Marselisspejderne 2019
Beretninger fra året der gik
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Formandens beretning
I det forgangne år har vi haft følgende fokuspunkter i bestyrelsen:
Forældreaktivering i foreningen
• Vi har arbejdet med, hvordan vi får flere aktive forældre i gruppen, så
lederne kan fokusere på spejderarbejdet og forældrene kan tage flere af
de andre opgaver. Arbejdet fortsætter.
Ledelsessituationen
• Vi har arbejdet på at få nye ledere ind i gruppen, da en del ledere har
forladt gruppen og der er fyldt op med spejdere i stort set alle grenene.
Der er kommet en del nye ledere til, men vi kan altid bruge flere ledere.
Island 2021
• Vi er i fuld gang med at planlægge og tjene penge til sommerlejren
til Island 2021, som er for spejdere årgang 2011 og ældre.
Det er også vores store fokusområde det næste år.
Formand
Fenja Søndergaard Terp
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Årsberetning for gruppen
Alle grenene er fyldt op med spejder, men vi kunne godt bruge nogle flere
leder. Vi har i løbet af 2019 fået nogle nye, men der kan godt bruges flere,
så vi stadig kan lave spændende møder og ture for spejderne.
Året startede, som det har gjort i mange år, med Grupperådsmøde i februar.
Det blev afholdt udenfor, hvor forældrene gik ud til den gren de har spejder
i, og så hvad der bliver lavet til møderne, derefter kom de hjem til hytten og
fik noget dejligt varm suppe, inden vi gik i gang med selve mødet.

Gruppen har været på forårstur til Lisbjerg, med forskellige aktiviteter.
Divisionsturnering for alle grenene blev afholdt på Rykol.
Der blev også afholdt Sov ude dag i hytten , hvor vores
hængekøjer blev luftet.

I Juni måned havde vi grill aften , Sct. Hans bål med
masse af besøgende og så var der sommerlejren til
Skagen med masse af oplevelser.

DET DANSKE SPEJDERKORPS · BERETNINGER

I sommerferien blev der afholdt Verdensjamboree i West Virginia i USA.
Marselisspejderne havde hele fem spejdere med på lejren. Det var en stor
oplevelse for spejderne, og noget de havde arbejdet hårdt for at tjene
penge til. Det var spændende at følge med i deres oplevelser fra sidelinjen.
Vi startede det nye spejder år med arbejdsdag og oprykning, med dejlig
opbakning af jer forældre. Der blev lavet rigtig mange til på grunden.
Blandt andet vores udekøkken, som vi stadig mangler at lave lidt på.
Efteråret er gået med masse af aktiviteter i alle grenene.
Der blev afholdt JOTA weekend (radiospejd) hvor Marselisspejderne havde
mange med. Sidst i Oktober havde vi vores juleweekend til Paradislejren,
hvor der var grenaktiviteter og juleværksteder.

