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Formandens beretning 2018 
 

Faciliteter 
Vore opgaver i bestyrelsen handler meget om udstyr og faciliteter. Hvordan får vi skabt de bedste rammer til at lave 

gode, indholdsrige og underholdende spejderaktiviteter for børn og unge. De rammer, vi allerede har, bestræber vi 

os på at holde ved lige bl.a. ved at arrangere arbejdsdage i foråret, hvor alle, som kan, og vil, giver en hånd med.  

I 2018 løb vi så ind i et luksus-problem: spejderkalenderen var simpelthen løbet fuld – der kunne ikke presses en 

arbejdsdag ind! Vi forsøgte, men det lykkedes ikke. Når jeg kalder det et luksus-problem, så er det fordi der er fuld 

drøn på spejderne og et overvældende udbud af gode muligheder for ture og oplevelser. 

Efter sommerferien tog vi så revanche. Ud over oprydning og rengøring, fik hele bjælkehytten 2 omgange maling 

udvendig og et længe savnet brændeskur tog form. Det var forrygende at være med til! 

Siden vi fik alle afdelingerne samlet på Grønningen har det været et stort 

ønske at få en stor bålhytte for at forbedre mulighederne for udendørs-

aktiviteter i de regnfulde perioder. Vi er nu kommet et vigtigt skridt 

nærmere, da vi har fået byggetilladelsen og de nødvendige 

dispensationer til at gå i gang. Vi har også en leverandør parat, så vi er 

meget spændte på, i hvilket omfang vi kan få støtte fra fonde, 

sponsorater mv. I skrivende stund er ansøgningerne på vej rundt i 

systemerne. 

Økonomi 

Som det fremgår af regnskabet har vi en god, stabil økonomi hos Karl af 

Riise. Det skal dog ikke få os til at købe guld og grønne skove. Det, som vi 

har bred enighed om, er i grove træk, at evt. overskud skal gå til 

aktiviteter, kurser og oplevelser for spejderne. Når vi alligevel vælger at bruge penge på en bålhytte er det først og 

fremmest med forhåbning om en stor del støtte til projektet udefra, men samtidig en investering i at få det ugentlige 

spejdermøde og den hjemlige aktivitet til at blive bedst mulig. 

Igen i 2018 har Sct. Georgs Gilderne været behjælpelige med hjælp og opbakning – ikke mindst økonomisk. Gilderne 

har bl.a. givet støtte til spejderes deltagelse i sommerlejr samt tildelt os legat-midler. 

Salg af juletræer har igen givet et pænt overskud, svarende til små 500 kr. pr. spejder. Juletræs-salget er en 

væsentlig årsag til at vi ikke har haft stigning i kontingentet i en årrække. Det er stadig lidt nyt for os med 

samarbejdet om julebyen på Torvet, men spejderne får meget ros for vores tilstedeværelse og for vore evner til at 

løse opgaver effektivt. 

Til sidst: Stor tak til alle!, Det er en fornøjelse at være en lille del af den entusiasme og det engagement, der 

gennemsyrer Karl af Riise. 

 

Lars Rebien, Bestyrelsesformand 

  



Gruppeleders beretning 2018 
 

Af bestyrelsesformand Lars Rebien 

Vores gruppeleder, Mads, måtte i september trække sig af personlige årsager. Det har ikke været muligt at finde en 

ny gruppeleder, der formelt set udpeges/vælges af ledergruppen, men der arbejdes på sagen.  

Som midlertidig løsning er vi så heldige at Kasper Fischer og Poul Henrik Madelung har indvilliget i at dele 

gruppeleder-opgaverne mellem sig sideløbende med tropleder-funktionen. Det er, som nævnt, en midlertidig 

løsning, men det har i høj grad vendt stemningen i ledergruppen i en meget positiv retning. Godt gået! Det er 

fantastisk at opleve den vilje og evne til problem-knusning i besidder! 

