
Årsberetninger 
 

Minierne 

Årets første tur var sammen med mikroerne til Birkely i Mørkøv i januar. 
Vi var i gang med at tage dramamærket hele januar måned. 
Tænkedag den 22.2. blev afholdt sammen med alle spejderne i kommunen. 
Vi brugte tid på 1. hjælp i februar. Samtidig øvede vi os i knob. 
Vi lærte om spejderloven og  om spejderbevægelsen. 
Vi deltog også  til Skt. Georgsdagen den 23.4.  
I løbet af foråret øvede vi os på reb og rafter sammen med de øvrige 
forberedelser til Fønixlejren. 
I juni måned deltog minierne i året Fønixlejr. Divisionens årlige 
konkurrencelejr for alle minipatruljerne. 
Minierne var heldige at være en del af Spejdernes lejr i Holstebro den 21.7. til 
den 29.7. sammen med resten af Karl af Riise gruppen. Det var en stor 
oplevelse for både børn og voksne. 
Ved Oprykningslejren i august fik vi 9 mikroer der rykkede op som minier. 
Marianne og Carsten holdt op som ledere hos minierne lige før sommerferien. 
Efter ferien fik heldigvis to nye ledere,  Poul Henrik og Amanda. 
Divisionens Miniweekend blev afholdt på Spejd Niløse i september. 
Alle minierne tog med de nordiske guder på tur. 
I løbet af efteråret har vi taget orienteringsmærker vha kompas, koder, morse 
og kortlæsning. 
Det blev også til en uhyggelig græskaraften den 31.10. 
December måned gik med Luciaforberedelser og optog på Lynge Plejehjem. 
Det var til stor glæde for både børn og de ældre mennesker. 
Alle minierne har i årets løb taget sav og kniv mærket. De fleste har også 
været med til 5 km og 10 km mærket. 
 
Ulla Jenner, Minileder 
 
 

Juniorgrenen 

Da der i sommers skete en støre rokade i vores gruppe er der kommet et nyt 
lederteam hos juniorgrenen, derfor kan vi kun fortælle om tiden fra 



oprykningslejeren i september. 
Vi overtog en lille juniorgren til vores årlige oprykningsweekend. Og med lille 
menes der lille, vi overtog 5 spejdere hvor 4 af dem lige var rykket op fra 
minigrenen. Selv om det var en lille flok, kunne de hurtigt tage pusten fra det 
nye lederteam :). 
Efter første møde steg medlemstallet drastisk, faktisk med hele 3 personer på 
et møde. Dette gjorde at vi kom op på 8 spejdere. 
Vi brugt det andet møde med at få udstyret spejderne med et øksebevis, en 
ting som har været meget nyttigt i resten af året. Derefter sprang vi lige ind i 
vores første forløbsmærke. Det omhandlede pionering, hvor spejderne skulle 
lære de basale besnøringer, knop osv.. Her fik spejderne både lov at arbejde 
ude, men også lave et mindre projekt indendørs, til stor glæde for dem. De 
havde nu prøvet at bygge med rafte inden for. 
Resten af efteråret er blevet brugt på en stor bladning af emner. Der har 
været møder med kort/kompas, som resulterede i et byløb rund i Sorø. Vi 
havde også et mindre førstehjælps forløb. Samt nogle patruljeliv møder, hvor 
man arbejde med patruljer og hvordan vi skulle bruge dette i hverdagen. 
Vi deltog også med en patrulje til Sct. Georgs Gildernes miniløb, hvor vi løb af 
sted med en flot tredjeplads. 
Spejderne er netop startet op på et nyt forløb om håndværk. Her skal man 
arbejde med hænderne, kreativitet, samt at lave et produkt. Dette har bl.a. ført 
til nogle fine patrulje maskotter. 
Vi er i øjeblikket 9 spejdere og 4 ledere. Så vi ønsker os nogle flere spejdere. 
Tak for et godt år. 
 
Hilsen Juniorlederne: Amanda, Sabrina, Frederik og Kasper 
 
 

Troppen 

2012 lejren: 24 deltagere - FED lejr - næste fælles lejr i 2017. 
Oprykningsweekend i Bromme - nye ledere - ny struktur 
Nathejk - adventureligaen: 2 hold i alt 11 deltagere 
PL-PA tur - nathejk til Bromme 
PLAN: 17 afsted på PLAN 0, 1, 2 eller 3 og 1 på Spark ! Super super 
evalueringer fra alle. 
Vinterweekend i København  - 30 deltagere, hemmeligt agenttema, løb rundt i 
København patruljevis. 
Kyndelmisse: fængselsgården billeder fra 2012 lejren og salg af kage og 
cacao. 
Juletur på bondegård: 30 tilmeldinger 



Zaxsez - adventure ligaen: 4 tilmeldte hold 
Vi har arbejdet med: teambuilding - ikke mindst i forbindelse med ny struktur i 
tropsgrenen, orientering, kulturmærket, førstehjælp. 
Tanken er at troppens patruljer skal være mere og mere selvkørende, som 
korpset lægger op til med månedlige tropsmøder og weekender som 
supplement til patruljernes egne aktiviteter. Dette har endnu ikke været muligt, 
bl.a. fordi vi ikke har haft mødefaciliteter, men har delt hytten med minierne en 
stor del af efteråret, hvor alt tropsarbejde derfor har været udendørs. 
 
