
Tonkawa-Stammen 

 

ÅRSBERETNING FOR GRUPPEN 2020 

 

Vi kan roligt sige, at det har været et noget anderledes spejderår i 2020. Det hele begyndte ellers så godt i 

starten af året. Der var lagt mange og gode planer for det kommende år med masser af spejderaktiviteter 

ude i det fri; i naturen, som vi jo allerbedst kan lide det.  

Men så kom coronaen og ændrede på mangt og meget. Som for alle andre, har vores spejderår også stået i 

coronaens tegn! 

VORES NATUR 

I starten af året havde vi netop fået bevilliget en større sum midler fra kampagnen Vores Natur fra 

Friluftsrådet til at lave forskellige forløb – vi har kaldt det for NaturNørd – ude i naturen for både børn og 

voksne. Hele tanken var også, at vi gerne ville invitere ikke-spejdere med ud i naturen for at vise, hvad 

”spejder” er for en størrelse, og hvor gode naturoplevelser, som man kan få i sit nærområde.  Vi havde 

planlagt alle mulige forløb til ”vands, lands og i luften”, som bl.a. skulle byde på en sommerlejr på Møn med 

fiskeri, fangerhåndværk og overnatning på stranden – og vilde gourmetmiddage for de voksne!  

Sådan skulle det ikke helt gå. Vi nåede noget – og en del blev vi nødt til at udskyde til senere på året. Vi fik 

blandt andet lavet en fin NaturNørd t-shirt for gruppen, og året bød heldigvis også på et par hyggelige 

gruppeturer til Agersø og Dybsø Naturskole. Mere om det lidt senere. Derudover har vi fået lov til at flytte 

både manglende aktiviteter og penge til 2021 med håbet om, at vi får lov til at være lidt mere sammen i år 

end sidste år. Vi krydser i hvert fald fingre for det! 

SPEJDER I CORONA-ÅRET 

  

 

 

Året startede ellers stærkt med, at en lille kreds af ledere havde besluttet sig for, at de ville gå 2000 km i 

løbet af 2020. Der blev også lagt hårdt ud med deltagelse i en maraton i Vejle i januar, 50- og 35-

kilometerture i februar. Det hele skulle kulminere med Mammut-marchen i august med 100 km på 24 

timer. Sådan gik det bare ikke … men vi håber på, at vi kan tage revanche senere i år med i hvert fald 24-

timers vandringen.   

 

Vi var også afsted på en hyggelig gruppetur med Tipi-samling i slutningen af februar på Dybsø Naturskole. 



Her blev bagt lækre kager over bål, holdt MGP-fest om aftenen og holdt ”omvendt dag” med morgenmad 

til aftensmad og spaghetti og kødsovs til morgenmad. Det var en stor oplevelse for mange – og en fest for 

alle        

I marts ramte coronaen, og alt blev lukket ned. Det skulle vi prøve to gange i løbet af dette spejderår. Vi 

valgte dog at holde fanen højt og lave ”hjemmespejd”-aktiviteter for alle grene begge gange. I første 

omgang i marts og april som ”hjemmespejd”-opgaver, og her i anden omgang i starten af 2021 som en 

Tonkawa-udfordring over 6 uger med én udfordring per uge, der skulle løses. Vores oplevelse er, at det har 

været rigtig godt at skulle løse nogle spejderopgaver hjemmefra og opleve, at man stadig på distancen og 

online kan være del af vores spejderfællesskab. I Tonkawa-udfordringen deltog ikke mindre end 31 

spejdere, og alle, der deltog, fik også en flot præmie og selvfølgelig et fint mærke til uniformen.  

   

 

 

 

 

 

 

På festlig vis fik vi også fejret gruppens 110-års fødselsdag med online lejrbål – og underholdning. Det 

fungerede overraskende godt og var et rigtig godt pust ”spejder” for alle.  