I Karl af Riise har vi ca. 120 medlemmer og ca. 25 ledere. De samlede tal ligger meget stabilt fra år til år, men mellem 

afdelingerne er der store udsving. Det kræver godt samarbejde på tværs i gruppen for at grej og udstyr er til 

rådighed i rette mængder - og det samarbejde har ledergruppen! 

Afslutningsvis vil jeg bare lige nævne: Der er altid brug for friske kræfter både blandt børn og voksne.  

  



Mikrobernes beretning 2018 
 

I løbet af året har antallet af mikrober været mellem 3 og 7, med blandet piger og drenge.  

Vi har i løbet af året arbejdet med forskellige temaer og emner på mikrobeplan: 

 

● Krible krable dyr i skoven 

● Madlavning over bål 

● Vinterens fugle  

● Samarbejde 

● Førstehjælp  

● Knob 

● Lege 

 

Vi har på møderne haft et hyggeligt og godt fællesskab familierne imellem og det er min opfattelse at børnene har 

haft nogle gode, sjove og lærerige, timer når vi har mødtes. Til oprykningen “leverede” mikrobegrenen 3 børn, hvor 

2 er fortsat hos minierne med succes. 

Undertegnede har været leder for mikroberne som vikar i denne sæson, og på grund af arbejde og studie har 

møderne en del gange været ramt af aflysninger. Det var derfor dejligt og fantastisk at jeg i slutningen af året kunne 

give stafet videre til de tre nye ledere Camille , Philip & Mikkel. 

Det nye trekløver har allerede afholdt et par møder med succes og i løbet af slutvinteren vil deres fokus ud over 

møderne, være at hverve flere små nye spejder. 

 

John Zambrano 

Tidligere mikrobeleder. 

  



Mikroernes beretning 2018 
Vi er nu 8 mikroer og 3 ledere. 
Vi har kigget lidt på hvad der er af nye mærker. Vi har taget ”natur basis”, ”førstehjælpsmærket” (med besøg af 

nødbehandlerbilen), stjernekiggermærket” og er gået i gang med at tage ”en god kammerat”. 

Før jul var vi ude og gå 5 km, og da vi nåede tilbage til hytten fik vi varmen på noget varm kakao. 

Til oprykningen i Bromme rykkede der 11 op til minierne og vi have kun 2 mikrospejdere tilbage, men vi blev hurtigt 

flere de næste par møder efter.  

Til de ugentlige møder fokuserer vi meget på, at udfordre dem med blandt andet leg.  

Vi har været på vintertur med minierne, hvor vi fik rundvisning på frederiksbergslot. Her fik vi lov at komme ned i 

kongens badekar. Vi var på et lille løb i søndermarken og nød at være i en luksus spejderhytte med gulvvarme. Inden 

turen havde vi øvet at pakke liggeunderlag og sovepose sammen og snakket lidt om hvordan det er at være på tur. 

Der var ingen problemer på turen og alle mikroer kunne selv pakke alle deres ting.  



Miniernes beretning 2018 
 

I marts 2018 legede vi huleboere:  ”Før der var biler, computere, butikker, toiletter og vandhaner levede huleboernes klan her i 

området. De gik klædt i dyreskind, på bare tæer, deres hår var uglet, og de vaskede sig ikke hver dag. Når de var sultne, måtte de 

jage dyr og samle mad i skovene. Når de var tørstige, gik de til kilderne efter vand. Det vigtigste de ejede, var hinanden og ild. 

Huleboerne var gode til at tage sig af hinanden, og de vidste, at kun gennem samarbejde kunne de overleve og lykkes med at få 

samlet nok mad. Huleboerne gik ikke i skole, men de lærte at tænde bål og samle mad for at lære at overleve. Minierne har 

tændte bål, legede snigelege for at øve sig på at snige sig ind på bytte og tændte bål for at tilberede maden de havde fanget.  

