

 

Stjernegruppen har 63 ledere i januar 2022. Vi vil fortsat gerne være flere ledere, og har i 2021 haft et stort 

fokus på rekruttering, som vi fortsætter ind i 2022. Det er især grenene med de yngste spejdere, som har 

brug for et stort antal ledere for at spejderaktiviteterne kører godt.  

 

Leder fordeler sig på de enkelte grene på følgende vis. Familiespejd med ét spor: 1 leder. Mikro med to  

spor: 10 ledere. Mini med to spor: 13 ledere. Junior med to spor: 13 ledere. Trop med ét spor: 9 ledere. Klan: 

3 ledere. Gruppeledelse: 3 ledere, samt 9 gruppeassistenter og hvilende ledere. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle aktive ledere, der hver især gør en kæmpe indsats i Stjernegruppen. 

 

Handlingsplan 2021 

Gennemførelsen af vores ambitiøse handlingsplan for 2021 har igen været præget af corona situationen i 

Danmark. Handlingsplanen består af 46 arbejdsopgaver, heraf de tre store opgaver: 

1. Genforeningsfest for hele Stjernegruppen  

2. Vellykkede sommerlejre for alle grene  

3. Godt i gang med spejderarbejdet efter corona. 
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Vi gennemførte de to første store og delvis den tredje store, da vi ultimo 2021 igen blev ramt af en 

nedlukning: 

  

Den første store: Den 4. september 2021 blev der afholdt genforeningsfest på Hindemosen. Det blev til en 

dejlig dag, med overraskelse i form af et besøg fra Bilka. Bilka kunne på vegne af Salling Fonden overrækken 

en check på kr. 201.000, 00 til Stjernegruppen. Pengene går til at skabe vild natur og nye aktiviteter på 

Hindemosen 

Den anden store: Vi gennemførte gode og spændende sommerlejre med høj kvalitet i alle gren. Nogle 

enkelte grene måtte pga. corona omlægge de oprindelige planer, bl.a troppens planlagte kanotur til Sverige, 

som i stedet blev gennemført i Danmark. Alle ledere gjorde en stor indsats for at sikre, at spejderne i 

sommeren 2021  kunne komme afsted på sommerlejr. 

Den tredje store: Spejderåret 2021 startede med nedlukning, og der gik derfor lidt tid inden vi kom i gang, 

resten af året har budt på skiftende og forskellige restriktioner i forhold til at afholde spejderaktiviteter, men 

generelt har der været en stor lyst og vilje i ledergruppen til at sørge for at opretholde de ugentlige 

spejdermøder, som derfor er blevet gennemført med spændende indhold og stort engagement fra lederne. 

 

Ud af de øvrige 46 øvrige opgaver har vi gennemført 25 opgaver og delvist gennemført yderligere 3 opgaver. 

De resterende 18 opgaver er ikke blevet gennemført, de fleste på grund af coronarestriktioner. Det gælder 

for eksempel  gårdsalg og Sct. Hans.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Christine Wille, gruppeleder 

Troels Rossen, forældrerepræsentanterne Christina Gotfredsen, Lotte Holk Hansen, Rasmus Paarlberg, 

søkyndig Rikke Molin og ung Marie Madsen 

 

Årets beretning kommer desværre til at ligne beretningen for 2020. Corona situationen kom også til at 

præge spejderåret 2021. Året startede med en nedlukning af Danmark og Stjernegruppen. I løbet af året er 

smitte kurverne steget og faldet. Det har været som en sejlads i klippefyldt farvand i en voldsom storm. Fra 

Bestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak til alle ledere, gruppeledere og Eva for at navigere Stjernegruppen 

godt og sikker igennem stormen.  

 

Sct. Georgsdag: 

I forbindelsen med nedlukning af Danmark er der blevet udvist meget stor fantasi også hos Stjernegruppen.  
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Årets Sct. Georgsdag blev afholdt grenvis.  Juniorleder Christoffer Højlund leverede Sct. Georgs budskabet i 

en fin tale, som kunne ses i blikladen på storskæm. Det store kagebord var desværre aflyst.   

