Årsberetning Karl af Riise Trop 2014-15

Februar 2014: ”jule”tur
til Loruphytten – hvor vi
introducerede
”turbospejd” – masser af
opgaver til rette tid giver
sved på panden og endte
med fantastiske lagkager.
Marts 2014: I
videnskabens tegn. Vi
byggede raketter som vi
testede i samarbejde med
Sciencecenteret og
racerbiler af papkasser –
rent ”Monce Carlo Race på
Grønningen.
April 14: Fælles Sct.
Georgsdag med gruppen
og besøg fra spejderskolen
i Korinth, hvor vi bla
lavede en gigantisk gang
paella. Andre troppe fra
divisionen og en KFUM
patrulje fra Fjenneslev
lagde vejen forbi – selv
vejret var med os.
Maj 2014: Gruppelejr på
Næsbygcenteretudfordring af vores
pionerevner – og alle i
troppen fungerede som
patruljeledere da vi lavede
pizzaer på tværs af
grenene.

August 2014: Vi fik styr
på udstyr efter lejren,
lavede mad på tranqia og
havde for første gang
deltagere med på det
fantastiske adventurerace
Solaris med flyvning fra
Legoland til Odense.

Karl af Riise Trop: Årsberetning 2014-15: Sommerlejren

Divisionssommerlejr Niløse: Sommer
(af den bedste slags) – fællesskab i
patruljen – lækker mad – nye venner –
fed gruppelejr og fællesskab på tværs
af aldersgrupper – årets højdepunkt 

September 2014:
Oprykning –
patruljerne stod
selv for lørdags
aktivitet og natløb
med stor succes. Så
arbejdede vi med
team-building og
teamroller. En
større gruppe
deltog i adventureløbet ”Nathejk”.
Oktober 2014:
Aften for Sct.
Georgsgilderne med
de 3 fra troppen der
var på spejderudveksling i
Australien i sommer. Som afslutning
på arbejdet med
teams besøgte vi
fregatten i Korsør –
og arbejdede med
projektledelse. En
stor del af troppen
tog på PLAN rundt
om i landet.
November 2014:
Så var patruljerne
på banen med
aktiviteter –
inspireret af de
mange, der havde
været på PLAN3 og
havde ”hjemmeopgaver”:Bål i 1½
meters højde, 24
timer i sovepose,
skønhedspleje m.
choko-lademasker
og lækre mandeben

December 2014: Nyt (gæste)
medlem af troppen fra
Australien. Månedens tema var
teater og drama. Højdepunktet
den traditionsrige
Københavnerjuletur. I år med
natløb på Amager og
julekalenderløb i København,
24 poster selvfølgelig –
medbragte juletræer og
midnatsdans rundt om
juletræet på Rådhuspladsen
sammen med glade
københavnere.
Januar 2015: Nytårstaffel med
tale og nytårfortsættere,
vintertur til Lorup med førstehjælp og Den Store Bagedyst.
Månedsopgave: Kreativt håndværk hvor patruljerne har fået
udsmykket deres patruljerum.
En mindre gruppe deltog på
adventureløbet Coco Crazy
Monkey Race.

cvc

Februar 2015: Førstehjælp –
og vinterlege. Senere på
måneden deltager en stor
gruppe på adventureløbet
Zaxsez – i år med base i Sorø.
I årets løb er Carsten blevet
juniorleder, men holder fast
ved troppen efter juniormødet
og på weekender. Flædde har
fået drømme-praktikpladsen
som blomsterdekoratør i
Nordsjælland og må derfor se
sig om efter en spejergruppe
der. Judson er sprunget til på
møderne, så vi igen har et
stærkt team til troppen.

Det har været (endnu) et godt år for troppen – en stabil ungegruppe på 28
spejdere, der er til udeliv og tilsammen udgør et fantastisk team. Vi glæder os
til en spændende våd sommerlejr på sydfyn hvor vi satser på masser af vand
(kun nedefra)og masser af sol. Et brag af en lejr inden vi sender 14 store
(næsten voksne ) spejdere videre mod seniorlivet og gør klar til et
generationsskifte med nye PL-PA er og mange nye tropsspejdere.
Spejderhilsen Vibeke, Judson og Helle.

