
Klanens beretning: 
For RAN klan har 2017 været et begivenhedsrigt år. Første halvår har budt på en masse af 

forskellige aktiviteter både for os selv, men også med divisionens andre seniorspejdere. Vi har bl.a. 

været til fælles senior møde i Ringsted, Gørlev, og Stenlille, og derudover har vi også holdt et brag 

af en sommerfest og en hyggelig julefrokost sammen med klan Chili. Seniorfester er måske ikke 

lige det, man forbinder med spejderaktiviteter, men de skaber et stærkt fællesskab både i vores egen 

klan og med andre. Et fællesskab der kan bruges til at skabe de fede aktiviteter. I foråret tog nogle 

af os på senior kurset Plus Peiko, hvor vi lærte en masse om projektledelse og mødte en masse nye 

spejdere. I pinsen var vi traditionen tro og tog på Københavns middelaldermarkede(KMM) som 

hjælpere. Foråret har også været en overgangsperiode, hvor Mille så småt blev kørt i stilling til at 

overtage Klanlederposten, hvorfor Mille og Katrine, som blev den nye klan assistent, tog på 

Klanleder kursus i pinsen for at få noget værktøj i rygsækken. 

Vi glædede os meget til årets landslejr (SL17) i Sønderborg, som vi bl.a. forberedte os til ved at 

designe og bygge vores såkaldte sovemonster. Da det endelig var tid til at tage af sted til SL17, 

hjalp nogle af os med at pakke materiale bil, tog et forspring til Sønderborg, og begyndte 

opsætningen af lejren før resten af Karl af Riise spejderne ankom. Vi fik bygget et velfungerende, 

stort og hyggeligt sovemonster, som vi alle var stolte af, at kunne kalde vores bosted. Selvom vejret 

var imod os, og der ikke var så mange aktiviteter rettet mod 

seniorspejdere, havde vi en rigtig god lejr. Vi tog på diverse 

drop-in aktiviteter, besøgte Sønderborg by, mødtes med 

gamle spejder kammerater fra nord, syd, øst og vest og nød 

den fede lejrstemning. Mange fra klanen deltog også som 

hjælpere på lejren bl.a. som barteam og som hjælpere på 

aktiviteter. Ydermere nød klanen at være på lejr med hele 

gruppen, og vi har alle hygget os med både mini, junior, trop 

og lederes selskab.  

Efter sommerferien rykkede Alexander op i Klanen, og Nikoline vendte tilbage fra efterskole, og 

rykkede også op i Klanen. Derudover fik vi også et helt nyt medlem nemlig Markus, som vi har 

taget godt imod. I efteråret havde vi beredskabsforløb, hvor vi som en del af forløbet fik opfrisket 

vores førstehjælp. Lige før efterårsferien vendte vi næsen mod Ungdomsøen på en divisions-senior-

arbejdsweekend. Der blev lagt kræfter i at rense skakter, grave rander og andet for at give vores 

besyv med til at gøre Ungdomsøen klar. Udover hårdt arbejde og ømme muskler bød weekenden på 

latter og hyggelige stunder med de andre seniorspejdere fra divisionen. Sådan en weekend er 

fantastisk til at booste sammenholdet mellem divisionens senior spejdere, og er et godt eksempel på 

hvordan spejdere står sammen om at skabe noget til gavn for andre. Vi glæder os alle til at 

Ungdomsøen åbner officielt, og mon ikke vi tager der ud på endnu en arbejdsweekend? 

Udover alt dette har vi selvfølgelig også deltaget i løb og 

aktiviteter på korpsniveau. Her kan af løb nævnes: Cicero, 

Solaris og nathejk. Ydermere var vi også i år med på 

korpsrådsmødet i Billund. Som man kan læse er der sket rigtig 

meget i løbet af spejderåret 2017, også meget mere end der er 

skrevet her. Klanen tæller i skrivende stund 22 klanspejdere 



hvor af mange af os deltager aktivt i gruppen enten som ledere eller i bestyrelsen. Vi ser nu frem til 

2018 med en spændt fornemmelse i maven.  

Med mange spejder hilsner Klanledelsen  

 