 

Brug af Hindemosen: 

Til trods for corona situationen har der været en del aktiviteter på Hindemosen. Vores udlejningsaktiviteter 

ligger lidt højere end det vi havde budgetteret med. Hertil kommer at vi ultimo 2021 påbegyndte ”Projekt 

Mødested” med midler fra Salling Fonden, hvilket har medført en del besøg fra institutioner, dagplejere m.fl.   

 

Desværre var der ikke mulighed for at afholde hverken Gårdsalget eller Sct. Hans i 2021. Gårdsalget for 2022 

bliver desværre heller ikke gennemført, men vi kommer til at holde Sct. Hans i børnehøjde på allerbedste vis.  

 

Kelstrupskov: 

Her står tiden ligesom stille!  

Bestyrelsen har indledt en snak om fremtiden for Kelstrupskov, skal vi sælge det? Skal vi renovere det? 

Bestyrelsen vil lave et oplæg til debat i Stjernegruppen og den endelige beslutning vil blive fremlagt på et 

grupperådsmøde.  

 

Genforeningsdag på Hindemosen: 

Den 4. september 2021, sikke en dag, sikke et vejr. Endelig havde vi chancen for at mødes igen, det blev til 

en hyggelig dag på Hindemosen med aktiviteter, mad og en overraskelse fra Salling Fonden på kr. 201.000 til 

at finansiere Projekt mødested: Penge der skal bruges til at skabe vild natur og nye aktiviteter på 

Hindemosen – vi er i gang. Projektet har 5 ben: 

1. Styrke naturen og biodiversiteten på Hindemosen 

2. Skabe flere fysiske aktivitetsmuligheder på Hindemosen 

3. Skabe mulighed for at gennemfører naturaktiviteter på Hindemosen 

4. Skabe tilgængelighed med bedre infrastruktur på Hindemosen 

5. Skabe bedre mulighed for at bevæge sig rundt på og om Hindemosen 

Lysløbet: 

Heldigvis blev lysløbet 2021 gennemført og Stjernegruppen var igen med til at sætte sit præg på løbet. Det i 

form af alt det hyggelige, udskænkning af kakao, bålfade og sidst men ikke mindst en allé af fakler og en 

masse opmuntrende tilråb – tak for indsatsen.  

 

1000 tak for en dejlig dag. 

Tak til alle for den enorme indsats der er lagt i spejderarbejdet 2021, det har ikke været let, jeg ved det. Til 

trods for zoneopdeling, forsamlingsforbud, sprit, mundbind, lukkede toiletter og meget mere, så har alle 
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ydet en kæmpe indsats. Endnu en gang tak til Eva, som har været lige bag os hele tiden, altid klar til at give 

en hjælpende hånd.    

 

Jeg vil også gerne takke alle spejdere og deres forældre der, til trods for forsamlingsforbud og aflyste møder 

har bakket Stjernegruppen op hele vejen – 1000 tak for det. 

 

Gruppeledelse 

Gruppeledelsen består af gruppeledere Christine Wille, Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen.  

 Gruppeledelsen har i 2021 med stor hjælp fra ledergruppen og gruppeassistenter gennemført: 

▪ Ledermøder: 6 ledermøder i årets løb, 13. januar, 10. februar, 23. marts, 2. juni, 22. juni og 23. 

september. Ledermøder er afholdt både virtuelt og fysisk, alt efter restriktioner. 

▪ Ledertræning: Ledertræf i april 2021 blev aflyst pga. Covid-19. 

▪ Ledertræningsweekend i oktober 2021, Special Scout Services, blev gennemført. Stjernegruppen tog 

afsted og hjalp det Hellandske spejderkorps 

▪ Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag 2021 blev gennemført i grenene, med  Sct. Georgsbudskab 

fortalt af Christoffer Højlund indspillet på film og vist grenvis i Blikladen., Store Klatreuge juni 2021 blev 

gennemført, og  fælles Juletur 2021 til Skovbrynet blev gennemført, dog med aflysning for minigrenen 

som på det tidspunkt havde en høj forekomst af coronatilfælde. 

▪ Oprykningsdag 2021 i august  blev gennemført med stor succes til Øghaven, hvor alle grene deltog.  

▪ Åbent Hus blev afviklet 19.  august 2021 for mikro og mini spejdere med stor succes.   

