
Formandens årsberetning 2020, Karl af Riise
COVID-19 har på mange måder påvirket vores spejderarbejde det seneste år, men trods
dette har vi alligevel fået nået mange ting.

1: Bålhytten på Grønningen som vi fik bygget
med støtte fra SEAS-NVE, Trelleborgfonden
og Friluftsrådet blev indviet i efteråret i
forbindelse med et spejdermøde. Det var
heldigvis i en roligere periode med hensyn til
COVID-19. Der blev serveret både bålkaffe
og franske hotdogs til spejderne og
fremmødte forældre. Bålhytten giver mange
muligheder for diverse spejderaktiviteter

2: På billedet kan man se Mille og
Kasper med deres bevis på, at de nu er
træklatring instruktører. Via diverse
fonde fik vi 20.000kr, så der var penge
til både kursus og udstyr. Vi ser frem til
at kunne tilbyde træklatring til vores
spejdere.

3. I år blev der nedsat et nyt team til at stå
for juletræssalget (Laura, Carsten og mig
selv). Vii var meget spændte på, hvordan
det ville gå ikke mindst pga. corona. Vi fik
solgt alle vores træer og alle vores
juletræsfødder nede fra det beskyttet
værksted, Elefantgaarden. En anden god
ting ved at sælge juletræer er, at Karl af
Riise får vist flaget, men endnu vigtigere er
det at ledere, forældre og spejdere mødes
på tværs, og på den måde lærer hinanden
endnu bedre at kende.



4:  Trods et år fyldt med Corona, er det
alligevel lykkes at få lavet mange
spejderaktiviteter. Som formand er jeg særlig
glad for at det lykkedes at gennemføre den
gamle tradition omkring oprykningen i
september. Oprykningen er noget helt særligt
og ikke mindst ceremonien, hvor spejderne
står med faklerne i hånden og lyser op i
mørket.

5: Brommehytten er ikke blevet brugt
så meget i år, og vi har har
konstateret, at der er borebiller i noget
af træet, noget af loftet har fået nogle
fugtskader og det gamle
brændekomfur er gået i stykke og skal
skiftes ud. Vi håber, at I 2021 kan gøre
noget ved disse ting.

6:Vi har desværre oplevet problemer
med, at mange af byens unge fester ved
bålhytten, og ikke rydder op efter sig
selv. Jeg kan oplyse, at vi er i løbende
dialog med SSP fra Sorø kommune om
problemet.



7. Det var også året hvor vi havde indbrud nede på
værkerne og hvor vores trailer blev stjålet. Fyns
politi kontaktede os et par uger senere, og
meddelte at den var blev fundet på Fyn. Traileren
er nu igen tilbage på værkerne og klar til brug.

8. Kasper (tropleder), Niels, Mads
(tropsspejdere), Mikkel (klanspejder), Philip
(mikrobeleder) og Joachim (klanleder) var
utrolig aktive i den første Corona
nedlukningsperiode, og de fik blandt andet
bygget dette flotte raftestativ. Raftestativet
er med til at skabe et hurtigt overblik over
vores rafter, f.eks. når man skal til at
bygge et raftebord.

9. Det samme team var også med til
at ordne vores brændeskur og ikke
mindst at få det malet.

Dette var bare et lille udpluk af de mange ting der skete i 2020, der er ingen tvivl om, at de
mange gode spejderledere i vores gruppe er den vigtigste faktor for det gode spejderliv, og
vi skylder dem alle en stor tak.

Jakob Meibom, formand for Karl af Riise.



Årsberetning – gruppeledere 

Mange kan nok huske, hvor de var onsdag den 11. marts 2020. Aftenen, hvor Statsministeren 

lukkede landet ned.  

Vi gruppeledere sad i hytten på Grønningen og havde været i færd med at planlægge, hvad der skulle 

ske i den kommende tid. Da vi opdagede nyheden om nedlukning, var vi godt klar over, at tingene 

ville være anderledes et stykke tid, men at vi skulle have mere end et år med Covid-19, var der ingen 

forestilling om. 

Covid-19 har påvirket spejderlivet meget. 

