Gruppeberetning 2020
Dette spejderår har haft et helt central tema: Learning by doing - for ingen havde på
forhånd store erfaringer med at lave spejderarbejde under en global pandemi, som
naturligvis også har sat sit præg på dette år. Nedlukning, afspritning, skiltning
oplukning har sat sit præg på gruppens spejderarbejde i år.
Efter sidste års grupperådsmøde, hvor vi fik godkendt en ny udviklingsplan med en
masse aktiviteter for spejderarbejdet, gik der ikke lang tid, inden landet lukkede ned,
og vi skulle tænke kreativt. Hvordan laver man spejd, når man ikke må mødes fysisk?
I den første periode eksperimenterede vi med hjemmespejd, og vi fik sat
hjemmespejd.valhallagruppe.dk op. Her kunne alle spejdere selv vælge opgaver, som
de skulle løse, og der blev eksperimenteret med online spejdermøder, lederne sendte
videohilsner, og vi fik startet spejdertelefonen op.
Også årets Skt. Georgsdag d. 23. april blev påvirket af nedlukning. I stedet for at
mødes, fortalte lederne sagnet om Skt. Georg og Dragen, og alle spejderne blev bedt
om at aflægge spejderløftet og optage det på video.
Sommeren bød på mindre sommerlejre, selvom den planlagte fælles divisionslejr var
blevet aflyst. Så i stedet løftede lederne i flok og fik stablet forskellige lejre på benene.

Nat i naturen
Et andet nedslagspunkt er Nat i Naturen. Det var planlagt til at foregå i maj, men blev
pga. Corona skubbet til september. Igen i år inviterede vi hele Brabrand til Nat i
naturen på Lundagergård - Shelterpladsen i True Skov, som vi var glade for at kunne
låne af de skoler, der har hytten.
Arrangementet fik økonomisk støtte fra Friluftsrådet, og vi har fået indkøbt diverse
grej til at invitere spejdere ud i naturen til hurtigere overnatninger, hvor især troppen
bare kan hente en hængekøje i vores depot og tage afsted. Det åbner op for
muligheder for, at de lidt større spejdere kan vandre ud i lokalområdet - herunder
skovene nordvest for Brabrand og overnatte i det fri.
Selve arrangementet var en stor succes for de deltagende, og alle fik en god
friluftsoplevelse.

Online Skt. Hans
Et at de større tilbagevendende begivenheder er naturligvis Skt. Hans, hvor vi normalt
samler mere end 1.000 lokale borgere til bål, tombola, aktiviteter og et fælles
samlingspunkt i området, lige inden alle går på sommerferie. Også det blev en
learning by doing oplevelse i år. Normalt summer stadepladsen i Brabrand af glade
mennesker, men i år var vi begrænset af forsamlingsforbud. Så vi inviterede derfor
hele byen til online Skt. Hans med online bål og tilhørende båltale fra direktør for
Kvindemuseet Julie Rokkjær Birch, som vi streamede på vores facebookside. Til
lejligheden havde vi sat en fiktiv webshop op, hvor man kunne købe lunkne øl,
snobrød og popcorn - og betale via Mobile Pay. Selve arrangementet var super
hyggeligt og var en god dag for alle de deltagende spejdere.
Udover Julie havde gruppen også besøg af DR Sommervejret, som sendte live fra
vores spejderhytte og fulgte opbygningen af pladsen og forberedelserne. Så vi fik
afholdt et Skt. Hans, selvom det i år var under noget anderledes former end tidligere.
Skt. Hans er også en årlig økonomisk saltvandsindsprøjtning for gruppen, og det kan
selvfølgelig godt mærkes, når man bliver afholdt fra at invitere hele byen. Heldigvis
besluttede AURA sig at tildele os 25.000 kr. fra deres pulje til aflyste arrangementer.
Det er vi naturligvis meget glade for. I 2021 er vi endnu ikke sikre på, hvordan vi holder
Skt. Hans - men det bliver helt sikkert med bål.

