
Formandens beretning 2019 
 

Bålhytten på Grønningen 

For ca. et år siden godkendte Grupperådet (generalforsamlingen) et budget med et kæmpe underskud. 

Anledningen var, at bålhytten endelig skulle realiseres og vi havde på det tidspunkt ingen tilsagn om tilskud 

fra fonde mv. Dog var Grupperådsmødet kun lige overstået, da tilsagnene begyndte at tikke ind.  

SEAS-NVE, Trelleborgfonden og i særdeleshed Friluftsrådet bakker massivt op om vores projekt og i 

skrivende stund er vores projekt-regnskab indsendt og vi kan forvente at få alle udgifterne dækket. 

Elefantgården har bygget en god, gedigen bålhytte til os som jeg er sikker på vil være til stor gavn og glæde 

for både spejder-arbejdet og det øvrige friluftsliv på stedet i mange år fremover. 

90 års jubilæum 

Karl af Riise’s 90 års jubilæum blev markeret i foråret under endnu en vellykket gruppelejr på Grønningen. 

Der var besøgende bl.a. fra nabogrupper og Sct Georgs Gilderne. Gilderne forærede os et nyt 

dannebrogsflag samt beværtede os med lagkager. Dertil var der jubilæums-t-shirts til de deltagende 

spejdere, sponseret af Tandlægehuset. 

Brommehytten 

Efter mange tilløb blev 2019 året, hvor vi rykkede en af vore 2 årlige arbejdsdage til Brommehytten. Det var 

en glædelig begivenhed af flere grunde: 1) Det er et pragtfuldt sted ude midt i skoven. 2) Stedet trænger til 

en kærlig hånd. 3) ….og ikke mindst: Vi er efterhånden godt med, når det gælder vedligeholdelse af 

rammerne på Grønningen. Der blev skuret og skrubbet, hamret og malet, skiftet vinduesglas, lappet gulv 

osv. osv. til den helt store guldmedalje. 

Grønningen 

Omkring os på Grønningen er der følgende forandringer på vej: Sorø Disc Golf flytter ud på Gymnastik-

efterskolens arealer i løbet af kommende forår. Deres formand, Torben Halgaard, takker for lån af 

spejderhytten og for godt naboskab. Dertil kan vi kun sige ”selv tak” for godt naboskab. De har efterhånden 

båret over med mange sjove, sære spejder-aktiviteter ud over det hele. 

Vore naboer til den anden side, Sorø BMX Klub, kommer lidt tættere på. De har fået pålagt at nedlægge 

deres indkørsel fra Fægangen, så de skal i fremtiden ind ad ”vores” indgang. Med til projektet hører så en 

opgradering af indkørsels- og parkeringsforhold som forhåbentlig bliver til fordel for os alle. 

Tak for denne gang 

Det var så lidt løst og fast om det der ligger i forlængelse af spejder-aktiviteterne og til sidst: Stor tak til alle 

engagerede børn og voksne i og omkring Karl af Riise fordi I gør det til et fantastisk sted at være spejder! 

Lars Rebien, Bestyrelsesformand 

 



Årsberetning – gruppeleder 

Ved starten af år 2019 kunne vi byde velkommen til en ny gruppeleder, Stine Lerke, som gerne ville 

afløse vores daværende gruppeleder, som havde været fraværende med sygdom i en længere 

periode.  

Da Stine ikke havde været aktiv i Karl af Riise i længere tid, blev løsningen at lave en gruppeledelse, 

hvor Poul Henrik gik med for at støtte starten – og Kasper Fischer assisterede med at klare 

medlemssystem og anden IT-support og Lone assisterede med at skrive referaterne. 

Af fælles aktiviteter skal nævnes: 

• Tænkedag. Blev fejret sammen med de øvrige spejdere i Sorø, hvor der blev indsamlet et 

pænt beløb, da traditionen er, at spejderne giver 2 kroner pr. år man har været spejder. 

 

• Sct. Georgs dag / spejderdagen blev markeret med en lille ceremoni, hvor spejderløftet blev 

aflagt. 

 

• Gruppelejren var også en 90-års fødselsdag, da Karl af Riise fejrede 90 år med spejderarbejde 

i Sorø. Der var aktiviteter fra Klanen, gæster til kage, T-shirt fra Tandlægehuset til alle 

spejdere og helstegt gris til alle.  

 

• Lederhygge i juni hos Stine, hvor der blev grillet, talt på tværs og med nogle gode 

konkurrencer. 