 

Større opgaver som Gruppeledelsen har varetaget er: 

▪ Udviklingskonsulent  Christine er personaleleder og har regelmæssige møder. Eva er blevet en vigtigt 

del af Stjernegruppen, og har i 2021 været uundværlig i forhold til at kunne gennemføre spejdermøder i 

en tid med mange corona restriktioner..  

▪ Oprykningsdag 2021 på Øghaven 

For 2. år i træk gennemførte vi opstartsturen og koblede den sammen med troppens introtur. Dette har 

vist sig at være en god måde at sikre en helt særlig spændende oprykning til troppen. 

▪ Åbent Hus blev afviklet på Hindemosen den 19. august 2021 for mikro og mini spejdere.  

Åbent hus blev gennemført for 2. år i træk, med endnu flere gæster end det første år. Dette tegner sig til 

at blive en fast del af årets aktiviteter i Stjernegruppen, som er med til at tiltrække både voksne og børn 

som nye medlemmer. 

▪ Special Scout Services Gruppeledelsen afholdt med stor hjælp fra udviklingskonsulent, Dorte Kargo, en 

ledertræningsweekend i oktober 2021. Weekenden startede med en ekspedition, hvor Stjernegruppens 
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ledere skulle bruge deres spejderskills til at få adgang til øen Helland, som har løsrevet sig fra Danmark. 

Her skulle lederne hjælpe det Hellandske spejderkorps med at løse en række udfordringer i deres 

spejdergruppe. 

 

Grene: 

Alle grene har gennemført spejdermøder i videst muligt omfang og kun haft lukket helt ned, når det har 

været nødvendigt for at overholde alle regler. For at gøre gennemførelsen af spejdermøder nemmest muligt 

for lederne, har Eva hjulpet med alt det praktiske i forhold til tydelig markering af hvor mange der måtte 

opholde sig i hvilke rum og gøre håndsprit og overfladedesinfektion tilgængelig. 

 

I årets beretning har vi valgt at lave et nedslag i hver gren, i forhold til en ting som grenen synes at være 

lykkedes særlig godt med. 

 

Familiespejd 

Leder: Kirsten Zwisler 

Da corona restriktionerne ophørte, blev det tydeligt, at familie spejder ikke bare er et par timers hygge i 

naturen. Familie spejder er også et fællesskab, hvor alle deltager, med det, som de kan. De mindste spreder 

glæde med deres nysgerrighed og tilstedeværelse. De mellemste kløver brænde og lægger det på bålet, så 

sveden springer af panden og der kommer tårer i deres røgfyldte øjne. De ældste og søskende går intenst op 

i aktiviteterne; dragebygning, foderkugler, madlavning, rafte byggeri, tøndeslagning med videre. 

Forældrene binder det hele sammen med deres positivitet, støtte til aktiviteterne og særligt deres nærvær. 

 

Så til familiespejder kan alle ikke det hele, men alle gør, hvad de kan: Fællesskab, når det er bedst. 

 

Mikro 

Grenleder: Troels Rossen 

Rødt hold: Troels Rossen, Gorm, Martin, Pia 

Grønt hold: Thomas, Simon, Troels Foss, Phillip, Christina, Katja 

 

Til trods for et år præget af corona-restriktioner og deraf følgende begrænsninger, har mikroerne udover de 

faste spejdermøder, både deltaget i Skt. Georgsgilde-løbet (hvor det blev til en flot 2. plads til én af vores 3 

patruljer), reddet julen på en éndagstur til Skovdamhytten og været på besøg hos Marius Petersen, hvor Ole 

lærte os om affaldssortering. Det har således været et begivenhedsrigt og lærerigt halvår for såvel 

mikrospejderne, som de mange nye ledere i mikrogrenen. 
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 Mini  

Grenleder: Karin Skovhus 

Rødt hold:  Marianne, Hanne, Anders, Vala, Sonny, Ask   

Grønt hold: Morten, Lars, Anette, Nina, Mette, Maria 

 

“Fornyelse” kan være overskriften for minigrenen 2021-22. Sommerlejren blev holdt på et nyt sted, vi aldrig 

har været før. Nemlig Kildebjerg, der er en lille perle ved Roskilde Fjord. Vi har ændret organiseringen af 

minigrenen, så begge hold nu kører parallelt om tirsdagen. Det har gjort hverdagen mere simpel. Vi har lavet 

nyt 2 års program, så der ikke er overlap mellem årene.  Endelig har vi som opfølgning på Special Scout 

services styrket samarbejdet i ledergruppen, så ansvaret bl.a. er delt mere ud. Det har været et godt år!   

