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 2022 

 Marts  Den 6. Der afholdes ordinær generalforsamling. Bestyrelsen udvides til syv 
 personer. 
 Den 13. Spejderne samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen på 
 Fanø gav næsten dobbelt så meget som normalt! 
 Den 13. holdt den nye bestyrelse sit første møde, blev konstitueret og fik 
 ansat en pedel til driften af Fenjagården. Det har efterfølgende vist sig at 
 fungere rigtigt godt. 

 April  Den 3. Deltog spejderne i affaldsindsamlingen på Fanø. 
 Ultimo. Fenjagruppe deltog i vinters i et projekt fra Friluftsrådet om 
 naturdannelse, hvor der blev optaget en film af en spejderaften hos os. 
 Filmen blev offentliggjort her i slutningen af april. Den ligger stadig på 
 youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=iMFU-7cdAoI  En artikel i 
 Fanøposten om filmen, blev det også til. 
 Den 23.-24. april Gruppetur til Fenjagården og til Annedalsbjerge 
 shelterplads med vandring, spejderaktiviteter, natløb og bål. Selvfølgelig! 

 Maj  Den 1. Brugte spejderne for første gang Oddens Skovhytte til 
 spejderaktiviteter. Det var Familiespejder, der mødtes for at kigge planter og 
 bage madbrød på bål. 
 Den 4. deltog spejderne sammen med menighedsrådet, Fanø 
 Marineforening og foreningen Fanø i Atlantvolden i et smukt arrangement i 
 Nordby Kirke med efterfølgende fakkeltog og kransenedlæggelse på Ny 
 Kirkegård. 
 Den 25. Fanø Brugsforening donerer 10.000 til Fenjagruppes deltagelse i 
 Spejdernes Lejr 22 og vi får ved samme lejlighed doneret et superflot 
 banner med Fenjagruppes navn på. 

 Juni  Den 3. og den 10.  Bæver var med Turbåden M/S Martha. Stor succes! 
 Den 11. Troppen går Fanø Rundt og overnatter ved Annedalsbjerg. Bagefter 
 var der store telt-dag. Der skulle tjekkes telte som forberedelse til 
 Spejdernes Lejr. 
 Den 12. Friluftsgudstjeneste ved Albue Fuglekøje. Spejderne står for korset 
 og alteret. 
 Medio. Sæsonafslutning for de almindelige spejderaftner. 
 Den 23. Sct. Hans ved Rindby Forsamlingshus. Spejderne stillede med 
 popcorn og snobrød + bemanding af de poster som var stillet op af 
 forsamlingshuset. Der var mange børn og supergod stemning, men pyha, 
 hvor var det varmt. 

 Juli  Den 6., 13. og den 20. Late night ved Sparekassen med skumfiduser og 
 masser af børn. 
 23.-31. juni Spejdernes Lejr 22 i Hedeland ved Roskilde sammen med 
 32.000 andre spejdere. Vi kom afsted med 36 tilmeldte og fik sammen en 
 kæmpe spejderoplevelse. Fanø Brugsforening sponsorerede turen med 
 10.000 og gav os også et kæmpe banner til vores indgangsportal. 
 Undervejs fik vi både besøg af borgmester Frank Jensen og af forældre til 
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 vores spejdere. 

 August  Medio. Vi får overdraget nøglen og brugsretten til Oddens Skovhytte. 
 Den 22. august Bestyrelsesmøde med besøg af kommunaldirektør Søren 
 Abildtrup som repræsentant for kommunens folkeoplysningsudvalg. 
 Den 30. Sæsonopstart og oprykningsfest. Der blev brudt ud og ind af cirkler, 
 serveret chili con carne og hygget big time. 

 September  Spejderne får bevilget fondsmidler fra Norlys til etablering af en bålhytte ved 
 Fenjagården. Kim Madsen gav tilbud og stod for byggeriet sammen med 
 Simon Ønaf. 
 Den 11. Naturens Dag. Efter afbud fra Naturstyrelsen fik vi en god 
 ‘optrækkerdag’ ved Fenjagården 
 Medio. Fanø Vesterland overlod deres pantflasker til Fenja Gruppe. Det var 
 et større sorteringsarbejde, men gav en god slant til kassen. Tak. 
 Den 25. Høst-gudstjeneste i Nordby Kirke. 

 Oktober  Den 21. Halloween-arrangement i Strien. Spejderne fik overdraget 
 overskuddet. 
 Den 29. Distriktsarrangement for ledere på Fenjagården. Vi deltog med en 
 håndfuld ledere. Det var distriktet, der arrangerede. 
 Den 30. BUSK-gudstjeneste i Nordby Kirke. Spejderne pyntede op før 
 gudstjenesten. 

 November  Den 20. Spejderne opsætter juletræer i Hovedgaden. 
 Den 26. Bålhytten ved Fenjagården blev færdig. 

 December  Den 1. Spejderne er repræsenteret ved Fanø Kommunes 
 Folkeoplysningsudvalgs dialogmøde. 
 Den 14. Indvielse af den nye bålhytte ved Fenjagården med deltagelse af et 
 bestyrelsesmedlem fra den glade giver; Norlys. 
 Den 21. Lederne mødes til solhverv i skoven. 
 Den 30. Spejderne får doneret en foldbar trækvogn af Esmark - meget 
 anvendelig ved spejderarrangementer i Oddens Skovhytte! 
 Den 31. Sct. Georgsgilderne har opsagt lejekontrakten til det lille værelse på 
 1. sal, men kan stadig mødes efter behov i Spejderborgen. Vi skal finde ud 
 af, hvad vi vil bruge værelset til. 

 2023 

 Januar  Den 14. Spejderne nedtager juletræer i Hovedgaden. 
 Ultimo. Blev der ryddet op i Spejderborgen, og alle de gamle 
 spejdermaterialer er blevet samlet og flyttet. Der er taget kontakt til 
 Lokalhistorisk Arkiv med henblik på eventuelt at overlade dele af de mange 
 materialer til dem. 

 Februar  Den 11. Fastelavnsgudstjeneste i Nordby Kirke og efterfølgende 
 tøndeslagning ved kirken. Troppen har lavet stativet til at hænge tønderne 
 på og familiespejderne har pyntet tønderne. 

 Marts  Den 1. Ordinær generalforsamling 


