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Aarsberetning for gruppen
Aaret 2017 har der været en stor fremgang i gruppen. Vi er i dag ca. 
130 spejdere fordelt på alle grene, og vi har også fået nye ledere. Der 
har også været nogle spejdere på venteliste. 

I løbet af året har gruppen været på weekend til Lisbjerg, hvor vi om 
søndagen havde besøg af forældrene, som var med på løb og dagen 
sluttede med Sct. Georgs parade med uddeling af mærker. 

Så var der divisionsturneringen for alle grenene, hvor junior og trop var 
af sted en hel weekend og mikroer og minier var af sted lørdag i 
samme weekend. Det gik godt for alle grene med masse af præmier. 

I maj deltog vi i et løb i Den Gamle By sammen med de andre korps. I 
juni havde vi grillaften, hvor der blev fortalt om sommerlejren.
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Det store højdepunkt i året var Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg, 
hvor der var 37.000 deltager, så det var en stor oplevelse for spejderne 
med mange indtryk og oplevelser. Vi deltog med 60 spejder leder og 
forældre. 

I efteråret har vi deltaget i divisionsarrangementer, der har været vores 
jule weekend til Paradislejren, hvor der bliver lavet ting til julemarked. 
Julemærkemærkemarchen i den første weekend i december som 
sluttede af med julemarked i hytten. Der blev solgt lodsedler først på 
året , hvor der var afsat en søndag til det, men der kom bare ikke ret 
mange, hverken spejder elle forældre. 

Mens vi var på spejdernes Lejr havde vi oprydningen efter Zulu 
sommerbio i Botaniskhave, som vi har haft de sidste mange år, men 
pga. sommerlejren måtte vi bede gruppestyrelsen og forældre klare 
denne opgave, og vi håber selvfølgelig, at vi i år kan få forældrene til at 
hjælpe igen. Men alt i alt gik året godt for gruppen.

Gruppeleder 

Tove Calmar
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Grenenes beretning
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Beretning for Mikroberne
Det er altid fantastisk sjovt at komme til spejder og være sammen med 
de mindste spejdere og deres forældre. 2017 har ligesom de forrige år 
været fuld af skæg og ballade og masser af spejderaktiviteter. Også for 
de mindste. 

Vi har haft en rigtig god gruppe af både børn og forældre. Efter 
sommerferien vi rykkede vi en stor flok børn op til mikroerne, men vi 
fik hurtigt fyldt de 20 pladser op, og har grundet venteliste valgt at 
udvide til 25 spejdere. 

Spejderne er delt i tre patruljer; Mariehøns, Myrer og Græshopper. 
Spejderne arbejder ofte sammen patruljevis om at løse opgaver. Det 
kan i sig selv godt være en meget stor mundfuld, når man kun er 3-6 
år, men de er nogle fantastiske små spejdere, og er søde ved hinanden.  

Vi har i 2017 forsat med at arbejde med de forløbsmærker, som DDS 
udviklet, og som er målrettet de yngste spejdere. Vi har arbejdet med 
Find-vej mærket, og i foråret satte vi fokus på naturen med 
haletudsemærket. 
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Ligesom de tidligere år har vi dog også kørt vores egne temaforløb, for 
på den måde at skabe sammenhæng i spejderarbejdet i en ramme 
spejderne kan forholde sig til. I 2017 var vi blandt andet igennem et 
Tarzan forløb, hvor vi lærte om junglens vilde dyr, og et 
Danmarkshistorie forløb, hvor vi med oplæsning, teater, lege og krea
kom hele vejen fra istiden til nutiden.    

I pinsen var mikroberne på Turbolejr på Kulsø Spejdercenter ved Give. 
Det var en centerlejr, hvor vi denne gang var 7 familier af sted, boede i 
telte og lavede mad på bål, havde lejrbål og var på løb spejdere fra 
andre grupper i Danmark. Det var tredje gang, vi var af sted, og det var 
igen en stor succes. Vi skal helt sikkert af sted igen i år.

