
Året 2017 har været endnu et godt spejderår for Karl af Riise. Vi fastholder vores 

position som den største spejdergruppe i Antvorskov Division med cirka 123 

medlemmer inklusiv ca. 15 ledere. Vi har i løbet af året måtte sige farvel til et par af 

vores ledere men også nye er kommet til. En særlig tak for indsatsen til Casper Judson 

som stoppede efter sommerlejren, og til Mikkel Kinnerup har valgt at stoppe. 

velkommen til May-Britt og Liv. 

Vi har i årets løb haft flere gode fælleslejre/-aktiviteter som blandt andet vores 

gruppelejr på Grønningen i april måned, vores oprykningslejr i September måned, som 

sædvanen tro foregår i Bromme i vores dejlige hytte tæt ved Bromme Lille Sø, samt 

vores fælles juleafslutning på Torvet. 

Vi skal heller ikke glemme at nævne vores sommerlejr, spejdernes lejer 2017 i 

Sønderborg, som, på trods af at vejret ikke var med os, var en rigtig god oplevelse. Vi 

havde mange fælles oplevelser. Og en masse gode aktiviteter. 37000 spejdere var samlet 

over ugen og gjorde det til en kæmpe oplevelse for alle. 

Vi afholdt traditionen tro i November en Leder- bestyrelses- & klandag (LBK-dag), hvor 

der var tid til at drøfte de store og små planer for fremtiden. Her arbejde vi med folks 

forskellige ideer til forbedringer og arrangementet. 

Ledergruppe, er nu i gang med at planlægge gruppelejer som i år er flyttet ud til Niløse. 

Efter ønske fra børnene der har været på centeret så det glæder vi os meget til at opleve. 

Til sidst skal vi nævne at Winnie Stopper i Karl af Riise da hun har fået chancen for at 

forfølge en drøm om at bo på Grønland. Helle stopper ligeledes da hun flytter væk fra 

Sorø. Andreas tager på tur i det store udland og backpacker. Så ham håber vi at se igen 

hvis han kan finde hjem. 

En Stor tak skal lyde her fra, til ny og til gamle ledere og andre frivillige der deltager i 

gruppens aktiviteter. Jeg håber personligt at få mere tid til at involvere mig aktivet i 

gruppens hverdagsliv.  

Gruppeledere Karl af Riise gruppe 

Mads Britton. 

 


