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Beretning fra gruppen 

Spejderne, lederne, grene: 

2019 har været et ok år. Medlemstallet er øget med 2 spejdere og 1 leder. Vi slutter året 
med 33 spejdere og 9 ledere. Gennem året har der været en forholdsvis stor udskiftning, 
det virker lidt som at de moderne børn skal prøve en masse forskellige fritidsaktiviteter. 

Vi genoprettede tropsgrenen efter sommerferien, det er nogle år siden at vi havde en 
tropsgren. Vi rykkede en del store juniorer op. Det er lykkedes os at fastholde spejdere 
hos junior og trop – og endda få en juniorspejder mere. Det er rigtigt vigtigt at fastholde de 
store spejdere, da de små kan spejle sig i dem. 

Vi har spejdere i alle grene. Det er dog ikke mange familiespejdere vi har. 

Vi er også blevet en leder mere. Maja startede i klanen for et par år siden. Hun kunne godt 
se sig som leder i den genoprettede trop. Det er dejligt og tiltrængt med flere ledere. 

 

Lederne:  

I årets løb har lederstaben set sådan ud: 
• Gruppeleder: Jesper (backup i forskellige grene) 
• Familiespejd: Jesper og Marie 
• Mikro: Tanja og Johanne (enkelte møder) 
• Mini: Marie, Signe og Rune 
• Junior: Henrik og Frederikke (første halvår) 
• Trop: Frederikke og Maja 
• Klan: Maja og Frederikke 

 

Møder: 

Vi har 2 faste mødedage: Tirsdage og onsdage. 

• Tirsdagen 17:30-19:00: Mini, Junior og Trop holder møder.  
• Onsdagen 17:30-18:30: Mikro holder møder. 
• Familiespejd mødes ca. hver 3. søndag i vinterhalvåret og hver anden søndag om 

sommeren. Nogle møder er udskiftet med en hverdagsaften, hvor vi har laver 
bålaftensmad. 

• Klanen aftaler møder fra gang til gang. De ligger gerne i forlængelse af de andre 
møder. 
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• Lederne har holdt 2 møder og 1 lederdag. Vi er mødtes færre gange end hvad vi 
normalt plejer. Vi vil stile efter flere møder i 2020 og gerne også en lederdag. Der er 
lavet mange aftaler over Messenger og det er ikke holdbart på lang sigt. 
Lederdagen var rigtig hyggelig og gav et stort udbytte på tværs af grenene. Den vil 
vi gentage.  

• Bestyrelsen har holdt 2 møder og Grupperådsmødet. Bestyrelsens arbejde bærer 
præg af at der har manglet en formand gennem længere tid. Vi er ikke mødtes 
tilstrækkeligt og opgaverne er løst sporadisk over Messenger. Vi har tidligere været 
en forældre mere i bestyrelsen, det vil vi gerne være igen. Gruppen har brug for en 
velsmurt bestyrelse og det tror vi en ny formand kan bane vejen for. I 2020 vil vi 
prøve at afholde flere af møderne med deltagelse af både ledere og bestyrelse, det 
håber vi kan give en synergi for både bestyrelsen og ledelsen. 

 

Arrangementer: 

I årets løb har vi arrangeret / deltaget i: 
• 24/2: Grupperådsmøde med stjerneløb 
• 19/5: Tulipanvogn og Tulipanoptog 

Vi deltog for 3. år i træk. Vi byggende en vogn med H. C. Andersen under temaet 
historiske personer. Der var godt fremmøde til optoget – det er noget spejderne meget 
gerne vil deltage i. Det er et stort arbejde at bygge vognen og vi har behov for en del 
hjælp.  

• 25-26/5: Sov Ude Dag 
Arrangementet er åbent for offentligheden. Familier kan komme og overnatte ved 
spejderne. Vi har budt det ud til spejderne og deres familier. Man har selv mad og 
lejrudstyr med. Man kan godt låne shelter eller prøve at sove i et spejdertelt.  

• 8-10/6: Pinselejr på Kulsøspejdercenter  
Pinselejren var i 2019 årets ”sommerlejr” for minkro- og minigrenen, men hele gruppen 
var inviteret med. Vi deltog 4 mikroer, 4 minier, 2 juniorer og 4 ledere. 
Lejren foregik på Kulsø Spejdercenter på en skøn lejrplads lige ned til søen. Vi var der 
sammen med en gruppe fra Århus (12. Århus gruppe, Maries gamle gruppe) 12. Århus 
har en lang tradition for at være netop der på pinselejr og vi deltog som en del af deres 
lejr. Vi havde en sjov og hyggelig lejr hvor vores spejdere og ledere fik mødt nogle 
andre spejdere og oplevet hvordan en anden spejdergruppe kan fungere. Vi byggede 
lejrpladser op, sejlede i kano, havde lejrbål, legede, og hyggede og spejderne prøvede 
at rense fisk fra det lokale dambrug, som vi skulle have til aftensmad. Vores 
mirkro/minier boede på lejrplads med deres mikroer og vores to juniorer boede 
sammen med deres juniorer. Spejderne deltog i alt det praktiske som der skal til for at 
en lejr fungerer: madlavning, opvask, hente og save brænde, lave bål m.m. 

