
 

Nyhedsbrev april 2020  
Update fra et coronaramt 12. Århus Gruppe 
 
Kære forældre  
Sikke en tid vi er i, heldigvis for de fleste så begynder hverdagen at banke på 
igen. Derfor vil vi ledere også gerne give en statusupdate på noget af det der 
rører sig hos os. Vi står nemlig ikke helt stille, vi havde vores første ledermøde 
efter lockdown forrige torsdag.  
 
Facebookgruppen  
Vi har også haft gang i vores gruppe på facebook, hvor vi blandt andet har lavet 
live lejrbål og prøvet vores jordovn af. Det gik mindre godt med jordovnen, så der 
er plads til forbedring, skulle vi hilse og sige. Learning by doing ikke?  
Desuden er vi i fællesskab ved at tage mærket Legehelte, men bare der hjemme 
i familierne. Det gik fremragende og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra 
dem der har deltaget. Stay tuned, vi går snart i gang med omgang 2.0 med nye 
betingelser og nye opgaver.  Vi findes ved at søge 12. Århus gruppe 
 
Arrangementer det næste stykke tid  
Vi vil helst ikke give jer for meget håb, selvom håb er med til at forbedre denne 
tid. På det seneste ledelsesmøde diskuterede vi, hvilke arrangementer der kan 
lade sig gøre og hvilke vi måtte udsætte til næste år. Da vi først muligvis bliver 
klogere på, hvad vi må i fritidstilbuddene efter 10. maj, kommer vi kun med en 
forventning og et ønske om at gennemføre disse arrangementer. Vi beder jer 
forældre om, ikke at sige noget videre til jeres spejder(ere) endnu, da det højest 
sandsynligt kun vil skuffe, hvis det igen ikke bliver til noget. Så dette er bare til 
orientering. 
Følg godt med her:  
Vandredag (kr. himmelfartsdag) 
Vi ser denne som stadig værende en mulighed, dog med ændringer ifht corona. 
 
Pinselejren 
Er desværre helt aflyst, da vi ikke kan se det ansvarligt og forsvarligt ifht 
smitterisikoen. 
 
Skt. Hans (tirs. 23. juni) 
Vi arbejder på en coronavenlig version. Intet er sikkert, det kommer an på 
forsamlingsforbuddet og genåbning af fritidstilbud. 
 
Sommerlejr uge 26/27 
Som i nok allerede ved, så er divisionssommerlejren aflyst, men det har vi ærgret 
os ubegribelig meget over, så vi har planer om at afholde noget lokalt i gruppen. 
Hvis vi får lov af myndighederne. Planen er, at det er 3 overnatninger for alle 
grene, ikke alt for langt væk fra Århus. Vi håber i kan afsætte d. 26.-29. juni (uge 
26 og man uge 27) i kalenderen til jeres spejder(ere). Foreløbigt er planen at 
kunne bringe elementer af pinselejren i spil, en masse gåture,  
andre fede aktiviteter og ellers bare masser af lækkert  
samvær med resten af gruppen. Selvfølgelig i bedste coronastil.  
Igen vil vi nævne, at det slet ikke er sikkert at det bliver muligt,  
vi afventer myndighederne. DDS, vores spejderkorps, melder 
dog om is i maven når det kommer til sommeren,  
så vi er forhåbningsfulde. Altså ikke sådan en lækker  
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kæmpe eskimo, men koldt vand i blodet ;) 
Vi beder jer om, ikke at nævne det over for jeres børn 
indtil det er sikkert at vi kan afholde noget,  
da der i den seneste tid har været flere skuffelser end  
hvad godt er for et barnesind.  
Men vi beder jer også om at være villige til at stå på spring med evt. tilmeldinger. 
 
Ændringer i gruppeledelsen  
Nu til noget helt andet. Vi har udvidet gruppeledelsen med to medlemmer, så 
der således sidder Nicolai (minileder) som i kender og derudover Esse 
(mikroleder) og Mia (juniorleder). Dette gør vi fordi, vi begge havde lyst til flere og 
nye udfordringer og fordi vi ved at gruppelederposten er en større post der ikke 
bare indeholder det administrative papirspejd, men også indebærer gruppe- og 
ledelsesudvikling. Noget som er nemmere at håndterer lidt mere end én.  
På en anden note, så er Nicolai ved at være færdiguddannet og da jobbene ikke 
lige er sådan at plukke af, så bliver han muligvis, desværre for os, nødt til at flytte 
efter det og så er det bedre at være på forkant med gruppeledersituationen.  
Vi alle tre vil stadig være at finde i vores respektive grene og det vil desuden 
være muligt at fange os alle på gruppeledermailen gl@mail.12aarhus.dk foruden 
vores grenmails. 
Vi glæder os til at komme rigtigt i gang når vi må få lov at åbne op igen.  
 
Hvem er det nu vi er i grenene? 
For en god ordens skyld sniger vi lige en liste med ledere i alle grene og mails 
herpå 
Mikro 
mikrolederne@mail
.12aarhus.dk 
Esse 
Charlotte 
Christina  
Jesper 
Martin 
Lise  
Rolf  
Mikkel  

Mini 
minilederne@mail.
12aarhus.dk 
Nicolai 
Darma 
Calle 

Junior  
juniorlederne@mail.
12aarhus.dk  
Dennis 
Kenni 
Mia 
Mushu 
 

Trop 
Tropslederne@mail
.12aarhus.dk 
Kim 
 

 
 
Alle gode spejderhilsner 
gruppelederne i 12. Århus Gruppe 
//Stay safe 
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