I efteråret tog vi på mikobehejk til Hørhaven. Spejderne gik selv de 5 
km til Hørhaven på en dejlig oktoberdag. Om aftenen lavede 
mikroberne mad på bål, og vi overnattede i shelter og telt. Det var en 
rigtig god tur, med stor deltagelse og engagement fra både forældre og 
børn. 

Mikrobeleder
Maria Adelheid
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Beretning for Mikroerne
I forbindelse med oprykningen i august 2017 måtte vi sige farvel til en del 
af vores mikroer, der rykkede op til minierne. Vi fik samtidig en del 
spejdere op fra mikroberne, ligesom der kommet en del spejdere til siden. 
Vi har i efteråret/vinteren for første gang indført en venteliste, da vi har 
oplevet en meget stor søgning på spejder i mikro aldersklassen. Vi er nu 
omkring 25 spejdere i grenen. Spejderne er nogenlunde ligeligt fordelt 
mellem drenge og piger. Gruppen fungerer godt og er ganske harmonisk. 
Der er som oftest højt humør og meget energi på møderne, så det er en 
fornøjelse at lave spejderarbejde.

Det har været og er et fast punkt i udviklingsplanen for Marselisspejderne, 
at vi ønsker at benytte vores udenomsarealer mere aktivt i forbindelse 
med spejdermøderne. Dette har for mikroerne betydet, at vi har haft 
rigtig mange møder, hvor vi har været ude enten hele mødet eller en del 
af mødet. Således har vi eksempelvis bygget vandraketter, lavet vindbiler, 
lavet bål og bålmad, været på mørketur i skoven, skovtur med 
forhindringsbane osv.
I 2017 har vi haft forskellige forløb, herunder et forløb med en god 
kammerat. 
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I forbindelse med årets sommerlejr, Spejdernes Lejr 2017, havde vi et par 
mikrospejdere med. De var super seje og et par stykker var med hele ugen, så 
det var godt gået. Vi havde rigtig mange mikroer med på vinterturen, hvor vi 
for første gang havde grenaktiviteter. Mikroerne skulle i skoven og finde grene 
der skulle snittes til grennisser og så skulle de lave bål og koge vand til kakao. 
Mikroerne klarede det rigtig godt, selvom det var rigtig koldt.

Tove og jeg har fået hjælp hos mikroerne af Louise (Vanjas mor) og af Atli 
(Dagurs far) på de ugentlige møder. Det er vi super glade for, og spejderne har 
taget godt imod, så det er dejligt. 

Vi er startet året med et brag af en nytårskur, hvor der var meget stor 
opbakning fra forældregruppen hos mikroerne, så stor tak til jer forældre for 
dette. Vi har som noget nyt inddelt mikroerne i patruljer da vi er blevet så 
mange mikroer. Mikroerne har taget godt imod dette og virkede glade for at få 
endnu et mærke.

Vi vil i løbet af foråret have fokus på at afsluttes vores forløb med en god 
kammerat, sundhed og så selvfølgelig få øvet på vores knivbevis. Herudover 
skal vi blandt andet lære bålteknik og lave bålmad, binde knob og øve 
pionering, lære lidt orientering, lave brændekomfurer mv. Endeligt skal vi ud og 
gå i løbet af foråret, og vi skal deltage for første gang i projektet ”Sov i det fri”.
Mikroleder
Sven Anders Westergaard
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Beretning for Minierne
Vi har hos minierne i løbet af efteråret 17 og foråret 18 været omkring en 
del mærker, det har virkelig været en fornøjelse.  Vi er under disse mærker 
både kommet omkring de teoretiske dele men i den grad også de praktiske 
dele. 

• Sø og strand her under har vi været en masse ved søen og også på 
stranden, så vi rigtig har kunne fornemme sandet mellem fusserne.

