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Beretning for Hammeluglerne 2022/23 
 

Vi er pt. 16 ledere fordelt på 5 grene, og ca. 70 spejdere.  
Vi har nye lederteams, blandt andet juniorteamet og tropsteamet, men med solide lederkræfter ved alle 
grene. 
Vores stabile mikrolederteam er dog noget sårbare, da de lige nu kun er 2 ledere med hjælp fra en trops-
spejder. Derfor må i, som forældre, gerne overveje om i kunne have lyst til at hjælpe ved de 6-8 årige mi-
kroer. 
 
2022 startede med at Corona spøgelset stadig lige viste sig en smule. Derfor var vores gruppetur en usikker-
hed, så vi valgte at flytte det til en enkelt gruppedag i Engedalen i marts. 
Det virkede godt, og alle havde en god fælles spejderdag. 
 
For første gang var mikro og mini med til Sct. Georgsløb i Hadsten, arrangeret af Sct. Georgsgilderne i Had-
sten. Det var en hyggelig dag, som forhåbentlig bliver en ny tradition der overtager for Pøt Mølle løbet, som 
desværre ikke afholdes mere. 
 
Juniorerne brugte engedalen til at afholde en formindsket juniordivi, da det var glippet lidt med planlæg-
ningen i divisionen. Der var 8 patruljer fra 4 grupper. 
 
Igen i år var der spejdere afsted både på PUF og Indaba – det er super fedt at spejderne tør tage de oplevel-
ser med, da det er oplevelser som dem der får dem til at vokse, både som spejdere og som mennesker! 
 
Vi sluttede igen sæsonen af ved at afholde Sct. Hans/grill aften. Endnu engang er vi utrolig glade over den 
opbakning vi får til dette arrangement. 
 
 I 2022 var vi med på Spejdernes Lejr, den store landslejr i Roskilde. Igen havde forberedelserne været 
mange og lange, men det viste sig selvfølgelig at være det hele værd.  
Mange af os var afsted på hele lejeren og mikro og minierne deltog i 3 dage på lejeren. Vi fik alle mange 
gode oplevelser med hjem, samt endnu en god spejdererfaring rigere. 
 
Efter sommerferien havde vi fælles oprykning. Vi vil stadig gerne appellere til at både forældre og børn mø-
der op til denne dag, da men her får årsstjerne og ser traditionerne med at komme op i en ny gren, og for-
ældrene har mulighed for at snakke med deres børns nye ledere hvis de er rykket op.  
 
I løbet af efteråret fik alle grene afholdt rystesammentur. 
 
I november havde ledere og bestyrelsen deres fælles tur hvor vi tager afsted i en weekend. Det var som al-
tid en god tur med hygge – og hårdt arbejde. Vi holdt den som en test af vores nye område i Engedalen, og 
fik og som altid nogle gode snakke om fremtiden i Hammeluglerne. 
 
I december valgte vi at sælge juletræer i Hammel igen. Og igen gik det over al forventning.  
Som noget nyt købte vi træerne lokalt, og fordelte lidt opgaverne – Minierne solgte til- og frakort for hospi-
talsklovnene, juniorerne hjalp med at skove, nette og hente træer, og troppen hjalp med at opbygge plad-
sen til salg. 
Det virkede rigtig godt, og alle virkede til at hygge sig, selv da der var hårdt arbejde. 
Tusind tak til jer forældre der valgte at hjælpe til. 
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Seniorerne fik igen i år afholdt Troldefærd i Gjern bakker, denne gang med 40 års jubilæum! 
 
3-5 feb. 2023 skal vi på gruppetur på Ryekol. Denne gang er temaet året rundt på en weekend. 
 
 
 
Så lidt datoer: 
 
12.-14. maj - Mikro/mini sommerlejr – tager sammen på tur til Gyvelhytten ved Hinnerup. 
27.-29. maj - Juniorsommerlejr 
 
19. juni afslutter vi med grill aften som sædvanlig. Dette er sidste møde inden sommerferien. 
 
14. august oprykning for hele gruppen 
 
 
 
 
Berettes af Gruppeleder Morten Pedersen, på grupperådsmøde d. 20/2-2023 


