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Dato: 6 februar 2022  

Kære spejdere og forældre, 

 

 

Bestyrelsen bestod i 2021 af: 

Michael Timm 

Line Kjærgaard 

Kasper Hillestrøm 

Pernille Paaske Hernø 

Doris Søgaard Farver 

Sanne Valentin Bjerregaard 

Susan Krarup 

Martin Ravn  

Kitt Svane 

Marie Anderson 

Beretning fra Gruppestyrelsen 

2022 var fortsat et udfordrende år grundet Covid-19. Spejderne og lederne tog det hele med 
højt humør, og vores gruppe er stærkere end nogen sinde.  

Gruppestyrelsens opgaver i 2021 var primært at sørge for at spejderarbejdet kunne fungere 
optimalt under svære forhold, samt sørger for at økonomien er i topform. 
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Der er desuden kommet en del forbedringer til hytten.  

Det er en fantastisk gruppe, og vi er meget heldige med både aktive ledere, 
bestyrelsesmedlemmer, samt aktive spejdere. 

GRUPPEN  2021 

Året 2021 blev endnu engang præget af corona i Blackfoot Bloustrød Spejdergruppe. Året 
blev derfor startet op med en masse opfindsomme hjemmespejd aktiviteter. Det var så fedt 
at se. Og da spejderne endelig kom til spejder igen var det lidt som at se ”køer på græs”. Ret 
fantastisk J  

Blackfoots gruppesommerlejr på Arresøcenteret var nok et at højdepunkterne på året. Vi 
fik en super uge med solskin og glade spejdere, der blev udfordret både enkeltvis, i 
grenene og på tværs af hele Blackfoot fællesskabet. Vi er så klar til Spejdernes Lejr i 2022. 

Vi har haft en del tropsspejdere og klanspejdere, der hjælper til i de mindre grene. Det er 
super fedt, at vi får de unge med som spejderledere. Det er lige præcis det, vi gerne vil som 
spejdere, hvor unge leder unge. 

Vi har et godt lederfællesskab i gruppen og gruppestyrelsen, og jeg oplever en lyst til at vi 
udvikler os sammen som spejdergruppe.  

 

 

Hvis der er nogle spørgsmål, kontakt Blackfoots formand Michael Timm 
(formand@blackfoot.dk – 28803859) 

 

Med Spejderhilsen 

Blackfoots Gruppestyrelse 