I april arbejde vi med knob og besnøringer, som vi brugte til at bygge fede pionerarbejder: Bivuaker, køkkenborde og andet. Vi 

testede det hele af på gruppeweekenden i april. 

Maj måned var til udeliv og masser af bål mad – og så legede vi rigtig meget med vand.   

Juni var mere lejrliv og Fønix lejr med resten divisionens minier. 

I uge 27 var vi med resten af gruppen på den fedeste Sommerlejr på Houens Odde v/ Kolding. 

I august kunne vi byder velkommen tilbage til de gamle minier og velkommen til en række nye der kom helt udefra.  

Inden oprykningen i september skulle vi have styr på teltrejsning og arbejdede rigtigt meget med teambuilding. Traditionen tro 

hold vi en dejlig primitiv oprykningsweekend i Bromme.  

Vigtig lærdom for minier er kniv og savbevis som vi arbejdede med i september. Årets Sct. Georgs løb skulle være afholdt som 

byløb i Sorø, men blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. 

I oktober stillede vi spørgsmålet ”fik du styr på kniven og saven” og så arbejdede vi med mærket ”en god kammerat”.  

Et nyt minimærke er ”nørdmærket” som vi arbejdede med i november. Med vores egen ”dynamit Harry” (Liv) var vi i gode 

hænder til fysik og kemiforsøgene. Vi afsluttede med en besøg på Science-Centeret hvor ”bombe pigerne” gav os det store show. 

I december holdt bl.a. vi fælles juleafslutning med resten af gruppen på Torvet.  

2019 startede nærmest med et rekordforsøg for minier i form af ”lær at færdes i mørket – 5 km mærket” vi havde valgt de koldest 

og vådeste vinterdag – og endte endda med at går 7 km – men heldigvis ventede varm cacao med skumfiduser på de 11 seje 

minier og nogle seje forældre der var fået med på turen. 

Vi har arbejdet med Baden-Powel og været på vinterweekend med mikroerne til en fed spejderhytte i Valby – med varme i gulvet. 

Her var vi på prinsesseløb i Søndermarken, fik rundvisning på Frederiksberg Slot, og ”badede” i samme badekar som Struense og 

Caroline Amalie. To ekstra forældrehjælpere sørgede for at vi fik lækker med – tak for indsatsen! 

Vi træner ophold i mørket i januar med smuglerleg – og fejrer Tænkedag d. 22. februar med de øvrige spejdere i Sorø inden vores 

førstehjælpekspert (Annemarie der er sygeplejerske)går i gang med at træne førstehjælp med os.  

 

Årets sommerlejr bliver 24-26. maj på Næsbycenteret.  

 

Spejderhilsen minilederne 

Annemarie, Tobias, Gregor, Liv, Oliver og Helle 

  



Juniornes beretning 2018 
 

Juniorgrenen består i januar 2019 af 10 juniorspejdere og 3 ledere. I september 2018 rykkede 4 juniorer op til 

troppen og vi modtog kun 2 juniorer fra minigrenen. Desuden måtte vi sige farvel til 2 unge gode assistenter hos 

juniorerne, der ikke længere havde tid til de ugentlige møder. 

I løbet af 2018 har juniorerne deltaget i følgende ture og lejre: 

• Vinterweekend med troppen til Spejd Niløse 

• Et par juniorspejdere har sammen med tropsspejdere været med på Sct. Georges gildernes Mohrondoløb 

• Gruppelejr i foråret  

• Et par juniorspejdere har været på PUF-kursus i korpsregi 

• Griflejr med divisionen på Oldebjerg 

• Sommerlejr på Houens Odde 

• Gruppelejr med oprykning i Bromme 

• Divisionens junior-efterårsweekend på Grønningen 

Det har været nogle rigtig fine ture med masser af oplevelser, hygge og udfordringer. Særligt sommerlejren er et 

højdepunkt. Her har vi fokus på lejrliv og naturoplevelser, men I år bød den også på mange nye oplevelser for 

spejderne som vi har svært ved at prøve kræfter med i det daglige spejderarbejde f.eks. bueskydning, øksekast og 

tømmeflådebygning. Og oplevelser som besøg i biernes verden, hvor vi så på bistader iført bidragter og besøg på 

Koldinghus. 