• 25/6: Sommerafslutning for spejderfamilier (fælles grill) 
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Det er blevet en tradition at vi mødes den sidste tirsdag før ferien til sommerafslutning. 
Spejderne står for grill, sange og et par taler. Spejderfamilierne har selv mad med til 
grillen og tilbehør. Spejderne sælger drikkevarer. Dette er hyggeligt og mange familier 
deltager. 

• Uge 30 – Juniorernes 5 dags tur til Nationalpark Söderåsen i Sydsverige. 
Det stod på vandring, hygge, skøn natur, badning i kolde søer. Se junior beretningen. 

• 3/9: Oprykning 
• 18/8: Familiespejd-dag 

Arrangementet er åbent for offentligheden. Vi har holdt det i forbindelse med et af 
vores Familiespejdmøder. Vi har ikke brugt kræfter på annoncering eller anden 
reklame. Vi har lagt vores lid til landsdækkende reklamer. 

• 15/9: Oplevelser i Naturen for familiespejd, mikro og mini (arrangeret for divisionen) 
60+ deltagere (desværre ikke mange fra Ribe Trop) 
Vi havde besøg af 8-10 Ildfluer (naturformidlere fra DDS), der lavede mange 
forskellige naturaktiviteter for spejderne. Vi havde indbudt alle de mindste spejdere i 
divisionen og fik god hjælp fra forældre og ledere fra andre grupper. Vi tjente 3000 kr 
på arrangementet pga. tilskud fra Divisionen. Alle havde en rigtig hyggelige dag og fik 
noget viden om naturen med hjem. 

• 5-6/10: Juniorweekend med division 
• 3/11: Vandredag i Ribe 

Vi har før deltaget i vandedage i Ølgod, men ville prøve med en lokal vandredag. Der 
var småt med deltagere, men alle havde en hyggelig dag. Der blev gået 5-10-15-30 
km. 

• 15-17/11: Korpsrådsmøde i Legoland – 3 deltagere 
Det er generelforsamlingen i Det Danske Spejderkorps. Der stemmes om en række 
forslag og vælges repræsentanter. Det er en stor oplevelse at deltage i. Man har 
mulighed for at lære andre spejdere at kende og udforske det politiske miljø i 
spejderkorpset. Det er dyrt at deltage og vi havde flere overvejelser om gruppens 
økonomi kunne rumme deltagelsen. Da det ikke er et kursus, så giver kommunen ikke 
tilskud. Der blev aftalt en brugerbetaling fra spejdernes side. Det lykkedes gruppen at 
få en del af udgiften dækket ved at søge divisionen om tilskud. 

• 23-24/11: Spejdernes Julemarked 
Vi har i flere år gået med ideen om at holde julemarked i Tangehytten. Det er virkelig 
en hyggelig kulisse at bruge til et julemarked. Det lykkedes i 2019. Vi havde marked 
både lørdag og søndag. Vi kom godt i mål med det. Vi havde et overskud på 3500 kr. 
Vi har lært rigtigt meget og der er flere ting vi skal gøre anderledes. Det gentages i 
2020.  

• 1/12: Peters Jul – aktiviteter i byen 
Vi havde aktiviteter i byen med at lave julepynt af naturmaterialer. Man kunne lave 
stjerne med grene og snor, juletræer med grene, snitte en nisse eller bruge sin fantasi 
på anden måde. Det var ikke specielt besøgt den første dag, men der kom mange den 
anden gang. Det blev styret af 2-3 ledere. 
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• 3/12: Juleafslutning (fælles for gruppen) 
Det er en lang tradition af gruppen mødes og følger lys ud i skoven til et pyntet juletræ. 
Vi synger og danser rundt om træet og gaver på træet udvælges af spejderne efter 
alder. Vi slutter i hytten med æbleskiver og varm kakao. 

• 21/12: Peters Jul – aktiviteter i byen (se tidligere). 
 

Økonomi 

Gruppens økonomi er gennem de sidste par år gennemgået en massiv genopretning. Vi er 
ved at have lidt på kistebunden, men må også nævne at vi gennem flere år har holdt igen 
med fornyelser/  vedligehold af vores udstyr. Det er ved at være på tide at give udstyret en 
overhaling – få syet flækkede telte og udskiftet nogle af de bulede gryder. 