Året sluttede med Julemærkemarchen og Julemarked, samt der blev solgt
juletræer og andre juleting.
Gruppeleder
Tove Calmar
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Grenenes beretning
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Beretning for Mikroberne
2019 har ligesom de forrige år været fuld af skæg og ballade og masser af
spejderaktiviteter for de mindste. Det er altid fantastisk sjovt at komme til
spejder og være sammen med mikroberne og deres forældre.
Vi har haft en rigtig god gruppe af både børn og forældre. Selvom vi efter
sommerferien rykkede en håndfuld mikrober op til mikroerne, fik vi hurtigt
fyldt op igen, og har forsat venteliste til at blive mikrobe.
Vi har i 2019 forsat med at arbejde med de forløbsmærker, som DDS
udviklet, og som er målrettet de yngste spejdere. Vi har arbejdet med
Krible-krable mærket, hvor vi lærte undersøgte skovbunden og hule træer
for at finde Krible Krable dyrenes levesteder, havde insektvæddeløb og
meget mere.
Vi har også taget både Familiespejder mærket og Trøster
mærket, hvor vi lærte om førstehjælp og legede
Bamsehospital og om at være en god kammerat.
I pinsen var vi på familielejr på Kulsø Spejdecenter ved Give,
hvor vi boede i telte og lavede mad på bål og var på løb sammen med
spejdere fra andre grupper i Danmark.
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Vi har også kørt vores egne temaforløb, for på den måde at skabe
sammenhæng i spejderarbejdet i en ramme spejderne kan forholde sig til. I
2019 var vi blandt andet igennem et Små detektiver forløb, hvor vi på
detektivskole og lærte at løse mysterier, koder, finde spor, fange skurke og
meget mere.
Året bød også på bålmøder med lækker mad, tema om Sten og krystaller,
vi har bygget vulkaner, og selvfølgelig været en tur i klatrerummet.
I efteråret tog vi igen på mikobehejk til Hørhaven. Spejderne gik selv de 5
km til Hørhaven på en dejlig oktoberdag. Om aftenen lavede mikroberne
mad på bål, og overnattede i shelter eller hængekøjer. Det var en rigtig god
tur, med stor deltagelse og engagement fra både forældre og børn.
2020 kommer blandt andet til at byde på masser af musik, når vi skal være
Små musikanter. Vi skal lære at finde vej, når vi tager Sporfølger mærket,
og så bliver vi klogere på livet i søer og åer med Haletudse mærket.
Mikrobeleder
Maria Adelheid
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Beretning for Mikroerne
I forbindelse med oprykningen i august 2019 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 er kommet en del spejdere til siden. Vi har
igennem efteråret og vinteren, ligesom sidste år, haft en venteliste, da vi har
oplevet en meget stor søgning på spejder i mikro aldersklassen. Det er
desværre ikke lykkedes efter nytåret 2019/2020 at få plads til de sidste på
ventelisten i grenen.
Vi er 24 spejdere i grenen. Spejderne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem
drenge og piger. Grenen 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 med rafter (pionering), lavet bål
og bålmad, været på skovtur med forhindringsbane osv.
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I 2019 har vi haft forskellige forløb, herunder knivbevis, skattejæger, god
kammerat og klar dig selv. Vi afslutter forløbene god kammerat og klar dig
selv i løbet af foråret 2020, således spejderne får deres mærker til Sct. Georgs
paraden på forårsturen. Skattejæger blev afsluttet i foråret 2019 og spejderne
der deltog her, har fået deres mærker for dette. Vi havde i efteråret 2019
stjernekiggerforløb for anden gang hos mikroerne, der blev afsluttet med en
overnatning i shelter i Hørhaven. Det var et godt forløb og en rigtig god tur til
Hørhaven, hvor mikroerne fik prøvet kræfter med at sove ude, mad på bål, og
så selvfølge at se stjerner, planeter og månen. Der var stor opbakning og
mange spejdere deltog, hvilket vi var meget glade for.
I forbindelse med sommerlejren, der gik til Lodskovvad (syd for Skagen),
havde vi en meget stor del af mikrospejderne med.
De var super seje og vi havde en rigtig
god sommerlejr med aktiviteter på
pladsen i form af boomeranger,
survivor-armbånd, solovne mv.
Vi var herudover på hejk til
Råbjerg mile, en tur til Grenen i
Skagen og Den tilsandede Kirke
samt Højen (Gammel Skagen).
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I 2020 forventer vi at videreføre udviklingsplanen i forhold til at være ude og
benytte os af de gode naturfaciliteter, som vi har i forbindelse med
spejderhytten. Herudover er der lys i bålhytten og på terrassen, så det har
været rigtig godt de mørke vinteraftener.
Vi skal i foråret prøve at bygge sæbekassebiler og køre ræs med dem, vi skal
lave bihoteller og plante blomster, bage vores egne pizzaer i vores pizzaovn,
gå 10 km tur mv.
Vi vil i løbet af foråret endvidere prøve kræfter med to nye forløb, dels
hulebygger forløbet og førstehjælps forløbet. Der er tale om nye forløb hos
DDS, så det glæder vi os meget til at prøve i år. Herudover skal vi blandt andet
lære bålteknik og lave bålmad, binde knob og øve pionering mv.
Sæsonen sluttes af som vi plejer med en sommerlejr, der i år går til Trevæld
Spejdercenter i nærheden af Sevel. Der er tale om en sommerlejr med de
øvrige grupper i vores spejderdivision, Aros, så der er mulighed for, at det
bliver en af de lidt større lejre, med ca. 300-350 spejdere fra
divisionen. Temaet for lejren er Det vilde Vesten, og der er
allerede planlagt en masse spændende og sjove aktiviteter.
Sommerlejren plejer at være årets højdepunkt for spejderne
og vi håber at så mange mikroer som muligt vil deltage i lejren.
Mikroleder - Sven Anders Westergaard
DET DANSKE SPEJDERKORPS · BERETNINGER