I det daglige spejderarbejder er der særlig fokus på klassiske spejderfærdigheder og godt kammeratskab. Siden 

sommerferien har vi arbejdet med korpsets nye programstof. 2018 og 2019 bliver år hvor vi prøver en masse af det 

nye af og finder ud af hvad der fungerer godt for os. 



Troppens beretning 2018 
 

På vores Facebook-gruppe sluttede vi året med at skrive “2018 har været et år med 

fart på”. 

Og når vi kigger tilbage på alt det der er sket i 2018, kan vi kun nikke genkendende 

til, at der var fart på. Der var fart på fede ture, gode aktiviteter og et fantastisk 

sammenhold. Alt dette blev dagligdag i Karl af Riise Trop, og pludselig kunne 

fantasien kun sætte grænserne for spejderarbejdet. 

Men nu er det blevet tid til at kigge tilbage på alt det fede, der skete i 2018. 

 

Vi startede året ud med at tage på vintertur. Sammen med juniorspejderne drog vi til divisionens fede grund “Spejd-

Niløse”. Her stod weekenden på sjove aktiviteter, der blev lavet turbospejd, “by-løb” rundt i 

Niløse, producer dit eget spil og indendørs lejrbål, med dertilhørende underholdning. Alt i 

alt en super hyggelig weekend. 

 

Efter vi vendte hjem fra vinterturen, bød møderne på det første 

forløb. Efter et kæmpe ønske fra spejderne kastede vi os ud i mærket 

“Sjovt, Dumt og Farligt”. Som navnet siger er det måske lidt dumt og 

farligt, men det var godt nok sjovt. Vi fik leget med ildpile, ildbolde og 

meget mere ild. Vi byggede katapulter af musefælder, kastede med 

diverse ting og fik vist også lige ødelagt en microbølgeovn. Helt klart et af 

de federe mærker vi har taget. 

 

Kort herefter bød året på de første spejderløb. Igen i år havde vi et par patruljer med på Zaxsez og Morondo. To 

rigtige gode løb, når man er ny tropspejder og skal på sit første løb. 

Desværre bød løbene ikke på nogle flotte præmier, men gode oplevelser var der nok af. 

 

Herefter skulle vi igen en tur på Spejd-Niløse. Denne gang skulle vi 

med på årets gruppelejr. En meget kold weekend, men med et godt 

og gennemført tema. Hele lørdag rejste vi rundt mellem forskellige 

lande og lavede opgaver i blandede patruljer.  

 

Vi havde også to patruljer med på divisionsturneringen Basilisk. 

En hel weekend der tog os en tur rundt i Harry Potter universet. Der 

blev dystet i madlavning, dagsaktiviteter, lejr færdigheder, natløb og meget 

mere. En rigtig fed, men også meget varm weekend. 

 



Resten af foråret og sommeren blev brugt på stormkøkkenmærket, lege med tømmerflåder, 

besøg på den lokale brandstation og klargøring til årets sommerlejr.  

Traditionen tro gik vi på sommerferie med stor badedag på skjolden. 

Denne gang var vejret dog helt vildt godt. 