Der har været mange nye regler at skulle 

finde rundt i, og mange aktiviteter og 

arrangementer som ikke har været 

muligt, bl.a. den planlagte sommerlejr 

med resten af divisionens 

spejdergrupper. Perioder med 

nedlukning, perioder grupper af 10, 

periode med grupper på 50, afstand, 

håndsprit osv. 

Det har selvfølgelig ikke været det sammen, men vi glæder os over, at der har været aktiviteter hver 

måned, selvom vi på det senest har haft en periode, hvor aktiviteter har skullet foregå hver for sig 

med gåture, online løb på Grønningen og Tænkedagslagkage. 

I det seneste år er vi heldigvis 

også lykkes med at kunne have 

nogle aktiviteter for hele 

gruppen.  Oprykningslejr i 

september, indvielse af den nye 

bålhytte og juleafslutning i 

december, i perioder, hvor 

Corona reglerne gav mulighed for 

det. 

Til trods for dette “coronaår”, så 

er der kommet flere spejdere til. 

For fortsat at kunne give 

spejderne gode og lærerige 

oplevelser, vil vi meget gerne 

have flere ledere.  

Vi vil gerne sige tak til alle spejdere og forældre for at have hjulpet og støttet i dette anderledes 

spejderår. En meget stor tak til lederne for den ekstra indsats som Corona-situationen har krævet.  

Vi håber, at der med foråret kommer spejderliv tilbage på Grønningen, hvor vi bl.a. glæder til os lidt 

træklatring, da Mille og Kasper har været på kursus og er blevet klatreinstruktører i år 2020.   

 

Vibeke og Poul Henrik 

   



Årsberetning - Mikroberne 

Vi startede året ud med nogle hyggelige møder i mikrobegrenen, men desværre ramte 
coronakrisen også mikrobegrenen og vi måtte stoppe de fysiske møder. Et par uger inde i 
nedlukningen begyndte vi at eksperimentere med små videoer med aktiviteter, som vi 
sendte til spejderne, hvilket hjalp os med at fastholde deres interesse. 

Efter sommerferien startede vi ud med familiespejderdagen, hvor vi fik flere nye på besøg.  
Vi nåede desværre kun et par møder efter oprykningslejren, inden nedlukningen blev 
nødvendig igen, men de blev alle mødt med stort engagement, både fra spejderne og 
deres forældre. 

• Vi har igennem året arbejdet med forskellige forløb og temaer: 
• Madlavning over bål 
• Trøster-mærket 
• Samarbejde 
• Årstiderne 
• Legemester 
• Jord til bord 

Derudover har vi deltaget i flere af gruppens og divisionens arrangementer bl.a. 
Gruppelejren og Oprykningslejren, hvor en enkel spejder rykkede op til mikro. 

I august startede Camille på Ryslinge efterskole og vi måtte ud at kigge efter en erstatning. 
Efter lidt søgen fandt vi Gyda som lynhurtigt faldt til i mikrogrenen. 

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, samt 
forældrene nyder at komme til møderne. 
Vi har så vidt muligt haft fokus på at være udenfor, og at nyde den danske natur i alt slags 
vejr. 

Vi gik ud af 2020 med 8 medlemmer. 

Spejderhilsner Mikrobelederne, 
Ida, Gyda, Camille & Philip 

 



Årsberetning Mikro 

Igen i år har vi haft en god tilgang af antallet af mikroer. 8 af de 10 mikroer vi har er kommet til i 

2020. Mange af vores gamle mikroer rykkede op til minierne på den årlige oprykning, som i år blev 

afholdt på Grønningen. Hele året har været præget af Corona og flere gange har vi været lukket 

ned. Det har medført at vi har indført en ny form for tapto med tramp i jorden i stedet for 

håndtryk. Selvom vi har fokuseret på samarbejde, har vi måtte øve os på det med afstand. Vi har i 

årets løb haft stor glæde af gruppens nye bålhytte, som vi også fik lov til at være med til at indvie. 

I foråret startede vi op med hjemmespejd, hvor vi ugentlig sendte nye opgaver ud til spejderne, 

som returnerede billeder af opgaven til os. Mikroerne har taget førstehjælpsmærke og 5 km 

mærke. I efteråret havde vi efterårstema, hvor vi lavede edderkoppespindsbilleder og plancher 

med efterårsblade i mange flotte farver.  