Medlemsudvikling
Vi har fortsat en positiv medlemsudvikling i gruppen, og vores medlemstal ligger ret
stabilt, selvom det også kan ses på medlemstallet, at der har været corona. I skrivende
stund 120 spejdere og næsten 30 spejdere på venteliste. En venteliste der ikke
umiddelbart bliver mindre år for år. Især hos familiespejd og mikroerne er der en stor
søgning. Så selvom vi delte minierne op i to grene - så har det ikke hjulpet på pladsen
til de mange, der har lyst til at blive spejdere.
Vi vil fortsat gerne kunne tilbyde, at alle i Brabrand, der har lyst til at være spejdere
kan få lov, men det kræver både ledere og forældrehjælpere. I år har der været super
aktive ledere, og vi har fået 3 ledere i familiespejd og rykket rundt på et par ledere.
Både nogle ledere der gerne ville prøve noget nyt og en hjælp til at få kabalen til at gå
op.
Så det er ikke for meget sagt, at der er plads til flere ledere i Valhalla Gruppe. Derfor er
det også et af de emner, vi prioriterer højest i det kommende års udviklingsplan.

Juletur

Den traditionelle juletur blev også i en lidt anden form. Vi tog trop og junior med på 1
dags juletur med årsstjerner, vandretur og udendørs julefrokost. Lederne brugte
dagen sammen på at arbejde med spejdermetoden og spejderværdier, og hvad de
betyder for, hvordan vi laver spejd i i Valhalla Gruppe.
Til årsstjerneuddelingen dukkede Odin som vanligt op og takkede de mange spejdere
for deres indsats og tro tjeneste. Og især en spejder fik en særlig hilsen for sin indsats.
Morten Birk var af gruppen blevet indstillet til Det Danske Spejderkorps Hæderstegn
bl.a. for sine 40 år aktive medlemskab af gruppen.

Hæderstegn
Morten startede som spejder 1. december 1980 i 1. Brabrand - der sidenhen blev lagt
sammen med 2. Brabrand som Valhalla Gruppe.
Morten har i sine fyrre år næsten varetaget alle funktioner i både gruppen og korpset.
Han har lagt en kæmpe indsat i at være leder i gruppen og har efterhånden prøvet
kræfter med alle spejdergrene. Senest er han blevet familiespejderleder sammen
med Laura og Anders. Derudover har han været både gruppeleder og
gruppeassistent ad flere omgange og altid investeret tid og sjæl i gruppen - og at han
sammen med sin oprindelige klan stadig mødes, vidner om de venskaber og bånd,
Morten har opbygget i løbet af sin spejdertid. Også i sit virke som leder har Morten
sikret, at der er bundet bånd i hele spejderbevægelsen. Han har af flere omgange
etableret venskabsgrupper rundt i Europa og arrangeret adskillige udlandsture for
både trop og klan.
I de sidste mange år har Morten været dedikeret i forhold til at få bygget en ny hytte
til gruppen. Her har han på tværs af flere bestyrelser været fastholdende i sit arbejde,
og nu ser det ud til, at det vedholdende arbejde bærer frugt.
Uden for gruppen har Morten også været aktiv i eksempelvis Sværdkamp, og i regi af
korpset har Morten i mange år været fast deltager på korpsrådsmøderne og medlem
af korpsledelsen.
Uddannelse har altid haft en høj prioritet for Morten. Udover selv at have deltaget i
utallige kurser i hele sit spejderliv, har Morten bl.a. været kursusleder på Ledelse i
praksis og kursusvejleder i Ungdomsuddannelsesgruppen.
Morten har altid arbejdet med spejderideen, værdierne og metoden, og han sætter
sin egen og andres barre højt, når det handler om spejderarbejdet. Vi er utroligt glade
for at have Morten Birk i Valhalla Gruppe, og vi indstillede derfor Morten til Det Danske
Spejderkorps Hæderstegn for sin involvering i spejderbevægelsen i 40 år.

