
Danmarks største vækstfaktor – årsberetning 2011 

 

2011 har stået i finanskrisens tegn, fokus har været på at spare og at få gang i væksten. Lige i 

tidsånden forsøgte DR at finde den danske virksomhed med størst vækstfaktor. Havde 

konkurrencen handlet om foreninger, kunne vores spejdergruppe have været med. Vi har de 

sidste par år oplevet markant vækst, tydeligst illustreret ved, at vores medlemstal det sidste år 

er steget fra omkring 60 til 95 medlemmer! Når der samtidig er flere der er spejdere hele vejen 

fra ulv til storspejder, er det kun endnu mere dejligt at være leder. Som en konsekvens af 

fremgangen, har vi også valgt at bygge om og ”erobre” mere af kirken, så vi nu har endnu et 

spejderlokale og bruger Krypten som prærieulvelokale. 

 

Temaet har i år været ”World of Woodcraft”. Vi har lavet stammer, vi har haft ”wampumer”, 

lavet huler, fløjter, ris både og meget mere. Temaet blev for alvor skudt i gang, da gruppen i 

februar var på tur sammen i Nordsjælland. En tur med stort fremmøde og mange glade 

spejdere. I sommerferien var det tid til landslejr i Jylland, med spejdere fra hele landet. 

Spejdervenner blev genset og nye fundet. For mange vil lejren nok især blive husket for et 

besøg på en bondegård.  

 

Det kommende år bliver også et meget spændende år. De store skal forsøge at blive Danmarks 

bedste spejdere, i første omgang de bedste MS’er. Derudover er der i år et fantastisk 

sommerlejrtilbud for spejderne fra 5. klasse d. 21.-29. juli, hvor vi skal på lejr med 35.000 andre 

spejdere i Holstebro. Der kommer spejdere fra hele verden, og med mange farver uniformer: 

grønne, blå og sorte - da de sorte spejdere alias Anders Lund Madsen og Andreas Breinholt skal 

stå for de store lejrbål. De yngre bliver ikke snydt, og skal også på tur i forsommeren, enten 

hver for sig eller sammen. 

Et andet fokuspunkt i det kommende år bliver kommunikation. Vi vil arbejde for at få en 

hjemmeside, der kan bruges mere funktionelt. I første omgang er planen, at alle sedler der 

udleveres, også vil være at finde på hjemmesiden, så man som forældre har et sted at finde 

spejderinformationer. Vi vil derudover prøve at etablere en nyhedsmail.  

Hjemmesidens adresse er www.mswillerup.dk  

På vegne af lederne 
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