 

SPEJDER-SOMMER 

Heldigvis blev vi sluppet ud og kunne være rigtige spejdere (næsten) i løbet af sommeren. Der var stadig 

mange hensyn, der skulle tages, og restriktioner, som skulle overholdes. Men sommeren bød stadig på en 

endagstur for hele gruppen til Møns Klint og Geocenter Møns Klint (da sommerlejren på Møn blev aflyst) i 

juni, en fantastisk ”cykel-hejk” for juniorerne på Bornholm i juli, startskud for alle spejdere i Næstved og 

naturligvis vores egen spejderstart og oprykning i august.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nogle spejdermøder blev der også til i sensommeren og efteråret. Det nød vi alle rigtig meget. Vi nåede 

heldigvis også vores piratweekend på Agersø i september, der bød på både ø-besøg, krudt og kugler og 

fiskedyst med professionelle fiskeguider fra Fishing Zealand og en lækker hjemmefanget og -lavet 

krabbesuppe over bål. Turen til Agersø og besøg på Agersø Naturcenter var en del af Vores Natur-projekt, 

og vi håber meget, at vi i 2021 får lov til at lave mange flere ture og aktiviteter som denne.  

 

  

GRUPPENS UDVIKLING – OG ØNSKER TIL FREMTIDEN 

Overordnet set er det lykkedes at holde et pænt niveu af spejderaktiviter i 2020, selvom vi selvfølgelig langt 

hen ad vejen har været begrænset af forskellige restriktioner og begrænsninger i fremmøde i løbet af året. 

Det har også betydet, at antallet af spejdere i gruppen har ligget nogenlunde konstant med både nye 

spejdere og nogle, der har valgt at forlade os. Generelt oplever vi en meget stor tilslutning til vores 

aktiviteter og ture  - både almindelige spejdermøder og fælles arrangementer.  

Vi har selvfølgelig plads til flere spejdere, men vi er samtidigt også udfordrede på antallet af ledere. Som 

det er lige i øjeblikket, er vi godt 7 ledere til 5 forskellige spejdergrene (aldersgrupper) og godt 70 spejdere. 

Det er lige i underkanten, og det har også betydet, at vi efter sommerferien valgte at samle alle ugens 

spejderaktiviteter til mandag aften – og holder fælles spejder for familiespejd og mikro-mini den sidste  

lørdag i måneden. Det gør, at de samme spejderledere kan dække flere aktivieter den samme dag og ikke 

skal afsted til spejdere flere gange om ugen.  

Vi vil meget gerne fastholde vores høje niveau af aktiviteter – og selvfølgelig rigtig gerne blive mange flere 

spejdere       Det kræver, at vi bliver flere ledere, hvilket er svært og er et af vores kommende 

indsatsområder, men også at vi har en aktiv forældrekreds, der bakker op i spejderhverdagen.  

Derfor er et af vores ønsker fra lederkredsen, at vi ved dette års Tipi-samling og grupperådsmøde får valgt 

en kreds af forældre til bestyrelsen for gruppen, der aktivt vil bakke op om lederne og vores aktiviteter i 

hverdagen og på turene – og hjælpe med at engagere andre forældre også.  

Vi ved, at I forældre – heldigvis – har store forventninger til, hvad spejder kan give jeres børn af 

kammeratskab, gode oplevelser og færdigheder. På samme måde har vi som ledergruppe også positive 

forventninger til, at I vil bidrage aktivt til, at vi vil lykkedes med dette.   



Vi skal desværre også tage afsked min vores nuværende formand, Charlotte, så denne plads er også ledig 

og klar til nye kræfter. Der skal lyde en stor tak til Charlotte for hendes bidrag til gruppen i de forgangne år! 

Nye kræfter fra jer forældre er derfor meget velkomne! 

GRUPPENS NYE UDVIKLINGSPLAN  

Tonkawa-Stammen skal i år have en ny udviklingsplan for de kommende år. Tidligere har vi udarbejdet 

vores egen plan, hvor der bl.a. har været fokus på udeliv og natur. Lederne og bestyrelsen har dog denne 

gang besluttet, at vi gerne vil bakke op omkring korpsets nye udviklingsplan for alle de blå spejdere i 

Danmark og bruge denne i spejderarbejdet i de kommende år frem til 2024.  

Udviklingsplanen har fokus på fem temaer, som beskrives således: 

Modige børn og unge (hovedtema) 
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod på livet. 
  
Vildskab i naturen 
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi 
gøre begge dele. 
  
Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre 
verden. 
  
Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på. 
  
Urban Scouting 
I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange 
år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor andel af børn og 
unge bliver spejdere. 

Vi vil på et kommende leder- og bestyrelsesmøde lægge en plan for, hvordan vi konkret kan omsætte disse 

temaer hos os --- til mange gode spejderaktiviteter, til godt kammeratskab og et givende fællesskab for alle.  

Vi glæder os til at se jer alle – til spejder! 

 

Kim og Jan   Charlotte 

Gruppeledere  Formand  

  