Beretning fra Familiespejd
Anders, Morten og Laura overtog familiespejd efter sommerferien. Efteråret 2020 har
også været ramt af COVID-19. Vi har dog kunne gennemføre 3 spejdermøder ud af 5
hvor vi har lavet bål, lært om naturen og været på løb.
Vi er 27 familier som går til familiespejd og der er generelt godt fremmøde og lang
venteliste.

retning fra Mikrospejderne
ved Maja Rose Wieland
Det er en fornøjelse at bruge hver tirsdag i selskab med mikroerne – de er altid fulde
af begejstring og gå på mod. Man kan godt mærke at nogle af børnene er trætte efter
en lang dag i skolen – så der er også altid plads til en leg eller en løbetur på skrænten.
Sommerlejren blev en kanotur på Gudenåen med overnatning i telt.
Efter sommerferien fik vi en masse nye mikroer fra familiespejder-grenen. Vi har
stadig en del spejdere på venteliste. Vi har også fået en ny spejderleder i mikrogrenen,
Anders, og to nye forældre hjælpere.
Mikroerne arbejder sammen i små grupper – men vi har ikke faste patruljer. Børnene
har været hurtige til at lære hinanden at kende og skabe nye relationer.
I 2020 har mikroerne har arbejdet med:
● Fortrolighed med at færdes i mørke. (Helt uden lys – de er modige)
● Knivfærdigheder
● Førstehjælp
● Mad fra naturens spisekammer
● Skt. Hans monstre
● Kanosejlads
● Samarbejdsøvelser og leg
● Jagt. Vi legede jagt leget Vi fik besøg af en jæger og han hund, Vi så hvordan
hunden arbejder og fik kanin over bålet
● Skattejægertema - kort og orienteering
● Udvikle og udfordre sanserne
I foråret 2021 skal vi blandt andet:
● Bygge huler
● Spise mad fra naturen
● Lave masser af ild - og undersøge hvordan man bedst slukker en brand
● Forberede Skt. Hans

Junior grenberetning
Forårets arbejde i juniorgrenen blev ret hurtigt afbrudt af den første nedlukning og
aflysning af forårsturen. Herefter holdt vi en række online spejdermøder med både
fælles aktiviteter og planlægning i patruljer med den konklusion, at spejder bare er
meget sjovere, når man kan mødes og gøre noget sammen. I maj fik vi lov til at
mødes igen, først i patruljer, der kunne mødes til aktiviteter rundt om i lokalområdet.
Men heldigvis blev forsamlingsloftet hævet, så hele grenen kunne samles, inden vi gik
på sommerferie.
Sommerturen blev afholdt en weekend i august med en fantastisk tur til “Brians” gård
i Bryrup, hvor juniorspejderne byggede, hyggede, overnattede i bivuak og lavede den
fedeste vandrutchebane.
Efterårets temaer bød på pionering af tømmerflåde og en fornøjelig aften på
Brabrandsøen med glade og våde spejdere. Orientering og vejfinding med gaming in
real life gjorde aktivt brug af spejdernes mobiltelefoner i spejderarbejdet. Vi havde
også et tema med mad over bål fra alverdens lande, hvor vi blev guidet af eksperter i
engelsk, indisk og kinesisk mad. Den usædvanlige juletur bød på en hardcore 20 km
tur, hvor juniorspejderne på egen hånd fik set det meste af Silkeborgskovene og
indtog en klækkelig mængde af medbragt guf og slik.
Spejderne har arbejdet i patruljer hele året, hvilket er både udfordrende og
udviklende. De får ansvaret for at løse og hjælpe hinanden med de spejderaktiviteter,
som de bliver præsenteret for. Nogle gange er det for svært, mens det andre gange er
vejen til en vild stolthed over selv at kunne og glæde over at kunne klare opgaverne
på egen hånd i patruljen.

