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For Blackfoot har året 2018 igen været et år hvor vi skulle finde en balance mellem at lave gode 

spejderaktiviteter og at komme videre med vores arbejde om at udvikle vores hytte og vores grund. Jeg 

synes at det er lykkedes meget godt. 

 

Ved seneste grupperådsmøde blev der valgt en ny og stor bestyrelse som har genereret mange aktiviteter 

i og omkring hytten. Ofte er vi begrænset af den mængde frivillighed vi kan mønstre for forældre, ledere og 

fra lokalsamfundet, men vi er også begrænset af den økonomi vi har i gruppen. Derfor er jeg specielt 

taknemmelig for de midler har modtaget fra fonde og endnu mere for den energi som er lagt i at søge disse 

midler. Uden det ville vi ikke være kommet så langt som vi er i dag. 

 

Rent spejdermæssigt har vi som gruppe haft et år med mange forskellige aktiviteter. Der er naturligvis en 

del traditioner som vi har håndhævet. Gruppeturen i marts var en stor succes med et natløb for vores 

tropsspejdere som var lidt anderledes end de var vant til. Grenene har alle deltaget i de forskellige 

divisionsturneringer, og her er det værd at nævne at Junior Divi i år fandt sted på vores egen grund. Vi 

kunne således byde velkommen til næsten hundrede juniorer og deres ledere som i løbet af weekenden 

bevægede sig rundt i et univers med Olsen Banden som udgangspunkt. 

 

Jeg ser gerne at vores gruppe spiller en aktiv rolle, der hvor vi har mulighed for det. I løbet af 2018 har Det 

Danske Spejderkorps rullet en ny platform ud til gruppernes hjemmesider. Sammen med en håndfuld 

andre grupper er vi gået forrest til at bruge dette platform til at test, finde fejl, udvikle systemet, således så 

andre grupper i løbet af efteråret kunne tage systemet i brug uden alle disse fejl. 

Det er også skønt når vores trop inviterer andre grupper med til deres aktiviteter. Det viser overskud, og 

giver samtidig vores spejdere en følelse af at være del af noget større. 

 

I august valgte Kasper at træde tilbage efter fem år som gruppeleder. Fem år som har været turbulente, 

med flytningen fra Parkvej og opstart af Skovmarkshytten. Jeg er taknemmelig for det arbejde som er lagt 

i gruppen og ser frem til at kunne fortsætte den udvikling for vores gruppe.  ”Hvordan er det at være 

gruppeleder?” Det er et spørgsmål jeg har fået et par gange. Det er skønt, forvirrende og til tider kan der 

være en del bolde i luften. Man vil naturligvis gerne sætte lidt sit eget præg på gruppen på en eller anden 

måde. Det betyder ikke at vi lægger en hel anden kurs for gruppen. 

 

Når jeg tænker på fremtiden for Blackfoot, så ser jeg friluftslivet fortsat være det helt centrale del i 

udviklingen af vores børn og unge. Med friluftsliv mener jeg ikke det vi i disse uger ser i fjernsynet når 

deltagerne i ”Alene i vildmarken” forsøger at overleve. At være spejder handler ikke om at overleve alene i 

naturen. Naturen er vores legeplads, hvor vi kan lave vide lege, men også der hvor vi kan finde i stille stund 

ved at stirre i bålets skær. Det er her hvor vi dyrker vores fællesskab og det er her hvor vi udfordrer os selv 

og hinanden. 

 

Vi er udfordret på antallet af spejderledere. Det er vi ikke alene om. Mange grupper kæmper med den 

samme udfordring. Jeg tror at der er mange forældre som gerne vil lave lidt frivilligt arbejde, men måske 

er man usikker på hvad der skal til. Du behøver ikke det sorte bælte i friluftsliv, men skulle der ligge en 

spejder gemt i dig, så er du altid velkommen til at tage fat i mig og jeg er sikker på at vi sammen kan finde 

lige netop de ting som du brænder for. 

 

 

På ledergruppens vegne, 

Fred Slüter, gruppeleder 

 

 