 

• Sommerlejren i år 2019 var adskillige sommerlejre, da vi ikke holdt sommerlejr sammen, men 

hver afdeling havde deres egen sommerlejr. 

 

• Oprykningslejren sidst i august. Bromme er en særlig perle, og årets oprykningslejr blev 

traditionen tro holdt i de smukke opgivelser som Bromme er. Aktiviteterne var en 

kombination af fælles ting og afdelingsaktiviteter, hvor højdepunktet er den stemningsfyldte 

oprykning lørdag aften. 

 

• LBK-dag i oktober. Dagen, hvor ledere, bestyrelse og klan taler sammen om udviklingsplaner 

og aktiviteter for det kommende år. 

 

• Juleafslutning. Hver afdeling havde to poster med til et lille byløb rundt om torvet i Sorø. 

 

Herudover har der været ledermøde lokalt, og deltagelse i divisionens gruppeledermøder. Der er 

også lavet opslag for at gøre opmærksom på de gode oplevelser der er som spejderleder - og Karl af 

Riise har brug for flere ledere. 

Ved starten af år 2020 har Stine Lerke desværre trukket sig som gruppeleder, da hun fandt, at det 

ikke var det rette for hende – og derfor er vi nu på udkig efter en ny gruppeleder. 

Tak til alle, som har bidraget til at jubilæumsåret 2019, blev et godt spejderår. 

 



Mikrobernes beretning 2019 
 
Vi startede året ud med tre helt nye ledere, Camille, 
Mikkel og Philip, og tre mikrober. I februar gik vi i gang 
med at reklamere for vores gren ved at hænge 
plakater op, være rundt i børnehaverne og deltage i 
Familiespejderdagen 2019. Det har bidraget til at vi nu 
et år efter har fordoblet medlemstallet. 
 
Vi har igennem året arbejdet med forskellige forløb og 
temaer: 

- Madlavning over bål 
- Trøster-mærket 
- Samarbejde 
- Legemester 
- Jord til bord 

 
Derudover har vi deltaget i flere af gruppens og 
divisionens arrangementer bl.a. Gruppelejren, 
Mikrodagen og Oprykningslejren.  
 
I august startede Mikkel på Stevns efterskole og vi 
måtte ud og kigge efter en erstatning. Efter lidt søgen 
fandt vi Ida som lynhurtigt faldt til i mikrobegrenen.  
 
Vi har på møderne haft et hyggeligt og godt 
fællesskab familierne imellem og det er vores 
opfattelse at børnene har haft nogle gode, sjove og 
lærerige timer når vi har mødtes.  
Vi har så vidt muligt haft fokus på at være udenfor, og 
at nyde den danske natur i alt slags vejr. 
 
Spejderhilsner Mikrobelederteamet 
Ida, Mikkel, Camille & Philip 



Årsberetning Mikro 

I løbet af året har vi haft en stor stigning i antallet af mikroer. Vi er nu kommet helt op på 13 

indmeldte mikroer. Til oprykningen i Bromme rykkede der 2 op til minierne, og mødet efter stod 

der 5 nye der gerne ville være med. Til de ugentlige møder fokuserer vi meget på, at udfordre 

mikroerne med blandt andet leg og øve os på at samarbejde. Vi har kigget mere på de nye mærker 

og har taget ”Sansekender”, ”en god kammerat”, ”skattejæger”, og vi er i gang med ”klar dig selv”. 

Vores insekthotel er blevet opdateret, så der i vinter kunne flytte insekter ind igen.  

I løbet af året har vi været oppe i skovkanten og kigge til vores mikrotræ. Her har vi snakket om 

hvordan det ændrer sig med årstiderne. Generelt har vi udnyttet at vi har massere natur tæt på, 

med bål, mørketur i skoven, refleksløb, pandekager på bål, lagkageløb og meget andet. Vi har talt 

om hvordan man bedst holder varmen i kulden, og her lavede vi et eksperiment med sokker, hvor 

vi puttede dem uden om flasker med varmt vand, og efter lidt tid så vi hvilke slags sokker der 

bedst holdte på varmen. Derudover har vi løbende øvet råbåndsknob.  

Sommerlejren for mikroerne foregik i år sammen med minierne på Næsbycentret. Der var vi på 

centerlejr sammen med en masse andre - både blå og grønne spejdere. Lejren var en succes, og 

børnene var vilde med temaet, som var familiefilmen ”Syng”. Mødet inden lejren så vi filmen og 

hyggede med popcorn. I sommeren havde vi også jubilæumslejr, hvor vi var med om lørdagen.  

i starten af det nye år har vi været på vintertur med minierne, hvor temaet denne gang var Sct. 

