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Hjemmeside 
Vi har i grupperådet igennem noget tid forsøgt at få en hjemmeside op at stå for Skjoldhøj Gruppe. Det har tidligere 
mere eller mindre været et enmandsprojekt, men nu er vi i gang i et arbejdsudvalg på 4 personer. Vi har fået 
diskuteret formål og ønsker til hjemmesiden og har fået beskrevet en ønsket struktur, så nu er vi i gang med at 
etablere strukturen og fylde tekst og billeder ind de rigtige steder. 
I samme udvalg, der er døbt Web-udvalget, tager vi også hånd om vores facebook gruppe KFUM spejderne – Skjoldhøj 
Gruppe. Det er meningen at facebook siden/gruppen bruges til de hurtige nyheder, billeder fra spejdermøder eller 
andet spejderrelateret, der skal ud til modtagerne mens det er varmt. Hjemmesiden er mere til mødeplaner og 
generel information om gruppen og enhederne. 
 
Visionsmøder 
Vi var i begyndelsen af valgperioden udfordret af at den daværende gruppeleder ikke ønskede at fortsætte i den rolle, 
samt af generelt manglende overskud/energi i ledergruppen. Det har jeg i samarbejde med Carsten Husted taget op 
på et par møder udenfor de sædvanlige møderækker under overskriften ”visionsmøder”. Her blev der diskuteret 
rigtigt mange ting, men især hvad vi hver især ville have ud af spejderarbejdet, hvad skaber gnisten, hvad skal vores 
planer for fremtiden gå ud på. Dvs. hvordan ser vi Skjoldhøjen udvikle sig over de næste 5 år. Derudover blev rollen 
som gruppeleder diskuteret med henblik på at få valgt en ny gruppeleder. 
 

 
 
Planerne for Skjoldhøjen arbejdes der stadigt på og der vil vi på et kommende møde holde en status på hvor vi er i 
forhold til de opstillede 1, 3 og 5-årsplaner. Arbejdet med fremtidens Skjoldhøj bliver dog aldrig færdigt for det vil 
være en løbende udvikling af gruppen. 
Et af fokusområderne der blev besluttet var netop at få en hjemmeside op at køre. Et andet fokusområde var sociale 
arrangementer for at lære hinanden bedre at kende enhederne imellem – og her er vi efter en afsluttet 
gruppeweekend!  Sociale arrangementer mellem grupperåd og ledere var også på listen over ønsker og vi holdte for 
første gang i mange år en fælles julefrokost igen. 
Resultatet af gruppeleder diskussionerne og ansvarsfordelingen af opgaver i Skjoldhøjens ledelse endte ud i et valg af 
Christian Schaumburg-Müller som gruppeleder lige inden efterårsferien sidste år. Derudover blev Carsten Skaade og 
Marianne Holbæk Jensen valgt som gruppeassistenter. Efterfølgende er der foregået en omfordeling af opgaver så 
den ny gruppeledelse har bedre mulighed for at nå det hele. 
 
Pengeskabende aktiviteter 
For at finansiere Skjoldhøjen og spejderarbejdet har vi selvfølgelig vores kontingent, men også andre pengeskabende 
aktiviteter. Det er sådan noget som loppemarkedet, julemærkesalg, Skt. Hans, mm. En enkelt gang har forældre stået 
for at arrangere cykelsponsorløb. 
 



 
Skt. Hans på bålpladsen ved Skjoldhøjen.  Cykel sponsorløb. 
 
Den vigtigste pengeskabende aktivitet er dog loppemarkedet som vi gennem flere år har stået for sammen med 
spejdergrupperne Skelager og Christiansbjerg. Desværre fik vi i 2012 ikke mulighed for at holde loppemarked pga. 
svigtende kommunikation fra Loppehuset. Senere har vi erfaret at de to andre grupper nu er så små at de ikke 
længere mener de kan stille nok folk til at være med. På trods af at denne ene aktivitet giver en indtægt på 20.000 til 
30.000 kr. har vi derfor været nødt til at sætte den på pause. Andre muligheder for indtægter undersøges. 
 I 2012 er der gennemført julemærkesalg, Skt. Hans arrangement og uddeling af kirkeblade.  
 
Udvalg 
Vi har en masse underliggende udvalg som vi administrerer via vores grupperådsmøder. Det er bl.a. Webudvalget, 
hus- og anlægsudvalget, Spejdernytudvalget, og PR udvalget. Ikke alle udvalg er aktive, hvilket især skyldes manglen 
på hænder i grupperådet. Så hvad har vi nået i de forskellige udvalg? 
Hus- og anlægsudvalget har kæmpet vedholdende for dels at vedligeholde hytten og det omkringliggende areal, men 
har især brugt tid på at renovere den udvendige beklædning og isætte nye vinduer. 
Webududvalget har vi været inde på i forbindelse med hjemmesiden. 
Spejdernytudvalget er dem der sørger for at Spejdernyt bliver til 4 gange om året. 
PR-udvalget er forholdsvis nyt og er etableret for at skaffe mere PR omkring Skjoldhøj spejderne så vi kan blive bare en 
lille smule flere spejdere.  
 
Spejdernes lejr 
Vi deltog med troppen i spejdernes lejr i 2012, hvor ca. 35000 spejdere fra alle 5 spejderkorps var samlet. Det var en 
meget stor oplevelse for de spejdere og frivillige der var med.  

 
 
Det er sådan noget der gør det sjovt at være spejder. Skjoldhøj Gruppe var bl.a. med til at bage verdens længste 
snobrød.  
 



 
 
Den næste korpsfælles sommerlejr er planlagt til at finde sted i 2017. Og her vil vi også være med. 
 
Nytårsparaden 
Traditionen tro blev der afholdt nytårsparade for spejderne i forbindelse med årets (2013) første gudstjeneste, der 
faldt på helligtrekongers dag. Det var noget af et tilløbsstykke og med ca. 70 spejdere og forældre, var det lige før der 
ikke var plads til alle. Men det er vist et luksusproblem – vi er i hvert fald mægtig glade for den store opbakning. 
 
Medlemstallet 
Det officielle medlemstal for Skjoldhøj Gruppe er nu på 61 medlemmer som er en blanding af passive og aktive 
medlemmer. Aktive spejdere alene (ekskl. Ledere) tæller ca. 30 personer. 
 
I forhold til tidligere år er det ikke så mange, men på trods af at samlede antal ser ud til at falde, så er den aktive del 
på et stabilt niveau med en tendens til en lille stigning. 

 
 
Ved næste oprykning rykker alle bævere op til ulveflokken, så bævere efterlyses! 
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