
Beretning fra Klan Ikaika
 
Klanen har på samme måde som de andre grene også været hårdt ramt af coronaen og alle de 
udfordringer som fulgte med. Alt i det seneste spejderår har dog ikke handlet om corona. 
Tilbage i starten af 2020 og inden coronaen ramte landet begyndte vi på projekt "ren og pæn 
klanhytte", hvilket bl.a. indebar et smut i IKEA, en grundig rengøring/sortering i skabe og lidt 
maling hist og pist - Dette resulterede så i, at vi nu står med en hytte, som vi nyder at tilbringe vores 
tid i, og hvor vi kun mangler nogle små maleopgaver mv. 
Da coronaen så for alvor rasede over landet, tikkede mail efter mail ind med aflysninger af samtlige 
af de kurser og løb, som vi så utrolig meget frem til at deltage i. Meldingen om at det ikke var 
muligt at samle spejdere fra hele landet, var en ordentlig mavepuster for os i klanen, da noget af det, 
som vi vægter allerhøjst i vores lille klan, er at tage rundt i landet, udvikle os som spejdere, få ny 
viden og møde andre skønne spejdere fra rundt om i landet - Det giver os endnu mere energi til det 
ugentlige spejderarbejde. 
Vi kom stille og roligt igennem et lidt hektisk forår, en enkelt spejder faldt fra i klanen og det hele så 
en smule gråt ud. Den ellers planlagte sommerlejr til Norge blev desværre aflyst, og derfor blev 
sommerlejren på Fur - Denne lejr var utrolig tiltrængt! Vi nød at komme lidt væk og bare tilbringe 
en skøn uge med en masse fantastiske mennesker i det jyske. 
Efter Sommerferien rykkede to nye op i klanen, hvilket gør, at vi nu er 4, dog kun 3 der deltager fast 
i de ugentlige møder. At der kom nye i klanen var lige det skub som vi havde brug for efter foråret, 
og vi er nu blevet en lille tæt klan med store planer for de kommende år. 
Indenfor de seneste par måneder er vi bl.a. begyndt at planlægge sommerlejren for sommeren 2021, 
som går til Forlev Spejdercenter. Meget af det praktiske har vi allerede styr på, så nu glæder vi os 
bare monster meget til en skøn sommerlejr, forhåbentlig uden for mange restriktioner, og ellers bare 
et spejderår med en hel masse gode kurser og oplevelser, som vi desværre måtte være foruden i det 
forgange år.
 




