
Årsberetning fra bestyrelsen i KAR 
 

Karl af Riise er en stor og velfungerende spejdergruppe i Antvorskov Division bestående af op mod 
130  spejdere, ledere og assistenter. 
Hver uge bliver der holdt hyggelige og spændende spejdermøder og flere gange årligt er der større 
arrangementer og spejderture.  
 
Hvert år til jul sælger Karl af Riise juletræer på Torvet i Sorø. Overskuddet fra dette salg er et 
vigtigt tilskud til gruppens økonomi. Det gør det muligt at lave endnu mere spændende aktiviteter 
for børnene. En stor tak til de spejdere, ledere og forældre, som har givet nogle timer til dette 
arbejde. 
 
En anden vigtig aktivitet er de årlige arbejdsdage, hvor vi i fællesskab giver en hånd til at forbedre 
hytterne og deres omgivelser her på Grønningen. I 2015 fik vi færdiggjort hytteprojektet og 
påbegyndt bygningen af en veranda. Derudover blev der malet, rengjort, beskåret og andre vigtige 
småprojekter. 
Derudover har vi en gammel hytte ude i Bromme skov. Især taget har længe trængt til en kærlig 
hånd og dette arbejde er også blevet påbegyndt. 
 
Det største arbejde med gruppens liv og trivsel foregår i ledergruppen. I bestyrelsen er vi 
forældrerepræsentanter i hverdagen involveret i specifikke opgaver som f.eks. kassererfunktion, 
søgning af fondsmidler, samt et ansigt udadtil når der er behov for det.  
Vi deltager i den årlige leder og bestyrelsesweekend, hvor vi bruger et par dage til at få styrket 
sammenholdet, snakket aktuelle emner igennem og ikke mindst i fællesskab få lagt nogle planer 
for fremtiden 
Vi glæder os ikke mindst over at vi i bestyrelsen har fået besat kassererposten og at vores nye 
kasserer hurtigt har fået sat sig ind i vores regnskab og kontingentopkrævning.  
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning med ønsket om et fortsat godt spejderår i Karl af Riise 
 
Morten Gervil 



I 2015 har Karl af Riise gruppe fortsat arbejdet med at skabe flere sociale aktiviteter 

på tværs af grenene jf. udviklingsplanens pkt. 4. Det gælder f.eks. fælles gruppelejr i 

maj måned på Grønningen, gruppelejr med oprykning i september, og ikke mindst en 

meget succesfuld juleafslutningen på torvet. Junior og trop valgte på deres 

sommerlejre at tage sammen til Thurøbund og Mini og Mikro grenene var sammen 

på Næsbycenteret. 

De mange fælles aktiviteter er også en stor fordel for at fastholde det gode 

samarbejde i ledergruppen, som også i 2015 var på fælles lederweekend med 

bestyrelsen på Brommecentret. På leder-/bestyrelsesweekenden blev både 

udviklingsplan og håndbogen for nye ledere opdateret (KARaz). 

I løbet året har vi fået flere nye voksne ledere (Mia, Harald, Britt), ny grenleder i 

minigrenen (John), samt flere unge spejdere som foruden det almindelige 

spejderarbejde også hjælper til i de forskellige grene. 

Vi sluttede traditionen tro året af med juletræssalg på torvet som ud over at være en 

god indtægtskilde for gruppe, også er en hyggelig aktiviteterne spejderne og deres 

familier, og en god reklame for Karl af Riise gruppe. 

Vi vil gerne takke alle ledere for deres fantastiske frivillige indsats i løbet af året og 

den gode opbakning fra forældre. Det gælder ikke mindst de som i 

bestyrelsesarbejde og ved andre lejligheder har lagt et stort arbejde for at gruppen 

kan fungere, så vi i 2015 er blevet næsten færdig med en store terrasse foran den 

store hytte på Grønningen. 

 

Med store spejderhilsner 

Mikkel og Casper 

Gruppeledere 



FAMILIESPEJD/MIKROBE 

 

Familiespejderne har, ud over møderne de 2 søndage om måneden, deltaget i mikroernes ture og lejre. 

Aktiviteterne på vores søndagsmøder på Grønningen er spejderliv forklædt i en fantasiramme f.eks. 

sammen med Pippi Langstrømpe, Peter Pedal og som Mikroerne: en tur til Grønland – en tur i skoven med 

alle sanser åbne og tid til forundring og ikke mindst til leg og bevægelse. 

Vores møde begynder altid med en flyvetur til dagens destination – men før ”flyveren” kan lette, skal 

sikkerhedsselen bindes med et råbåndsknob, så når ”Mikroben” når til mikrospejd kan de binde 

råbåndsknobet. 

 



MIKRO 2015 

 

Vintertur med Minierne med mange aktiviteter og ikke mindst god tid til leg og kammeratskab sammen 

med de ”store” Minier. 

Tænkedag med hele Gruppen, hvor vi er med til at støtte spejderliv i udviklingslande med 2 kr. pr. spejderår 

Vi har talt om spejderloven og sammen med hele gruppen lovet at overholde den. 