• Kommunikation vi har leget gæt og grimasser på flere forskellige måde, vi 
har evalueret og samarbejdet. 

• Klar dig selv, vi kan nu klare og os selv i hvert fald når der skal smørers 
madpakker og pakkes tasker til vores lejrture. Vi handlede selv ind og 
smurte spegepølsemadder højtbelagt med ristede løg.  

• Håndværk vi satte gang i julemandens værksted. Kultur og samfund vi 
spilede spil om vores egen by Aarhus.

• Førstehjælp vi kan nu ringe 112, ligge i aflåst sideleje og sætte et plastre 
på der hvor det gør ondt og trøste den kan vi også😉

Vi vil fremadrettet komme omkring mærker som kniv, sav, bål og 
telt vi vil også fortsætte på håndværket og sø og strand. Vi skal 
også være indianer og spise fladbrød. Vi glæder os. 
Minileder 
Emma Simonsen
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Beretning for Juniorerne
Det har været et travlt og spændende år i juniorgrenen. Vi har haft et spækket 
program med masser af ekstra møder, ture, arrangementer og meget mere. 
Heldigvis har vi de sejeste junior-spejdere i landet, som gerne er til spejder alle 
ugens dage, hvis det er muligt.

I foråret valgte vi at gentage succesen med et mærkeforløb, hvor juniorerne selv 
får lov til at vælge sig ind på et forløbsmærke, som de gerne vil tage. Derudover 
gik de ugentlige møder med orientering, klatring, mad på trangia (stormkøkken) 
og sjove patruljemøder. 

Foråret bød dog også på junior-adventureløbet Maka Mani i Nordjylland, 
RangerChallange i Ree Park, divisionsturnering med rigtig flotte placeringer som 
både bedste og 3. bedste patrulje, fælles juniormøder med de andre spejdere i 
divisionen, og en fantastisk kanotur på Gudenåen. 

Efter sommerferien rykkede vi den første gruppe 3. års juniorer, op til troppen.  
Det har heldigvis været en succes, og vi har derfor valgt at forsætte med 3 år i 
juniorgrenen. Det er selvfølgelig en udfordring for os ledere, at skulle tilpasse 
aktiviteterne, så der også er noget for dem, som allerede har været hos os i to 
år, ligesom troppen skal være klar til at tage imod nogle væsentligt dygtigere og 
modne spejdere, men det har de heldigvis også været. 



DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

Efteråret bød, ud over den fælles gruppetur til Paradislejren ved 
Silkeborg, også på en juniorhejk og JOTA-JOTI (Jamboree On The Air) i 
efterårsferien. Derudover har vi haft meget fokus på at skabe et godt 
sammenhold og integrere alle de nye juniorer vi har fået. Både dem 
som er rykket op, men også en masse nye spejdere, som enten har 
valgt at skifte gruppe til os, eller som er startet i forbindelse med vores 
åbent hus arrangement.  

I 2017 har vi fået ekstra ressourcer i ledergruppen. Vanesa (mor til 
Matias og Laura) er blevet juniorassistent. Vanesa har mange års 
erfaring som juniorleder i bl.a Mexico. Derudover har vi siden 
sommerferien haft glæde af Anna, som er på udveksling i Aarhus fra 
England, hvor hun ellers er aktiv spejderleder. Anna talte kun engelsk, 
da hun kom til os, men spejderne har taget rigtig godt imod hende. 

I årets løb havde vi igen fokus på udeliv. Juniorerne har således altid 
møde ude – både sommer og vinter - og vi bruger derfor kun hytten, 
når vi skal benytte værkstedet eller klatrerummet. Det er vores 
oplevelse, at det giver nogle meget bedre møder, når vi kan kombinere 
frisk luft og fysisk udfoldelse med læring og hygge. 

