
Beretning 1. Ribe trops juniorgren 2019 
 
Grenen 
5 aktive spejdere og 1 på prøve - 1(2) piger og 4 drenge. Gerne flere spejdere i grenen, og 
med nuværende ledere vil 8-10 være optimalt. 1 aktive ledere - Henrik. Vi kan godt bruge en 
leder mere i grenen. Frederikke har overtaget den genoprettede tropspejder gren efter 
sommerferien 2019. 
 
Gruppen består af 3 erfarne spejdere og to 2 nye spejdere. Vi har på grund af den lille 
størrelse på grenen, ikke mulighed for at opdele i patruljer, for at bl.a. at løse flere 
gruppeopgaver og styrke samarbejdet, men vil i stedet arrangere flere fællesmøder med mini 
grenen. 
 
Aktiviteter 2019 
Møderne der blev afholdt i andet halvår 2019, har haft fokus på at øve grund færdighederne 
kniv, økse, sav og bål samt madlavning over bål en gang om måneden, hejktræning og 
fiskning ved åen. Der er blevet afholdt færdighedsprøver og udleveret mærker.  
 

   
 

Ture og lejre er vigtige for sammenholdet og kammeratskabet, og er også der, hvor de 
kundskaber og færdigheder spejderne har lært bliver anvendt i praksis. Det er her det fulde 
spejderliv udleves, kammeratskaber forstærkes og ny venskaber opstår.  
Vi havde en fantastisk 5 dages tur til Nationalparken Söderåsen i Syd Sverige, hvor vi havde 
teltlejr på DDS’ gode ejendom GILLASTUGAN i uge 30. Der blev gået mange kilometer i skøn 
natur, lavet god mad, svømmet i kolde søer og hygget til den store guldmedalje. Turen var en 
afskedstur til 4 juniorspejdere, der efter hjemkomsten skulle rykke op som tropsspejdere. Turen 
udløste de eftertragtede Danmarks og Gillastugan mærker  
 

 
 
Planer og aktiviteter 2020 
Vi er i lederteamet blevet enige om at planlægge et Overlev i Naturen Tema. Den månedlige 
maddag over bål (mærke for 12 gange i 2019) er altid et hit, og vi håber at vi kan få arrangeret 
en kanotur, som vi har talt om et par år. Vi vil forsøge at skabe muligheder for at skabe 
sammenhængende aktivitetsforløb, samt for at inddrage troppens planer og tanker for ‘Den røde 
tråd’.  