Det kommende år: 
I det kommende forår skal vi arbejde med lejrliv og - mad og som noget helt 
nyt: sejlads, i samarbejde med sejlsporten i Sorø og/eller søspejderne i 
Korsør. 
 
Mohrondoløb: patruljevis deltagelse 
Divisionsturnering: patruljevis deltagelse - for første gang. 
Sommervejr på Tydal i Schlesvig første uge i skoleferien: 35 km hike, bus 
derned, mulighed for: klatrevæg, fjeld og vildmarkstræning, sivbåde, 
svedehytte og storpionering. 
PLAN efterårsferien 2013: Så snart kursuskataloget kommer skal man være 
hurtig, det er en fantastisk oplevelse en hel efterårsferie for kun 500,-. 
Vi er 42 tropsspejdere og 5 ledere: Carsten Sams, Carsten Kruse, Vibeke, 
Lars Hesselberg og Helle. 
 

Ran Klan 

I januar/februar 2012 har vi i klanen fået lavet vores Klan tørklæder. Designet 
er det almindelige gruppetørklæde med et blåt kantbånd, det er et 
klansærpræg som vi er meget glade for. Vi har i klanen også deltaget i 
spejderløbet Zaxsez som postmandskab hvor dele af klanen havde en 
ledende rolle i udviklingen af løbet, mens at resten af klanen var med til at 
redde en post, som ellers var ved at blive lukket pga. manglende 
postmandskab. Det fik de stor ros af løbsledelsen for. 
I foråret har vi i klanen arbejdet med pionering, og når der var tid, flækket en 
masse brænde som nu er stablet inde i gruppens container. 
Da juniorerne i april skulle ud og gå langt, var vi med som ”madhold” hvor vi 
kørte ud med frokost på halvejen, og stod klar med aftensmad til de temmelig 
udmattede unger da de kom frem til brommehytten. 
I sommeren deltog Klanleder Casper Judson med gruppen i spejdernes lejr 
2012, dog som leder assistent i troppen, Simon og Kenneth deltog også, som 
hjælpere på selve lejren. 
På oprykningslejren var klanen tyndt repræsenteret idet at Kasper Fisher, 



Simon og Kenneth alle er ledere i andre grene af gruppen hvor de skulle 
være. 
I efteråret holdt vi et minimøde mens at lederne i minigrenen havde 
forældremøde, minierne var meget glade for mødet og at få ”lov” til at være 
sammen med os. Kasper Fisher og Casper Judson som er gruppens 
korpsrådsrepræsentanter deltog på korpsrådsmødet som var en god og 
lærerig tur. 
I vinteren 2012 har vi i klanen arbejdet med at åbne vores klanlokale for de 
andre grene, vi har fået aflåste skabe og kasser hvor de ting som vi benytter, 
er låst inde. Resten af lokalet er nu åbent for hele gruppen – dog forbliver 
udsmykningen af rummet urørt, med de samme særpræg fra tidligere og 
nuværende klanmedlemmer. 
I slutningen af 2012 var vi i klanen desværre nød til at sige farvel til to 
medlemmer. 
Simon har i lang tid arbejdet med andre spejder projekter på sidelinjen og går 
nu på ”fuld tid” ind i det. 
Kenneth er blevet færdig som mekaniker og er flyttet tættere på København 
hvor han vil forsøge at komme ind på politiskolen. 
I det nye år kan vi se frem til at få flere medlemmer, da gruppen har ca. 6 
tropsspejdere som rykker op i klanen. Ud over det håber vi på at kunne lokke 
nogle flere til. vi søger særligt piger, da vi godt kunne tænke os at gøre det 
attraktivt for andre piger, at blive klanspejdere i Karl af Riise. 
Vi glæder os særligt til sommerferien hvor vi skal deltage i de norske 
spejderes landslejr i Stavanger, hvor vi skal deltage med de ”nye” 
klanmedlemmer. 
Af kurser kan det nævnes at vi alle regner med at deltage i korpsets 
sejlkursus i juli, og nogle af os overvejer at tage væg klatre instruktør kurset 
igennem fjeldgruppen. 