Juniorleder
Maria Adelheid
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Beretning for Troppen
2017 startede som de fleste spejderår med den traditionsrige forårstur 
til Lisbjerg. Turen var helt i eventyrets tegn med fortællinger og poster 
efter HC Andersens mange eventyr. 

Divisionsturneringen i april gik helt godt. Natløbet blev vundet og 3. 
bedste patrulje i det hele, godt gået. Sommerlejren gik denne gang til 
Sønderborg sammen med ca. 37.000 andre spejdere på en af de 
største danske spejderbegivenheder. Der var aktiviteter for alle på 
næsten alle tider af døgnet hele ugen. I efteråret var der en række ture 
og aktiviteter. 

Vi fik en håndfuld nye medlemmer ind i troppen, og modtagelsen af 
dem har været helt i top. Vi har fået 2 gode og velfungerende patruljer 
ud af det. Vi har haft et 24 timers mærkerace, et JOTA og en god 
juletur sammen med gruppen.
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I 2018 kommer vi til at arbejde endnu mere i patruljerne, og mindre 
som "samlet" trop. Vi regner med at deltage i alle de arrangementer vi 
kan komme til. Der bliver divisionsturnering i april, sommerlejr til 
Houens Odde Spejdercenter i juli og selvfølgelig forårstur og juleturen 
med gruppen.

Tropsleder 
Thomas Røntved
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Beretning for Seniorerne
2017 var vores første hele år som senior klan. Vi har brugt en del tid 
på at lære hinanden at kende, da vi er en gruppe unge med meget 
forskellige spejderforudsætninger. Nogen er gamle Marselisspejdere, 
andre har været spejder i en anden gruppe og nogen er helt nye 
spejdere. Vi har det mega hyggeligt sammen, og mødes et par gange 
om måneden.

I foråret brugte vi en del tid på at lave natløb for troppen på 
divisionsturneringen. Det var en sjov udfordring, og spejderne og 
divisions tropsledere tog godt imod det.

Vi var også 6 seniorer med på Spejdernes Lejr i sommer. Da flere af 
seniorerne også er lederassistenter, deltog vi dog primært i gruppens 
fælles aktiviteter. 

I 2018 håber vi at blive endnu flere unge spejdere, og komme af sted 
på kurser sammen. 

Klanleder
Martin Terp.
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Det kommende år
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2018Plan for gruppen

2018 er startet, hvor der er en masse fælles arrangementer for gruppen. 

Det første er grupperådsmødet her i aften. Næste arrangement er i 

weekenden d. 16.-18. marts, hvor vi skal på weekend til Lisbjerghytten, i 

april d. 13.-15. april er der divisionsturnering, maj er der en Sov Ude dag 

d. 26.-27., som er et arrangement på landsplan. Så er der grillaften d. 

11. juni med oplysninger om sommerlejr, som er i juli måned. 

Der nye spejderår starter med arbejdsdag og oprykning d. 18. august, 

Åbent hus arrangement d. 10. september, samt weekend i Friheden d. 

15.-16. september. Vintertur d. 2.-4. november til Paradislejren, og d. 2. 

december er der julemærkemarch og julemarked.

Gruppeleder 

Tove Calmar
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Udviklingsplan 2018
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Planen for Marselisspejderne er at fastholde, konsolidere og videreudvikle gruppens hidtidige og nuværende aktiviteter.

Vi vil have fokus på udeliv og friluftsliv året rundt

Vi vil fastholde vores medlemmer gennem en hel spejdertid

Vi vil have fokus på lederudvikling 

Vi vil arbejde på at inddrage forældrene mere i gruppens arbejde

Vi vil gøre en indsats for at fastholde og videreudvikle ”Marseliskulturen”
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Vi vil have fokus på udeliv og friluftsliv året rundt

Spejderliv er  friluftsliv. Det har vi stort fokus på hos Marselisspejderne.    