 

Selvom det har været et spejderår hvor vi udelukkende har afholdt spejdermøder udendørs, har 

mikroerne været kreative. De har lavet deres egne bestikposer med kartoffeltryk, snoet deres 

egne snore samt syet navne og billeder til deres egne siddeunderlag. Udover at de har været 

kreative, har vi også lavet snobrød over bål, været ved mikrotræet, øvet råbåndsknob, sunget 

spejdersange, været på mørketur i skoven samt lært om Baden Powel på lagkageløb. Mange af 

møderne har også været præget af bål og leg. 

2020 blev afsluttet med mikroernes egen juleafslutning i bålhytten, hvor der bl.a. blev leget mus 

med pebernødder. Traditionen tro blev der igen i år afholdt fælles afslutning på torvet. I år blev 

den afholdt sammen med minierne. 

Vi glæder os til et nyt år, hvor vi forhåbentligt kan være mere spejder sammen og komme på ture 

igen. 

   



Minispejder i Karl af Riise anno 2020 

Vi startede året 2020 med mærket ”Filmmager” med introduktion til film og kommunikation, 

hvor vi fik lavet flere må instruktionsfilm om spejderlivet. En flot fotocollage opsat i hytten 

fortæller desuden om minispejderne og deres bedste ven.    

I februar arbejdede vi med mærket kulturagent, hvor vi havde besøg af 

udvekslingsstudenter fra Asien og Brasilien efter en fantastisk kultur vinterweekend i 

Roskilde med mikroerne.   

 

Det blev også året hvor vi satte fokus på nye måder at være spejder på med Påske spejd 

og hjemmespejd. 

I en by med stolte science traditioner var det marts oplagt at lade sig inspirere af et 

landsdækkende tema fra 1977: ILD-LUFT-VAND OG JORD. (ILLUVAJO). Science-

Centeret hjalp os med ild og gas og vand, mens vi selv gjorde os til eksperter i jordforsøg 

og havde gæster udefra til et ”vandløb”  

Og så var der Gå-dag-hver-for-sig i marts: 

 

 

I april byggede vi bivuakker og arbejdede med 1. hjælp, mens vi i maj/juni havde fokus på 

forskellige typer mad over bål: Fra kokkeelev til masterchef. 



 

Grundet Coviid-19 blev der desværre ikke mulighed for at afholde sommerlejr :( 

 

Det nye spejderår startede traditionen tro i august med erhvervelse af kniv og 

savbevisbevis. 

Snart blev der sat fokus på de mange ting, man kan udrette med æbler: Lege, 
æbleskrællemaskine og lækre retter. 
 
Første lørdag i september sagde vi farvel til vore gamle minier og bød officielt velkommen 
til de nye, der var smug-startet i løbet af august, og mikroer der rykkede op. For første 
gang var denne oprykning uden overnatning for minierne grundet Covid-19. 

 
 
Spejderliv er friluftsliv og vi arbejdede som det første emne med Naturmærket i Sølv inden 
den officielle indvielse til minispejder med ”kaninmærket”. 
 
Midt i september var forældrene inviteret til indvielse af bålhytten og vi fik arbejdet videre 
med kniv og saven. For første gang i flere år deltog vi i Spejderhjælpen og minierne 
arbejdede med små opgaver for at tjene pege til Ghana og senere bagte vi på bedste vis 
Ghanesiske pandekager.  



Vi udvidede spejderhjælpsbegrebet med mærket ”en god gerning”, hvor vi snittede 
græskarlygter med hjælpe af bedsteforældre på besøg som vi på et efterfølgende møde 
overrakte til beboerne på Holberghjemmet og Egecenteret. 

 

 
Så gik vi i gang med mærket, ”Smuglerguldet” der krævede oplæring som detektiver for at 
kunne bestå ”detektiv prøve”. En række forældre stillede heldigvis op til hemmelig skrift og 
koder, snigeøvelser og koder/usynlig skrift inden vi kunne hjælpe politiet med at fange guld 
og narkotyve på Science Centeret og få overrakt beviset for vores erhvervede kundskaber.  



