
Årsberetning 2010 – MS Willerup 

 

Splitte mine bramsejl, hvad er det for en flok landkrabber. Arrgg jeg er kaptajn Borbosa. Hvad laver 

ham den underlige Benito de Sato nu? Lad os kølhale dem – en fremragende ide! Var bare nogle af 

de sætninger der dukkede op i det forgangne spejderår. Temaet var pirateri, hvilket bød på mange 

piratture og piratmøder. En af disse ture gik til Tortuga. Piratøen Tortuga, der belejligt nok ligger 

ved Ganløse, blev indtaget af 40 spejdere fra gruppen sidste weekend i februar. Ud over 

armlægning, skattejagt og flyvetur, vil turen nok mest blive husket for den meget sne da vi kom, det 

meget sjap da vi skulle hjem igen og så den ganske særlige stemning der kommer når så mange er 

sammen. 

 

Pirattemaet var også omdrejningspunktet, da de store spejdere deltog ved 

landspatruljekonkurrencen på Fyn, som er en del af Danmarksmesterskabet i spejder. Her mødte 

spejderne flere seje pirater, og hjalp med at skaffe et kostbart maleri tilbage. I november blev der så 

selvfølgelig afholdt en piratspejderfest. Arrgg. 

 

Ud over pirateri vil mange også huske året, som det år hvor vi blev helt vildt mange spejdere. Vi har 

det sidste år været velsignet med mange nye spejdere. Det myldrer med spejdere hver torsdag. At vi 

har fået flere små spejdere, bemærkede prærieulvelederne (leder for vores 3.-4. klasser) meget 

tydeligt efter sommerferien, hvor antallet af spejdere gik fra at være 7, til at være omkring 20. Hos 

de store spejdere blev der startet en ny patrulje Edderkopperne, så vi nu har 3 velfungerende 

patruljer Ørne (drenge 14-18 år), Egern (piger 11-18) og Edderkopper (drenge 11-13 år). Det er helt 

fantastisk og en fed udfordring som gruppe at stå med, vi bare vokser og vokser.  

 

Når vi kan tilpasse og håndtere så store ændringer, hænger det selvfølgelig sammen med de mange 

engagerede og energiske frivillige ledere vi har i spejdergruppen. Der har også været fokus på 

lederne i år, hvor de erfarne ledere var på kanotur, mens de yngre var af sted på kursus i 

efterårsferien.  

 

På landsplan arbejder alle spejderkorps imod mere samarbejde. Dette har vi også taget til os lokalt. 

Vi har på 3. år et godt samarbejde med fritidshjemmene Dronning Caroline Amalie og Villaen. De 

store spejdere var på sommerlejr i Skive med 16.000 spejdere. Vi havde en rigtig god lejr, og mange 

ser frem mod den store fælles spejderlejr i 2012 i Holstebro med 35.000 spejdere fra alle danske 

korps. 

 

2011 byder på mange nye udfordringer og oplevelser. Vi skal alle på tur 25.-27. februar og på 

landslejr med 150 andre spejdere i uge 27. Vi har planer om at bygge om, så vi får et ekstra lokale, 

samt lave endnu bedre og mere skøre spejdermøder i 2011. Med den ledergruppe vi har og alle de 

dejlige spejdere der kommer hver torsdag, kan man ikke andet end at være optimist. At se den 

glæde og de mange forskellige personligheder der hver torsdag finder sammen, er fantastisk.  
 

Vi glæder os til 2011 

På vegne af lederne  

Christian Mikkelsen - gruppeleder 