 

Junior 

Grenleder: Karen Eltang Pedersen 

Ledere onsdag: Steffen Godskesen (sporleder), Leila (pt. på barsel), Anja, Anders, Jonas, Tone 

Ledere torsdag: Karen Eltang Pedersen (sporleder), Lars, Tina, Christoffer, Rene og Daniel 

 

I juniorgrenen vil vi gerne være bedre til at bruge vores patruljer og lade spejderne mærke, hvad de kan, 

når de får mere ansvar og opgaver, der i højere grad lægger op til patruljesamarbejde. På lederturen i 

efteråret lavede juniorlederne derfor en skabelon for, hvordan vi kan planlægge møderne, så der bliver 

mere fokus på formål og patruljeliv. De første møder, der blev planlagt ud fra den nye mødeskabelon var 

forløbet ”fodboldgolf”, hvor patruljerne skulle idégenere, planlægge og til sidst bygge en bane til en fælles 

fodbold-golfbane. En sjov og lærerig proces for både spejdere og ledere! 

 

Trop 

Ledere: Lars Odgaard (grenleder), Tommy, Kent, Mads, Kim, Per og Bjarke  

 

De 3 største i spejderåret? Det er umiddelbart svært at beskrive, da der er meget at tage af lige fra 

tropsmøder på 2 timer, hvor leg, grin og udfordringer bringer festen ind i hverdagen til lækker mad over bål 

og ture, men toppen for troppen og tropsåret er: Fælleskab, Kanotur og Medlemsfremgang. 

Fællesskab: 

Troppens motto er "Fælles før eget" fordi alene kan man noget og tilsammen kan man det meste. Der 

beskrives meget i samfundet at unge lever i en individualiseret verden, hvor "mig" er i fokus. I troppen er 

fællesskabet fremherskende og alle mærker og har mærket gennem aktiviteterne hvad fællesskab og 

samarbejde kan. Glæden ved at løse en næsten umulig opgave er bare større når man har løst opgaven i 
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samarbejde med andre - og historierne omkring aktiviteten ditto. 

 

Kanotur 2022 

En kanotur er et af de bedste eksempler på hvad fællesskab og samarbejde kan. I sommeren 2021 var 

Troppen på en legendarisk kanotur til Søhøjlandets store søer og smalle åer i Silkeborg og omegn. Det er en 

Tradition at en gang i en tropsspejders "tropsliv" skal de have mulighed for en rigtig kanotur dvs. kano i en 

hel uge - ikke kun en havl time i et sommerland. Oprindelig var turen planlagt til at skulle foregå i Sverige 

men det ødelagde coronavirussen. Det viste sig at en tur i de hjemlige søer og åer levede fuldt op til 

kanoturene i Sverige både med hensyn til kanoskills, hygge, samvær og fællesskab Hvad er udbyttet af en 

sådan tur? Det kan være svært at beskrive men spejderne får ind under huden at fællesskab, samarbejde og 

en positiv indstilling når udfordringerne bliver strabadserende er alfa og omega. En kano kommer ikke 

fremad uden samarbejde, den styrer ikke sig selv og det er en meditativ oplevelse at sætte padlen i vandet 

igen og igen. Forudsigeligheden ved at vågne om morgenen og vide hvad dagen bringer - morgenmaden, 

kano, middagsmaden, kano, aftensmaden iblandet masser af hygge og grin, bringer "afslapning" i hovedet og 

sjælen. Samtidig får man uforglemmelige sejre som fx at sejle tværs over Julsø med både dønninger og 

strid modvind uden at en eneste kano væltede. Efter denne store udfordring havde alle en dejlig 

følelse i krop og sjæl og en følelse at "vi gjorde det". På en kanotur nedbrydes sociale barrierer således at 

spejdere der til tropsmøderne om mandagen ikke omgår hinanden, mingler med andre tropsspejdere som 

de ikke har den største kontakt og derved danner grobund for at nye venskaber kan opstå. 