 

Så kom årets helt klare højdepunkt, sommerlejren. Sammen med 

resten af gruppen tog vi på en uges centerlejr på Houens Odde 

spejdercenter. En meget varm uge, der blandt andet bød på 

kanosejlads, tømmerflådebygning, badning, øksekast, bueskydning, 

overnatning i hængekøje og shelter og meget meget mere. Vi skal   

dog ikke glemme oplevelsen af at være på sommerlejr under et 

afbrændingsforbud, noget nyt og spændende, men også noget vi ikke gider 

igen. Vi fik forstærket fællesskabet, mødt mange nye spejdere og ellers 

bare havde en rigtigt god uge. Udover alt dette fik vi også en ekstra ting 

med hjem fra lejr, nemlig vores nye tropleder Eskil. Eskil var med som 

hjælper på lejren, og da vi skulle hjem, var han klar til at tage opgaven op 

som tropleder. Velkommen til ham. 

 

Kort efter vi kom retur fra sommerlejr og sommerferie, skulle taskerne og 

grejet pakkes igen. Oprykningslejren og en weekend i Bromme stod for døren, som 

altid når man er tropspejder planlægger man selv denne tur(med lidt hjælp fra en leder). Der blev 

hygget, pjattet, taget mærker, været på mærkeligt natløb og taget imod vores nye 

spejderkammerater der rykkede op fra juniorgrenen. I år rykkede der “kun” 5 spejdere 

op, men lidt har også ret, og vi er super glade for de “nye” der er kommet til. 

 

Den lyse tid af efteråret blev brugt på at bygge med rafter, lave mad over bål, 

planlægge og udføre patruljemøder, samt styrke sammenholdet i de fem patruljer. 

Nårh ja, så fik vi også lige gået 30 km og et par weekender efter tog vi en tur på 50 km. To 

gode ture, som satte sig som en fed oplevelse og vabler på fødderne. 

 

Hen på efteråret fik vi også deltaget i divisionsarrangementet 10-10 Event. En sjov weekend 

med alle vores tropkollegaer fra divisionen. I blandende patruljer kæmpede vi med 

raftekonstruktioner, madlavning over trangia, underholdning og meget mere. En fed 

weekend, hvor vi lærte en masse nye venner at kende.  

 

Resten af årets møder blev brugt på patruljerne, patruljemøde og gruppens 

juletræssalg. 



Inden der gik alt for meget jul i kalenderen, kunne vi lige nå en juletur. Denne 

gang rystede vi posen og rejste til Odense. Her havde vi lånt en rigtig god 

spejderhytte, med rigelig plads til os alle. For når man 36 tropspejdere, 

klanspejdere og ledere afsted, kræver det altså lidt plads. Weekendens tema 

var eventyr og førte spejderne rundt på forskellige oplevelser i Odense by. 

Her kan bl.a. nævnes julemarkeder, H.C. Andersens museum og nogle gode 

friluftsbutikker. En rigtig god weekend, hvor der var plads til hygge og 

brætspil. 

 

Vi sluttede året af på Torvet med resten af gruppen og fik derved sagt god jul til 

hinanden på en ordentlig måde. 

 

Ved siden af møder, løb, ture og lejre så har adskillige spejdere også 

været i gang med forskellige egne udfordringer. Eksempelvis at sove i 

hængekøje eller shelter hver måned i alle årets måneder, gå i shorts hele 

året, cykle til alle spejdermøder eller gå 10 km hver måned i et år. Det er 

dejligt at opleve den ekstra indsats. 

 

Så når man kigger tilbage på spejderåret 2018, har vi lavet rigtig mange fede ting.  

Og i år har vi husket at tage billeder af alle oplevelserne, faktisk har vi over 1200 billeder fra 2018 (de kan alle ses på 

vores trop Facebook-gruppe). 

 

Ved årets udgang kan vi stille med 33 tropspejdere, 5 patruljer og en håndfuld  

ledere, hvilket vi selv synes er rigtig godt. Vi ledere glæder os til 2019,  

der kommer til at byde på flere gode oplevelser  

sammen med verdens bedste tropspejdere! 

 

Spejder Hilsner Troplederteamet 

Kim, Eskil, Poul Henrik, Katrine og Kasper 

  



 

Klanens Beretning 2018 
2018 startede, som altid, ud med nytårstaffel for divisionens ledere, 

klanspejdere og bestyrelser. Inden længe skete der rokation i klanledelsen. 