Troppens grenberetning
Vintermånederne
Vi startede spejder året 2020 ud med at tage mærket Ro på. Et mærke som fokuserer
på anerkendende fællesskaber, individet i fællesskaber og aktivt lytning. Til hvert
møde blev der mediteret og fokuseret på, hvordan man sammen med andre kan
skabe ro i sin hverdag.

Mærket blev efterfulgt af mærket det kolde gys. Her arbejdede vi med nedkølings
førstehjælp samt afholdte en tropsdag, hvor vi tog ind til Aarhus C for at vinterbade i
Aarhus havnebad.
Møderne herefter blev brugt på planlægning af en patruljetur, som spejderne skulle
have været på i foråret. Her kom de dog ikke afsted.
Nedlukningen
Under nedlukningen i foråret fik alle tropsspejderne i starten tilsendt forskellige
opgaver, som de kunne lave hjemmefra. Hvis de lavede de fleste af opgaverne fik de
et hjemmespejd mærke.
Herudover afholdte vi nogle af dagene også online møder, hvor vi blandt andet lavede
pecha kucha møder.

Sommermånederne
Efter nedlukningen arbejdede vi med Sketches omkring deres corona nedlukning.
Troppen var også med til at afholde den lille virtuelle Sankt Hans, hvor de blandt
andet snakkede lidt om det at være spejder.
Årets sommertur/lejr var en ø-lejr til Endelave. Hvor spejderne både gik øen rundt,
lavede mad over trangia og sov i hængekøjer.

Efteråret
Efter sommerferien startede vi op med et nyt patrulje koncept. Før sommerferien
arbejdede de i patruljer hvor der i hver patrulje var min. en person fra hver årgang. I
det nye koncept arbejder de i patruljer, hvor f.eks. alle 7. klasserne er i samme patrulje
og de ældre årgange er i en patrulje sammen. Herudover har vi arbejdet med
planlægningsmøder, hvor spejderne i patruljerne planlægger en aktivitet, som de
gerne vil lave de to næste møder. Det fungerede rigtig godt. Her blev f.eks. både lavet
mad og gået lange ture.
Herudover deltog spejderne også i gruppens nat i naturen arrangement. Her tog
troppen afsted allerede om fredagen, hvor de sov i shelterne ved Lundagergaard.
Lørdag tog troppen ud og klatrede samt hjalp med at stille op til nat i naturen.
Herefter deltog de på samme plan, som de andre deltagere i arrangementet.

Julen
De sidste møder i året 2020 blev online. Her blev der ligesom i foråret sendt en opgave
række ud som spejderne kunne lave. Herudover afholde vi en virtuel juleafslutning.

Beretning fra Klanen
2020 var et ambivalent år for klanen. Foråret gik ellers i gang med store forventninger
til hvad året skulle bringe. Blandt disse var første punkt på dagsordenen fjeld- og
vildmarkskursus på Söderåsen. Som så meget andet måtte dette dog vige for
coronaen, og klanen har endnu en tur til Sverige til gode.
Efter coronaens indtog blev klanens aktivitet, som resten af landets, mere sporadisk.
De møder der kunne afholdes i resten af foråret blev noget andet end forventet og
planlagt, men det lykkedes at holde nogle gode coronavenlige møder.
Da varmen og sommeren nærmede sig afholdt klanen sin første sommertur, der gik
ned ad Skjern Å i kano. Vejret nægtede at samarbejde, men der skal som bekendt
mere end lidt regn til at slukke en Valhalla-spejders gode humør, så turen huskes
frem for alt som en succes.
Efter et hyggeligt efterår afsluttedes 2020, og efterlader os med en klan, der glæder
sig til, at 2021 forhåbentlig byder på flere muligheder for at komme på løb, kursus og
ture.

