
MS Rønne beretning for året 2020 
 

“Hvad er spejderliv? 
Ej blot tidsfordriv! 
Mangt og meget vi for livet lære. 
Praktisk, dygtig bli’r 
Raske spejderpi’er. 
Værn og tjen – dertil beredt du være” 
 
Status for vor trop: 
2020 startede som et helt normalt spejderår, men midt i marts blev spejderarbejdet lukket 
ned sammen med resten af samfundet grundet Corona. Dette er også grunden til, at der i 
2020 ikke blev afholdt nogen generalforsamling for spejderne. 
 
Spejderarbejdet og kontakten til spejderne lå ikke stille under nedlukningen. Gruppeleder 
Bettina Pedersen holdt 10 – 20 minutter coronaspejder på Facebook og sendte hilsner 
med hjemmespejderopgaveideer ud til spejderne.  
 
Den 28. maj 2020 kunne spejderne endelig mødes igen. Dog med restriktioner; men vi nå-
ede at holde 2 spejdermøder – 1 i kirken og 1 som løb rundt i byen. Den 11. juni 2020 
holdt vi sommerafslutning med forældre udendørs med bål. 
 
Efteråret startede op i august med udendørsaktivitet og start på mærket ”Håb til handling”, 
der fortsatte indendørs indtil Corona igen lukkede os 19. november 2020 og 3 spejdermø-
der frem. 
 
Den 10. december 2020 kunne vi holde juleafslutning i kirkerummet og skønt at kunne 
sige god jul til alle spejderne, der fik julepose med hjem. 
 
Corona lukkede ikke spejder, men bød på nye udfordringer – men en spejder er altid be-
redt! 
 
Ledermæssigt tog vi afsked med Anna Funch Lind 25. februar 2020. Anna Funch Lind 
skulle ud og sejle med Georg Stage og er efterfølgende flyttet til Svendborg for at uddanne 
sig. Til sommerafslutningen tog vi afsked med Karl Christiansen der er flyttet til Odense for 
at læse. Til Juleafslutning tog vi afsked med Merete Dahl Pedersen der er flyttet til Osted 
for at læse færdig og arbejde. Tak til alle 3 – vi håber dog at se jer på nogle sommerlejre. 
 
I august 2020 dukkede en ny leder op Kenneth Jakobsen. 
 
Gruppen vil dog meget gerne have nogle flere ledere med i lederteamet og også gerne 
flere spejdere. 
 
For Ulvene og Spejdere er status gennem et år med udfordringer at der ingen udmeldin-
ger har været, men det glædelige at vi har sagt goddag til nogle nye spejdere.  
 
Kort evaluering af årets aktiviteter: 
 
Generalforsamling grundet corona ikke afholdt 
 
 
Sct. Georgsdag blev online via facebook og stjerner blev uddelt ved sommerafslutningen. 



 
Sommerlejr vi skulle have holdt sommerlejr sammen med De Gule Spejdere i Vesterma-
rie og KFUM i Nexø. Denne valgte lederne at aflyse i foråret grundet de forskellige restrik-
tioner.  
Sommerlejren blev konverteret til 3 spejderdage, hvor spejderne selv medbragte deres 
mad og drikke samt sov hjemme, for at kunne overholde corona-restriktioner. 
Det blev til 3 skønne spejderdage, hvor vi var ca. 15 samlet. 
Dag1:  Vandretur fra Jons Kapel til Hammerhus, hvor vi fik en guidet rundvisning 
Dag 2: Vandretur fra Dyndalen til Gråmyr 
Dag 3: Lege og hyggedag ved bålhytten bag Nexø Kirkegård. 
 
Landsmødet blev afholdt online i september. Vi var repræsenteret med gruppeleder og 1 
spejder. 
 
Juletræstænding blev ikke som vi plejer grundet Corona. Der var drive-in risengrød på 
Sydhavnen, hvor 2 ledere deltog. 
 
Mød os på facebook og se hvad vi laver af spændende ting. Bliv medlem af vor gruppe 
rønnespejderne (ms rønne) 

Arbejdsprogram for 2021 

 
Det er MS Rønnes klare målsætning at bevare det gode fællesskab der findes i gruppen og stadig 
tilbyde et varmt spejderfællesskab, der gerne skulle tiltrække nye spejdere såvel som ledere. 
 
En vigtig målsætning for 2021 må være hvordan vi kan sælge budskabet om at det er fedt at være 
spejder så vi kan få flere med i vor gruppe og igen blive en stor og dejlig gruppe, der kan sætte sit 
præg på Rønnes aktivitetsliv. 
 
 På gruppens vegne 

med spejderhilsen 
Lederne 

 

 
 