Katrine trådte ned fra positionen som klanassistent, for at søge grønnere 

enge i tropsledelsen. Til gengæld fik vi to nye klanassistenter, Eskil og 

Markus. 

I februar tog vi på vandretur til Söderåsen i Sverige, det var en kold 

fornemmelse, med frosne støvler og stier der mere mindede om 

glidebaner. 

Efter vandreturen tog vi fat på et håndværker- forløb, hvor vi fandt ud af hvad de 

1000 for- skellige file der findes kan bruges til. Og forløbet endte ud i at vi fik lavet 

en nyt bord til klanlokalet. 

Derefter stod den på planlægning af gruppelejr. Gruppelejren bestod af et løb 

hvor spejderne skulle rundt på poster til forskellige lande, og udføre mange 

diverse opgaver, eksempelvis at lave en fløjte, til frustration for alle ledere. 

I foråret var vi også til megaklanmøde på DTU i Lyngby, hvor vi var på løb sammen 

med mange andre klanspejdere. Posterne gik ud på alt muligt forskelligt, f.eks. at 

glide ned ad en vandrutschebane på den mest kreative måde. 

Resten af foråret gik med at smide konservesdåser og stearin på bålet, samt at 

tage både bade- og kanotur i/på Sorø Sø. Her fik vi ønsket hinanden en god 

sommer, da klanen i år ikke var på sommerlejr. Dog var en stor del af klanen med 

på gruppens sommerlejr som ledere for de andre grene. 

Hen over sommeren skiftede klanledelsens struktur. Mille skulle på højskole, og 

Eskil overtog derfor rollen som klanleder. 

Efter sommerferien var det hurtigt tid til oprykningslejren, hvor klanen primært 

deltog som ledere for de andre grene, men dog også havde lidt arbejde selv, i 

form af at fylde faklerne op og tjekke væger. Klanen fik i år ikke nogen 

nyoprykkede. 

Herefter blev det tid til et fællesmøde med alle divisionens klanspejdere på 

Niløse, arrangeret af den nye divisionsklan, Klan Klassik. Mødet krævede mange 

af de gode gamle spejderdyder, og der var god tid til at fået snakket med hele 

divisionen. 

Ugen efter tog vi hjem til formanden, og fik hjulpet ham med at bygge 

en shelter. Som tak for hjælpen fik vi en god omgang mad. Og mad blev 

måske et deltema for efteråret, for ugen efter fik vi glaserede æbler, og 

vi havde mange madmøder. 

Igen i år stod klanen for fredagsløbet på troppens juletur. I år gik turen 

til Odense, så derfor var temaet oplagt; H.C. Andersen. Løbet havde 

poster som f.eks den lille pige med hvidløgene. Derudover blev der 

spillet en masse brætspil, og vi fik besøg af en gammel gruppeleder. 

I december besluttede vi os for at vores badetur i juni var gået så godt, 

at vi ville gøre det igen. Så vi tog til Korsør og hoppede i det iskolde vand, og så skyndte vi os hjem til varm kakao og 

suppe. 



Derudover var vi også til julebanko, hvor målet var at vinde den ultimative præmie, 

en kvart gris. Vi formåede faktisk at opnå dette mål, og Katrine endte med at have 

mad til mange måneder. 

Som afslutning på året holdt klanen julefrokost, hvor der både blev spist, danset og 

hygget. Og alle blev sendt godt afsted på juleferie. 

Året 2018 bød på ændringer i klanledelsen, men grundstammen i klanen er forblevet 

den samme som altid. Vi tæller på nuværende tidspunkt 21 klanspejdere, mange 

også ledere i de andre grene. Vi glæder os til et spændende nyt år i 2019. 

Med spejderhilsner klanledelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


