
Danmarks 4. bedste spejdere – årsberetning MS Willerup 2012 

 

I en tid hvor man bliver pacet frem, man skal have en uddannelse, man skal undgå fjumreår, et godt job, 

tjene penge, er det fantastisk at vores spejdergruppe her midt i København, bare får flere og flere 

ledere. Flere der vil bruge deres fritid på at lave frivilligt spejderarbejde for børn og unge. Vi har nu 17-

26 ledere alt efter hvordan man tæller, det er helt vildt. 

 

Året 2012 har stået i spejdernes tegn, med danmarkshistoriens største spejderlejr med ca. 40.000 

spejdere i Holstebro som det helt store event. Derudover har vores store spejdere deltaget i 

konkurrencen om at blive de bedste grønne spejdere i Danmark. I vores landsdækkende MS 

konkurrence var vinder og nr. 2. fra København – Edderkopper+Ørne (drenge) og Egern (store piger). 

Egerne deltog efterfølgende i den store finale, med alle de bedste grønne spejdere, her opnåede Egerne 

en imponerende 4. plads. Vi har altså Danmarks 4. bedste patrulje i Danmark i deres aldersgruppe og 

Danmarks to bedste MS patruljer.  

 

Ledergruppen har i år, udover de spejdermøder og ture vi planlægger, brugt meget energi på at 

planlægge MS landslejren 2013 – Tarzan og Jane lejren. Udover dette har der været fokus på lederpleje, 

hvor alle ledere i (forsinket) julegave fik et par lækre spejderbukser. Vi har taget nye medier i brug til at 

komme i kontakt med forældre og andre interesserede, hvor vi har lavet både en nyhedsmail og 

facebookgruppe. Hvis man ønsker at blive medlem, skal man blot skrive til 

nyhedsmailjatak@kobenhavnspejder.dk eller synes godt om 

http://www.facebook.com/KobenhavnSpejder  

 

Jeg talte for nylig med formanden for MBUF, der havde bemærket at vi har mistet lidt medlemmer, og 

han sagde at man jo heller ikke kan blive på toppen. Vi tror nu ikke toppen er nået, vi vil gerne være en 

endnu bedre spejdergruppe. En af de ting vi allerede har talt om, er hvad vi vil med spejder. Altså hvilke 

værdier og visioner vi har. Det vil vi arbejde videre med det kommende spejderår. Vi vil arbejde både for 

at de medlemmer vi har, fortsat skal synes det er fedt at være spejder, samt at vi får flere nye 

medlemmer ind. Dette skal ske, samtidig med at vi vil arbejde for at styrke ledersammenholdet på tværs 

af alder og enheder.  

 

På vegne af lederne 

Christian Mikkelsen  
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