Maj måned bød på mere lejrliv sammen med alle spejdere i Karl af Riise Gruppe 

Mikrodag, hvor vi sammen med alle mikroer i vores Division så på og prøvede landmandsliv som i gamle 

dage. 

Oprykning i Bromme, hvor vi sendte næsten alle mikroer videre til Minispejderne. 

Efteråret har budt på legetøj af naturmaterialer – ”rejser” til Australien og Grønland – og udfordringen at 

være på natløb på Grønningen uden voksen leder 

Ugemøderne danner basis for vores ture og lejre, hvor vi oplever spejderidéen KAMMERATSKAB – ANSVAR  

KAMMERATSKAB – SJOV – UDFORDRINGER  

Vi har haft forældrekaffe et par gange – det er noget vi gerne vil udvide til mere kaffesnak 

 

 

 



2. februar 2016 

Årsberetning for minigrenen. 
Minigrene tæller 16 minier og 6 ledere.  

Siden oktober har vi fokuseret på planlægningen af de enkelte møder, så de skulle blive mere struktureret. 
Gennemgående på alle møderne har vi arbejdet med miniernes sociale kontakt indbyrdes og hvordan vi bør 
kommunikere med hinanden på en hensynsfuld måde. Det har været lidt af en udfordringen, men vi synes 
vi er på vej i en positiv retning. Vi er dog ikke i mål og skal derfor i kommende år stadig fokusere på denne 
problemstilling, så det forsat er hyggeligt at være mini.  

I slutningen af året meldte en af mini pigerne sig ud, hvilket er surt. 

Vi skal fremadrettet overvej hvordan vi holder på medlemmerne og måske især pigerne, da vi ikke er så 
mange af dem. 

Oktober - Januar 
Vi har har på møderne arbejdet med følgende emne: 

Knivbevis, Savbevis, Bål & ”mad” over bål, Orientering / Kort og kompas, Stjernehimlen, og hygge. 

Det er forgået både med teori og masser af praksis.  

I slutningen af januar var vi på Mini / Mikrotur. Det var en dejlige fællestur på ”Lykkebjerg Bondegårdsferie” 
som bød på mange ting lige fra hesteridetur, fodring af dyr, kanin jagt til bål, kage og hygge. 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2015 -  juniorgrenen Karl af Riise 

Året 2015 har budt på mange gode oplevelser med juniorerne. 

Grenen består af 24 spejdere fordelt på fire patruljer og 4 ledere i grenen. Ved oprykningen skete 

der en stor udskiftning i grenen, således at der kun er 4 stk. 2. års juniorer på nuværende 

tidspunkt. Selvom der samlet set måske er lidt mindre spejdererfaring end tidligere, så er der 

masser af engagement, energi og lyst til at lære og dygtiggøre sig. Også i ledergruppen har der 

været lidt udskiftning hen over året, trods det har vi heldigvis et godt lederteam. 

Vi har ud over de ugentlige møder haft flere weekendture: Gruppelejr i foråret på Grønningen, 

hvor juniorerne bl.a. lavede sauna og tømmerflåder, divisionens Griflejr i juni, hvor juniorerne drog 

hjem med de fleste af præmierne, gruppelejr med oprykning i august, efterårstur, hvor vi 

overnattede i shelterne ved Titmosevej og sidst men ikke mindst vintertur sammen med troppen 

på Farmen ved Karrebæksminde. Dertil kommer ikke mindst en uges sommerlejr på Thurøbund 

spejdercenter sammen med troppen, hvor alle spejderne fik mange gode oplevelser til vands, da 

det er et søspejdercenter. 

Grenen stillede med en enkelt patrulje til Mohrondoløbet og tre patruljer til Miniløbet - begge løb 

arrangeret af Sct. Georges Gildet. 

Aktiviteterne på de ugentlige møder kredser særligt om almene spejderfærdigheder så som: kort 

og kompas, bål, knob, pionering og koder, men der har også været tid til at arbejde med dramatik, 

ligesom vi har prioriteret, at patruljerne på skift prøver at planlægge og gennemføre et møde for 

de andre. 

I efteråret deltog vi i Spejderhjælpen, hvor spejderne engageret tjente penge for at hjælpe med 

etablere køkkenhaver til fattige familier i Malawi. Gennem dette fik vi arbejdet med den del af 

spejderarbejdet, der handler om ”duty to ohers”. 

 



 

 

Karl af Riise Trop 

 

BERETNING 2015-16 

 
[

 

 

Det er nu fjerde gang jeg skriver beretning om året der er 

gået i Karl af Riise Trop. 

Fra grupperådsmødet i februar 2015 til nu har vi arbejdet 

med emner som: Lejrliv, søspejd, teambuilding, patruljeliv, 

håndværk, kultur og orientering. 

Vi har deltaget i følgende større løb/events: Saxsez (en 

meget våd og mudret oplevelse i egen baghave, altså i 

Sorø), Stafet for Livet, Spejderhjælpen, Aktivitet for 

flygtningebørn på Avnstrupcenteret og Nathejk. 