 

Året sluttede med et velarrangeret ”Corona-løb” sammen med Mikrospejderne. 

Vi har haft planlagt et spændende program for foråret 2021 – men har desværre indtil nu 

ikke haft mulighed for at møde til hverken minimøder eller ture. 

Håber snart det bliver muligt at se alle vores minier igen – og faktisk har vi fået endnu en 

leder, Anders mens vi har været hjemsendt. 

Med Spejderhilsen 

Gregor, Sanne, Anders og Helle 

 

 



Årsberetning Juniorgrenen 

Juniorgrenen består ved udgangen 2020 af 14 juniorspejdere og 2 ledere. På 

oprykningslejren i september 2020 rykkede en del minier op til juniorgrenen og 

desuden er der også kommet enkelte ny indmeldte til. 2020 har naturligvis også hos 

juniorerne været et højst mærkeligt år, da coronaen har sat sine tydelige 

begrænsninger. Men vi vil glæde os over at vi bl.a. nåede disse ting: 

 

Vintertur med troppen i februar 

Juniorerne tog et sejt nyt spejdermærk: Vinterbivy. Her skal spejderne bygge deres 

egen bivuak og sove i den, lave mad på trangia om vinteren og lære at orientere sig i 

mørket. Det gik rigtig godt indtil vi vågnede meget tidligt om morgenen i noget der 

mindede om et regulært soppebassin, hvor flere af spejderne var gennemblødte 

indtil skindet! Vi måtte foretage en nødevakuering og så fik vi lige en time eller tos 

søvn inden der var morgenmad og et langt dagsløb med troppen i skoven. 

 

 

Hjemmespejd 

Under den første nedlukning i foråret tog flere af juniorerne udfordringen op og 

deltog i vores hjemmespejd-aktiviteter. De lavede knob, løste koder, såede bønner 

og meget mere. 

   



Heldigvis kom vi i gang igen i maj måned med spejdermøde, hvor vi sammen kunne 

tage i skoven, finde spiselige planter og laver orienterings løb. 

 

Gruppelejr med oprykning i september 

Nye juniorer kom op i grenen ved den stemningsfulde ceremoni, hvor de for første 

gang fik en orange juniorhue på hovedet! En hyggelig weekend, hvor juniorerne sov i 

telt og deltog i mange aktiviteter med hele gruppen på det særlige corona-løb og så 

var der også en del samarbejdsøvelser. 

 

Et efterår med klassisk spejderarbejde 

I løbet af efteråret har juniorerne arbejdet med klassiske spejderfærdigheder så som 

bål og brænde, økse- og savbevis, samarbejde i patruljen og pionering. Og så har vi 

forsøgt at finde frem til de allerbedste lege i en tid med corona! 

   



Årsberetning Troppen 2020 





Årsberetning ran klan 2020 

I det forrige år har Ran klan haft gang i lidt af hvert. Selvom vi har været ramt af nedlukning og aflysninger 

af flere runder har vi haft et godt år med masser af kreative aktiviteter og spejderarbejde. 

Vi har gennemført den snart årlige tradition med oprydning og opfrisket af klanlokalet.  

Vi har afholdt 2 madmøder med madlavning og fællesarrangementer.  

Vi var på sommerlejr med de andre Klaner fra Antvorskov Division og havde et brag af en uge med masser 

af grin, udfordringer og nye indtryk. Det har styrket vores bånd med resten af Divisionen og vi ser frem til 

flere arrangementer med de andre klaner.  

 

Gruppens fælles juleafslutninger blev planlagt samt afviklet af klanen i år. Klanen havde en fornøjelse med 

at planlægge møderne og var glade for at vores arbejde blev mødt med smil og højt humør fra både 

spejderne og lederne.  

Det helt store højdepunkt var da klanens 5 seje sportsmænd i selskab med Niels fra troppen blev hædret 

for deres fremragende triumf ved DM i pind i sommeren 2019. De 6 atleter blev hædret af alle de store 

spejdere ved juleafslutning.  

 

 

Vi ser frem til et nyt år med masser af gode oplevelser og masser af spejderarbejde 


