Året 2014 startede ud med at klanen fik sponsoreret hættetrøjer af altan.dk, hvor der
selvfølgelig kom navn og logo på både deres og vores.
i februar tog en håndfuld klanspejdere til Saksekøbing, hvor vi gav en hjælpende hånd på
Zaxsez Flashback, hvor vi stod som postmandskab på 2 poster. En post hvor spejderne
skulle fremstille en alarm med en række uddelte materiale, den anden post vi stod på, var
madposten hvor vi var maddommere, spejderne blev vurderet på smagen af maden,
udseendet af maden, hygiejnen ved fremstilling og oprydningen.
Godt en måned efter Zaxsez, tog sendte vi 3 spejdere af sted mod Aarup, til Skovbrynet,
og hjalp med postmandskab på en enkelt post på Apokalypseløbet.
I løbet af foråret hjalp vi klatreklanen med en total renovering af deres klatrevæg i
Slagelse. Derudover byggede vi for gruppen et raftestativ, på en af de årlige
arbejdsweekender. Endnu engang stod vi klar med en hånd, da Københavns Middelalder
Marked spurgte om vi kunne hjælpe. Vi hjalp til med servicen af drikkelse i boderne, og
ellers var vi klar til lidt af hver, hvor der nu lige var brug for hjælp.
Så nåede vi til sommeren og dermed til årets højdepunkt, nemlig divisionssommerlejren
InterSpejd. Vi deltog på forlejren, fra torsdag, og var med til at bygge en stor del af lejren
op, så den var klar til at modtage divisionens spejdere om søndagen. Under selve lejren
var vi sammen med de andre klanspejdere et tilkalder team. Var der brug for assistance
var vi et stort hold der var klar til at hjælpe. Derudover var vi med i planlægningen,
sammen med lejrechefen Henrik, og udførslen af velkomst ”showet”, lejrebålet og
afslutningen.
Efter en fantastisk sommerlejr, sendte vi tre spejdere mod Sønderjylland til Stevninghus,
hvor der var E2014, en international lejr, dog kun på halv lejr. Vi deltog på lejren som
hjælpere og var med til at stå for pioneringsaktiviteten og en enkelt dag hjalp vi på
madaktiviteten.
Efteråret startede at vi deltog, med to spejdere, som hjælpere på Solaris, som i år startede
i Billund og sluttede i Odense. Vores opgave var at hjælpe til på en kemikaliefabrik der en
dag var sprunget i luften. Eftersom at en fabrik ikke står stille, var der desværre
medarbejdere på arbejde denne dag, spejderene skulle nå hjælpe de sårede og yde den
nødvendige førstehjælp.
Igen i år var vi med i planlægningen af troppens juletur, som igen gik til København. Vi
stod for løbet fredag aften / nat, hvor spejderene gik fra Københavns Lufthavn, og ind til
Bryggen. I år havde vi fået æren af at lave 2 poster til dagsløbet lørdag, den ene blev i
Bananapark, hvor der er en fantastisk klatrevæg spejderne fik lov til at komme på, vores
anden post var på Naturcenteret og spejderne fik lov til at lave pynt til det juletræ de bar
rundt på under hele turen.
2014 sluttede en tirsdag af med en juleafslutning fælles med hele gruppen.

