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Nyt spejderår med plads til endnu flere spejdere - uden venteliste!

I skrivende stund er sommerferien slut og et nyt 
spejderår er så småt i gang. I år gik sommerlejren 
for Storaas spejdere i 2 retninger. Som skrevet på 
dette sted for 1 år siden, havde vi valgt at prøve 
kræfter med en udenlandstur for de store spejdere 
som tog til Sverige, hvor troppen oplevede frilufts-
liv på en anden måde end vi kan i Danmark. Pro-
grammet stod på blandt andet klatring, elgsafari, 
hike med 24 timer offline og ikke mindst badeture i 
en skovsø. I samme uge var resten af gruppen (ca. 
65 mikro, mini, juniorer og ledere) på spejdercente-
ret Assenbæk mølle ved Varde. Jeg tror alle spej-
dere er kommet hjem med gode lejr minder og op-
levelsen af at kunne mere end de selv og deres 
forældre tror. Om det er at sove i telt i 3 dage uden 
mor og far som mikro eller at gå 50 km i Sverige med 
oppakning på egen hånd som trop er ikke så vigtigt. 
Det vigtige er oplevelserne, kammeratskabet og 
det at vi er med til at udvikle børn og unge til at tage 
ansvar for sig selv og samfundet gennem friluftsliv 
og ”learning by doing”. Det er det som spejder kan. 
Se billeder mm. fra lejrene andetsteds i bladet.
Til sæson 2019-2020 har vi udvidet vores tilbud, så-
ledes at vi nu har 2 ugentlige tilbud for både 2-3 
klasse (minier) og 4-5 klasse (junior). I sæsonen 
2018-19 har vi haft ca. 10-15 nye spejdere på ven-
teliste i kortere eller længere tid. Det er ikke sjovt 
for hverken en dreng/pige der gerne vil være spej-
der sammen med sine kammerater eller for vi frivil-
lige, som ikke har lyst til at sige nej til nogen. Derfor 
har vi arbejdet på at skaffe frivillige til 2 yderligere 
afdelinger og er så heldige at 2 erfarne spejdere, 
Claus Grøn Nielsen og Jens Riis, har sagt ja til at 

være ledere i de 2 nye afdelinger fra 1. september. 
Vi har dermed fået sat et godt hold med en blanding 
af nye og kendte ansigter til sæsonen og håber at vi 
kan undgå ventelister i år. Vi nyder stor opbakning 
fra vores forældre, men for at kunne fortsætte med 
et godt tilbud håber vi at flere forældre og andre 
frivillige vil bakke yderligere op om foreningslivet i 
Storaa ved at gå aktivt ind i spejderarbejdet sam-
men med de ca. 20-25 frivillige vi er Storaa Gruppe. 
Det er med til at give det bedste tilbud til vores børn 
og unge, samtidigt med at det fortsat skal være 
både sjovt og givende at være spejderleder i Storaa. 
Se mere på storaagruppe.dk.
Den nye sæson starter som vanligt med opryknings 
aften sidste weekend i August, hvor de spejdere der 
skal rykke op til næste gren optages med traditions-
rige ceremonier af de ældre spejdere. En aften som 
plejer at være en god blanding af tradition, hygge 
og en spændende og lidt højtidelig stemning. 
I efteråret har vi som altid masser af ture og ople-
velser på programmet i de forskellige afdelinger. 
Næste større arrangement er vores - nu faste tradi-
tion - med et Halloween løb den sidste lørdag i Ok-
tober hvor vi inviterer alle halvstore børn fra 4. 
klasse og op i Mejdal/Halgård til godt gys i efterårs-
mørket. I år er det den 26/10. Opslag på gruppens 
web og på mejdal mikro medie følger. 
Nærmere program for de enkelte afdelinger frem-
går på web og facebook, så følg Storaa på:
Storaagruppe.dk og @storaagruppe
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