 

Medlemsfremgang i en coronatid 

Behovet for at være sammen med andre og flere end sin nære familie, har de fleste nok følt under næsten 2 

års corona lockdown, hvor spejderarbejdet også har været præget af afstand mellem hinanden, aflyste 

møder, afspritning og alt for mange regler omkring samvær. Til trods for dette har tropsgrenen ikke haft 

medlemstilbagegang - faktisk er der en lille stigning i antallet af tropsspejdere. Dette kan sikkert forklares 

med mange forskellige faktorer, men der er ingen tvivl om at spejdermøderne har været et fristed for de 

fleste - både spejdere og ledere har nydt de 2 timers frihed hver mandag, hvor snærende restriktioner og 

coronabøvl har været sat sociale fællesskaber på pause. Spejdermøderne har været et kærkommet fristed 

fra onlineundervisning, ansigtsmasker og social isolation, hvor spejderkammeraterne og aktiviteterne har 

haft stor berettigelse i "coronaisolationen". Spejderaktiviteter i fællesskab med andre spejdere har igen vist 

sig at være en en kæmpe faktor i en teenagers daglige liv. 

 

Klan Galakseblafferne 

Ledere: Sofie Boelt Hansen, Tobias Strømberg og Tobias Taudal 
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Vi er som klan spejdere super stolte af den sommerlejr vi holdte i sommeren 2021. Vi syntes det var en super 

veludført tur taget i betragtning af corona. Vi formåede at samle klanen sammen igen efter adskillelse og få 

en virkelig dejlig tur. 

 

Økonomi 

Stjernegruppen havde indtægter i 2021 på 931.902 kroner mod et budget på 848.500 kroner. 

Stjernegruppen havde udgifter i 2021 på 806.739 kroner mod et budget på 848.500 kroner. 

Stjernegruppen kom derfor ud af 2021 med et driftsoverskud på 125.739 kroner mod et budgetteret 

driftsresultat på 0 kroner. 

Stjernegruppen har i 2021 modtaget støtte på 86.750 kroner fra den landsdækkende kompensationsordning 

Dansk Ungdoms Fællesråds COVID-19 Nødpuljen. Beløbet er kompensation for vigende indtægter fra 

bl.a.  Gårdsalg, salg af lodsedler og Sct. Hans i 2021 samt i 2020. 

Stjernegruppen har i 2021 også modtaget ekstraordinær støtte på knap 20.000 kr. fra Kong Knuds Division. 

Stjernegruppen har i 2021 ikke haft den ekstra medlemstilgang, som blev forventet. Dette var også tilfældet i 

2020. Traditionen tro, er der i Stjernegruppen ikke nogen medlemmer, der skylder i kontingent. 

Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2021 på ca. 3.970 mill. kroner med en likvid kapital på ca. 

396.000 kroner. 

Stjernegruppens formue er steget med ca. 170.000 kroner fra 2020 til 2021. Stigningen skyldes udover selve 

driftsoverskuddet den normale gældsafvikling på lån (se nedenfor). 

Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på ca. 526.000 kroner og et 

boliglån i Sparekassen Sjælland-Fyn på ca. 132.000 kroner. Det samlede afdrag på denne gæld var i 2021 på 

ca. 44.000 kroner. 

 

Kommunikation 

Stjernegruppen kommunikerer i dag gennem mange medier: hjemmeside (3), flere Facebook-sider, mail og 

SMS. Stjernegruppen har i dag et aktivt Facebook-fællesskab (https://www.facebook.com/stjernespejder) 

samt en aktiv Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/6095919426) samt grenspecifikke 

http://www.stjernespejder.dk/
https://www.facebook.com/stjernespejder
https://www.facebook.com/groups/6095919426
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Facebook-sider for Mikro (lukket), Mini (lukket), Junior (lukket), Trop (lukket) og Klan (lukket). Alle grenes 

Facebooksider er i 2021 blevet lukkede efter en beslutning taget af bestyrelsen 