Vi vil i 2018 forsat bestræbe os på, at alle spejdere - store som små - er ude 
hvert møde. Ikke nødvendigvis et helt møde, men at spejderne altid er ude at 
lege/have en aktivitet, så de bliver mere fortrolige med naturen og 
årstiderne.

I vinterhalvåret vil vi gøre mere brug af bålhytten, hvor vi nu har fået sat lys 
op. Vi vil arbejde videre med at få etableret et udekøkken og andre faciliteter, 
som kan fremme vores udeliv.
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Vi vil fastholde vores medlemmer 

- gennem en hel spejdertid

Vi havde i 2017 særligt fokus på at fastholde vores ældste spejdere. Herunder 
at styrke vores trop, ved at tilbyde flere og anderledes spejderoplevelser, 
samt ved at etablere 3. års juniorer.

Vi vil i 2018 forsætte denne indsats. Dog vil fokus være på at kunne fastholde 
spejderne gennem en hel spejdertid – fra mikrobe til senior – da vi mener, at 
det i sig selv giver værdi for spejderne. Det er naturligt, at børn og unge 
mennesker skifter fokus og interesser. Vi vil dog arbejde på, at skabe så godt 
et tilbud, at vi på trods af dette kan fastholde spejderne.

Det vil vi gøre, ved blive ved med at udfordre spejderne og , og tilbyde dem et 
fællesskab, som det ikke kan få andre steder. 

Vi vil støtte spejderne i at deltage i fællesarrangementer med andre blå og 
grønne spejder. Det kan være alt fra divisionsarrangementer, adventureløb, 
internationale lejre, PLAN/PUF kurser o.l.
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Vi vil gøre en indsats for at fastholde og 

videreudvikle ”Marseliskulturen”

Vi har hos Marselisspejderne en stærk kultur for respekt og aktiviteter på 
tværs af alder - herunder gruppeture og fælles sommerlejr. Vi vil arbejde for 
at fastholde denne kultur på trods af at gruppen vokser. 

Vi vil holde fast i at alle ledere og børn så vidt muligt lærer hinanden at 
kende, fordi vi mener, at både store og små spejdere har gavn af og udvikler 
sig igennem et fællesskab, hvor de større tager ansvar for de mindre. 

Vi er meget opmærksomme på, at en gruppe på 130 medlemmer ikke er det 
samme som en gruppe på 30 medlemmer. Vi mener dog, at vi med fokus og 
fælles indsats fra ledere og forældre stadig kan bevare den nærhed, som 
kendetegner Marselis, så det er et trygt sted for store og små.
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Vi vil have fokus på lederudvikling 

Vi vil i 2018 have fokus på lederudvikling i ledergruppen, som er vokset en del 
de senere år. Med lederudvikling mener vi løbende opfordre vores ledere til 
at deltage i kurser af enhver art, der kan styrke og udvikle gruppen. 

Derudover ønsker vi at skabe plads til, at vores ledere i kortere eller længere 
perioder ikke blot er grenledere, men at de kan fungere som 
ressourcepersoner i gruppen med et særligt fokus. Det kan være indenfor 
klatring, søsport, orientering e.l.  

Samtidig vil vi sætte fokus på samarbejde og sparring i ledergruppen. 



DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

Vi vil inddrage forældrene mere i gruppens arbejde 

Vi vil i 2018 forsøge at inddrage forældrene yderligere i såvel de daglige 
aktiviteter, praktiske gøremål og de årlige lejre. Det vil vi gøre for at give 
lederne et større frirum til at lave udviklende spejderarbejde. 

Samtidig vil vi også arbejde på at give forældrene et bedre indblik og 
forståelse for spejdernes  arbejde, og hvilke muligheder og udvikling 
spejderlivet kan give deres børn. 

Vi vil også give forældrene mulighed for at deltage sammen med deres børn 
på familielejr eller i aktiviteter målrettet de ældste spejdere og 
forældregruppen.
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www.marselisspejderne.dk