Større fornyelser vil vi søge midler til. 

Vi har brug for hjælp med vedligehold af udstyr og søgning af fondsmidler. 

 

Tangehytten: 

Hytten danner rammerne for alt vores spejderarbejde. Der er rigtig meget vedligehold på 
et gammelt hus og i år stod stråtaget for skud. Mange projekter omkring Tangehytten ville 
ikke være blevet til noget, hvis det ikke var fordi vi har en rigtig god kasserer og 
Tangehytteforeningen. Trods for gruppens økonomi er det lykkedes os at få sponsormidler 
til større forbedringer (blandt andet bålhytten og stråtaget). 

Vi kan ikke takke dem nok for det store arbejde de bruger i at holde Tangehytten, stå for 
udlejdning og ikke mindst for nye projektet i og omkring hytten. Mange tak for hjælpen. 

Hvis man gerne vil støtte med arbejdet, så kan man melde sig ind i foreningen. Det koster 
100 kr om året. 

 

Fremtidsplaner/ udviklingsplan: 

Generelt synes vi at der er for lidt arrangementer, ture og lejre, og at det netop er det vi 
gamle spejdere kan huske fra vores spejdertid. Det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. 
Til sommer skal vi på sommerlejr sammen med divisionen i uge 30. Ydermere har vi 
planlagt en gruppetur i september og har planer om en overnatning før sommerlejren. 

• Tur inden sommerlejren med overnatning i telt, bivak eller shelter. Nok i juni. 
• Sommerlejr: 18-25. juli 2020, mikro deltager kortere tid (det bliver nok fra 22-25. juli 

2020), familiespejder kan deltage 1 dag. 
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• Gruppetur: 4-6. september 2020 – Turen bliver en hyttetur med en endnu ikke aftalt 
fantasiramme. 

Flere ledere og spejdere på kursus – vi vil gerne have flere ledere og spejdere på kursus. 
Gruppelederen forslå at han og en ny formand viser vejen og sammen tager på 
udviklingskursus på Ungdomsøen i starten af juni. Vi vil gerne opfordre andre ledere til at 
tage på kursus. 

Junior, trop og klanspejdere kan endvidere også få gode oplevelser ved at komme på 
kursus. Lederne vil fortælle spejderne om de relevante kurser. 

Flere møder i ledelsen og bestyrelsen. Der har manglet fokus på at udvikle gruppen. 
Hvordan bliver vi flere ledere og spejdere? Hvordan laver vi federe arrangementer? 
Hvordan gør vi det hele lidt sjovere? 

Udviklingsplanens punkt om spejdere og ledere i alle grene er opnået, men det er ikke 
lykkedes at have en god og holdbar balance. Vi mangler ledere og spejdere i de mindre 
grene til at føde junior, trop og klan. 

 

Udfordringer: 

Vi mangler ledere. Mikroerne og juniorerne har kun 1 leder. Det er ikke motiverende at 
være leder alene i en gren. Det er ikke en holdbar situation. Hos juniorerne har det kunne 
lade sig gøre, fordi de har mødedag samtidig med andre grene og derved kan trække på 
andre ledere. Mikroerne har møde om onsdagen. I starten har Tanja haft Johanne som 
assistent, men hun har gennem længere tid trukket sig som leder. Tanja har flere gange 
haft mikroerne alene. Tanja har i enkelte tilfælde fået hjælp fra forældre eller andre ledere. 

Det er vigtigt at vi finder en leder mere til Mikroerne om onsdagen. Er der en forælder, der 
vil være fast leder hos mikroerne? Kan vi i en overgang finde nogen til at hjælpe, f.eks. til 
et forløb på 3-4 møder? 

Vores løsning på at finde en ny formand indebærer at juniorlederen bliver formand. Man 
kan ikke både være leder og formand, så det betyder at vi mister en god leder. Vi har akut 
brug for en leder hos juniorerne. 

Vi er også udfordret på antallet af spejdere i minigrenen (8-10 år). Efter nytår har vi mistet 
flere spejdere, så de kun er 3 tilbage. Det er en meget uheldig situation, da det giver et hul 
i fødekæden til de større grene. I en periode vil minierne og juniorerne arbejde sammen og 
gennemføre nogle forløb. Vi har behov for en målrettet kampagne til denne aldersgruppe. 

 

Hjælp spejderne: 
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Vi har en fornemmelse af at mange gerne vil hjælpe med forskellige ting, således at 
lederne kan koncentrere sig med at lave fede spejderaktiviteter til spejderne. 

Spejderne har brug for en kortlægning af hvordan forældrene kan hjælpe os. Vi har lavet 
et skema, som hver forældre skal udfylde med hvordan de kan hjælpe.  