Vores sommerlejr var en våd  oplevelse. Sammen med 

juniorerne var vi på centerlejr på det skønne Sydfyn. 

Endnu en gang havde vi valgt den uge, hvor den danske 

sommer viste sig fra sin smukkeste side, så det eneste 

vand vi så, var det vi sejlede på. Alle fik prøvet sejl, kano 

og kajak på Svendborgsund – det blev endda til en 

kanohike rundt om Thurø.  

Med årets oprykning i august sagde vi farvel til en stor 

generation af spejdere, der nu var klar til livet som 

seniorer. 14 ”gamle” blev erstattet af 14 ”unge”. (En god 

ting for tropslederen, der nu ikke længer er den mindste i 

troppen ). Oprykningen forløb som altid i et fantastisk 

vejr i Bromme. 

Traditionen tro havde vi mange deltagere med på PLAN 

kurserne i efterårsferien. (Desværre holdt man strengt på 

de 12 år som nedre aldersgrænse for deltagelse, så nogle 

af de nye tropsspejdere må skuffet vente til 2016 med at 

komme afsted). For de øvrige var det som altid en meget 

positiv oplevelse rundt omkring i landet med nye venner. 

Juleturen sammen med klanen er blevet en god og fast 

tradition. Klanen står for aften/natevent fredag og 

patruljerne er på byløb rundt i København lørdag. Dette 

års tema var: KULTUR og det gav mulighed for både at se 

billedkunst, skulpturer, ballet, arkitektur og hemmeligt wc 

på Rosenborg Slot. Årets første sne faldt lørdag nat, og i 

så store mængder at hjemturen med toget varede en del 

længere en beregnet.  

Juletræssalg og Nytårskur er del af traditionerne i ethvert 

tropsår, også for den nye generation.   

Tak for endnu et godt spejderår!                             

Tropsledelsen 



Årsberetning 2015 RAN Klan 
Året 2015 har været et spændene år, når man ser det med klan briller på.  

Vi startede året ud med at være værter for seniorenes julefest. Her deltog seniorspejdere fra hele 

divisionen. Temaet var kasino, og som på alle fine kasinoer var dresscoden galla-tøj. Udover fællesspisning 

var poker, roulette og Black Jack at finde på aktivitetslisten. Et fedt arrangement der samlede hele 

divisionen senior. 

I slutningen af februar stod det på Zaxsez, som denne gang blev afholdt i Sorø. Største delen af klanen stod 

som maddommere på madposterne. Her blev spejderne bl.a. bedømt på hvordan de lavede mad, hvordan 

maden så ud og deres mad hygiejne. 

En månedstid senere vente vi næsen mod Fyn. Her skulle vi være hjælpere på dette års Apokalypse løb. Her 

var vi hjælpere, først på en post som skulle forstille et autoværksted hvor spejderene skulle fremstille et 

blinklysrelæ. En noget svær opgave, men spejderene tog udfordringen op. Lørdag var vi en del af en kæmpe 

madpost. Udover at spejderen skulle lave mad over bål, skulle de også fremstille bordpynt, øve deres 

tjener-skills og til sidst forbi et kasino for at finde ledetråde til den næste post. 

Så viste kalenderen maj-måned og dette betød vi skulle afsted igen. Denne gang stod den på Invictus løbet 

sammen med divisionens andre senior. Vi skulle i år være postmandskab på to poster, som blev planlagt af 

senior fra Gørlev gruppe. Invictus er et anderledes løb da noget af løbet forgår på cykel.  

Årets sommerlejr stod på en tur til Vendelbo Jamboretten. Denne blev afholdt i Nordjylland. Vi deltog med 

4 spejdere. 

I august kom oprykningslejeren. Dette må helt klart være årets højdepunkt. Ikke fordi det bød på den hel 

vilde lejr, men derimod på det store antal spejdere der rykkede op. Vi fik 11 friske spejdere op. Dette er helt 

fantastisk, og en fed tilføjelse af nye ideer og energi. 

Efteråret blev bl.a. brugt på Troppens Juletur. En weekendtur til København, som bl.a. bød på løb rund i 

byen, terrortrusler, sneboldkamp, en tur på Christiania og meget meget mere. 

Et af årets sidste begivenheder blev sammen med resten af gruppen til fælles juleafslutning på torvet i sorø. 

Aftenen bød på byløb, dans om juletræet og hyggeligt samvær med de andre grene. 

Spejderåret blev sluttet af med en hyggelig julefrokost med vores ”søster-klan” fra Gørlev spejderne. En 

god måde hvor vi kunne mødes, uden at der var spejder på programmet. 

 

Dette års begivenheder har gjort at vi nu kan tælle hele 21 medlemmer, en god blanding af nye og gamle. Vi 

er også heldige at langt de fleste klanspejdere ikke kan få nok af spejder. Dette gør at vi har ledere i alle de 

andre grene, samt et par stykker der er involveret i adventurespejd-løb rundt omkring i Danmark. 
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