Georg og dragen, og legenden om skjoldungerne. 



Årsberetning Minierne 

 

Minierne hjalp med at samle skrald i marts 19 

I april arbejdede vi med knob og madlavning og øvede os på at bruge  vores viden praktisk og byggede bivuaker, så vi 

var klar til at fejre gruppens 90 års fødselsdag i begyndelsen af maj, som desværre nærmere blev en vinterlejr med 2 

grader i stedet for varmt sommervejr. 

I slutningen af maj var vi på en fantastisk sommerlejr på Næsbycenteret efter at have trænet madlavning til det store 

kokkemærke. 

Efter sommerlejren i maj gik vi i gang med mærket ”En øde ø” hvor Robinson Cruse skulle redde sin ven Tirsdag”. 

Endelig kom sommervejret og vi fik leget med vand på mange måder.  

Vi mødte igen i august og efter årets Oprykningsweekend gik vi i gang med Bronzemærket i naturkendskab, hvor vil 

havde billevæddeløb, stampede regnorme op af jorden  og glædede os over vore nye bålhytte. 

I oktober for vi vild i skoven – men blev heldigvis fundet igen      . 

November stod i cirkusets tegn og vi lavede en sej forestilling for mikroerne med både klovne, en oversavet dame, en 

jonglør, vilde dyr og dyretæmmere.  

Decmber bød på juleafslutning med hjemmedekorerede honninghjerter og fælles afslutning på Torvet. Vi hjalp også 

Mødrehjælpen med at dekorere det juletræ som gruppen havde doneret til dem og solgte juletræer. 

I januar 20 var vi inviteret til Nytårskur hos Dronningen af SMUK, med tale, udklædt med sashes og drak ”champagne” 

– jo vi var meget imponerede. Siden vi gået i gang med mærket filmmager, hvor I kan se resultatet med 3 film på 

Grupperådsmødet i februar 20. Til det havde vi besøg af en professionel filmmand. 

Om lidt skal vi på vintertur med mikroerne ”I Skjoldungernes land” og arbejde internationalt med Brasilien og 

Hongkong som vi får besøg fra.  

Tak for i år siger Minilederne Winnie, Gregor og Helle 

.  



Årsberetning Juniorgrenen 

 

Juniorgrenen består ved udgangen 2019 af 5 juniorspejdere og 2 ledere. På 

oprykningslejren i september 2019 rykkede vi samtlige juniorspejdere op i troppen, 

så det sidste halve år har vi kun haft 1. års juniorer.  

I løbet af 2019 har juniorerne deltaget i følgende ture og lejre: 

• Vinterweekend med troppen, hvor alt blev sat på spil. 

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

Georges gildernes Mohrondoløb, hvor de bl.a. prøvede kræfter med 

brandslukning. 

• Jubilæumslejr i foråret for hele gruppen. 

• Et par juniorspejdere har været på PUF-kursus i korpsregi, hvor de sammen 

med jævnaldrende fra hele landet er blevet udfordret på deres evner inden 

for lejrliv, samarbejde og at være afsted på egen hånd. 

• Griflejr med divisionen på Oldebjerg, hvor vi kæmper om at bygge den bedste 

lejrplads og lave den bedste mad 

• Sommerlejr i form af ø-hop til Agersø og Omø (weekendlejr kun for 

juniorerne). Her var vi både ude at se en masse seværdigheder, lavede mad 

på trangia og druknede næsten i en bivuak! 

• Gruppelejr med oprykning i Bromme 

• Divisionens junior-vandretrur. 20 km med oppakning i området ved Gyrstinge 

sø og dernæst overnatning i shelter. 

Det har været nogle rigtig fine ture med masser af oplevelser, hygge og 

udfordringer. Det er ikke mindst virkelig godt, når juniorerne kommer ud og møder 

spejdere fra andre grupper f.eks. på lejre og ture i divisionsregi. 

I det daglige spejderarbejder er der særlig fokus på klassiske spejderfærdigheder og 

godt kammeratskab. Aktiviteterne handler derfor rigtig meget om friluftsliv, lejrliv, 

klar dig selv, orientering m.m. Vi har arbejdet med korpsets nye mærker, og vi er så 

småt ved at finde ud af hvilke juniormærker vi finder mest interessante og 

udfordrende.  

 

 



Troppens årsberetning 2019 
 

Året 2019 begyndte med forløbet Oldehåndværk, hvor spejderne blev udfordret i blandt andet 

snitning af egne smørekniv, fletning af bordskåner, knytning af armbånd og støbning af egne lys. 

 

Årets første tur gik i februar til Birkely, sammen med juniorerne. En weekendtur hvor lørdagen bestod 

af et stort spil, og hvor hvert valg kostede spejdernes hårdt 

tjente matadorpenge.  

 

En lille måneds tid senere sendte vi en patrulje på 

mohrondoløbet som er et hyggeligt løb arrangeret af Sct. 

George Gilderne, hvor niveauet er til at alle i alderen 11-16 år 

kan være med. I marts måned hjalp vi Sct. George gilderne med 

at afholde fest for byens tropspejdere 

 

I påsken havde vi 4 seje spejdere på påskekursus på Forlev 

Spejdercenter. En hel uge med spejderri i patruljen, som de alle 

fire klart vil anbefale at alle tager på.  

 

I maj ramte vi gruppelejren, der denne gang blev afholdt på 

Grønningen, i forbindelse med gruppens 90-års fødselsdag. I 

anledningen af at vi skulle være på vores egen grund, brugte vi 

møderne op til og en enkelt lørdag, på at få bygget et ordentligt 

overnatningssted, hvor hele troppen kunne sove. Det blev til et 

raftebyggeri i højderne, som heldigvis holdt hele weekenden.  

 

Juni måned bød både på Basilisk light sammen med resten af 

divisionen, hvor vi havde 10 seje spejdere med, og på  

sommerhejk, som strakte sig fra Sorø til Slagelse og tilbage 

til Grønningen. Med poster undervejs, travede spejderne 

afsted i højt humør.  

 

Årets højdepunkt var vores sommerlejr, der denne gang gik 

til Thurøbund. En sommerlejr kun for tropspejdere. En dejlig 

uge med en masse sejlads i diverse både, en lille hejk, som 

bestod af en gåtur den ene vej og sejlads hjem dagen efter. 

Ugen blev afsluttet med en fællesspisning og høj musik.  

 

Så kom august og et nyt spejderår blev skudt i gang med 

oprykningen, hvor vi sendte en stor flok videre til klanen, 

efterskole og udlandet, og ligeledes modtog en lille flok fra 

juniorerne.  

 

Efteråret er gået med at samle de 4 nye patruljer, lære 

hinanden at kender. Ligesom at vi har brugt tiden på at 

udforske de nye mærker som DDS udkom med i det tidlige efterår.  

 

Traditionen tro tog vi igen i år på juletur til en storby, her blev det til hytten i Vanløse, med byløb i 

København. Året 2019 blev afsluttet med juleafslutning på og omkring torvet, sammen med resten af 

gruppen. Dog havde troppen 2 møder efterfølgende, som blev brugt på vores egen juleafslutning.  



RAN Klan’s årsberetning 2019 

Siden sidste grupperådsmøde er der sket en del i RAN Klan.   

RAN klan har fornyet og forbedret deres klan- lov og de 

retningslinjer vi har i klanen. Vi har fået et nyt sæt ledere der er klar 

på at lede klanen mod en ny æra.  

Siden oprykningslejren er der blevet pustet nyt liv i klanen. Der er 

rykket mange nye spejdere op hvilket har givet et noget større 

fremmøde til vores møder om torsdagen. 

Udover en masse nye klanspejdere har vi også haft fornøjelsen af 

Ian og Augusto der er udvekslingsstudenter på Sorø Akademi i år. 

I løbet af året har klanen hjulpet til på ture og løb som Cicero eller 

troppens juletur. Det har været med højt humør og godt gå på mod 

begge gange.  

I påsken og efterårsferien har der også været spejdere afsted på 

kurser. De har taget det med hjem de har lært og bruger det i dag til 

deres spejderarbejde i klanen, gruppen og divisionen.  

Vi deltager som altid i Senior arrangementer i division. både 

fællesmøder i hverdagen og weekendture.  

I det nye år vil vi gå i gang med at tage de nye duelighedsmærker 

som korpset har tilpasset seniorgrenen.  

Vi vil også fortsætte med at udvikle klanen og deltage hvor der kan 

deltages. 

Spejder hilsner Klanledelsen 