Beretning for Minierne
Vi startede januar ud med at kigge på nogle af de nye mærker som var
kommet ud, det første mærke som blev planlagt, var Lejrbålsarrangør.
Februar kom vi kun i gang med Førstehjælp, Knob og God kammerat samt
med nogle kimslege under en godkammerat.
Marts forsat vi med Førstehjælp, Knob og God kammerat, hvorefter vi gik i
gang med Bålkok. Minierne brugte det første møde i marts til at lære om
bål, hvor vi de næste 2 møder kørte Bålkok. Spejderne kom alle til at lave
forret, hovedret og dessert. Det sidste møde med Bålkok kom først i april.
Kniv og sav blev der også brugt et møde på inden påske.
Øde Ø kørte vi 3 møder med i maj måned. Det første møde i maj var i
hytten og havde et hygge møde, og sidste møde i juni var vi ude og fange
krabber samt lidt hygge også.
August havde vi et møde, hvor vi startet op igen efter samt lidt hygge.
September blev brugt på En god gerning og Raftebygger mærker.
Vi var på skraldeindsamling lave knob, besnøringer og lærte lidt
om spejderhjælpen samt lavede lejrplads i blomsterpinde.
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Oktober fik på forsat Raftebygger og startede Selvstændig. Vi snakkede om
hvordan man skal pakke sin taske, om mad med på tur og så lidt mere om
førstehjælp. Oktober kom juleturen og efterårsferien ind over.
November forsat vi på Selvstændig og startede på at lave julegaver.
Spejderne fik 3 valg indenfor julegave; de kunne lavet noget i ler, gardin ringe
nisser og perleplader. December gik på en god gerning hvor vi lavet Lucia og
de fik det for deres forældre i hytten.
I 2020 skal vi lave Raftebygger, hvor de lære knob, om taljer og blokke og
dem som ikke har Kniv og Sav har mulighed for at få det. Vi skal også tage de
nye mærker Koder og Stifinder, hvor de skal lære om koder, kort og finde
ved med kort og kompas samt personlige mål og afstande.
Vi skal også færdiggøre selvstændig med en tur på 10 km.
Turen skal starte med at købe ind til en madpakke. Vi skal også øve Telt, lave
sketchs, tage mærket Det store Naturtjek og så skal vi lave mere mad over
bål.
Minileder – Casper Schneider Jensen
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Beretning for Juniorerne
Det har været et spændende år i juniorgrenen. Vi har haft fuldt 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.
Som et fælles forløb med troppen brugte 20 spejdere også 6 mandage i
efteråret 2019 på et survivor mærke, hvor der blev bygget bivuakker, lavet
simple brændekomfurer, dehydreret mad og renset vand. Vi sluttede af med
en ægte survivor tur i den koldeste weekend i januar.
I foråret fik 10 juniorer mulighed for at tage et helt særligt mærke, da
mikrolederne Sven og Atli udbød et pizza forløb. Her byggede juniorerne
deres egen pizzaovn, lærte at lave forskellige slags dej, pizzasovs og
hjemmelavet pepperoni, hvilket vi alle nød godt af til Sankt Hans.
Hver måned inviterer Dokk1 en forening til at komme og fortælle mere om,
hvad de byde på, og i april var Marselis Månedens Forening, og juniorerne
stod selv for at forberede spændende aktiviteter for de besøgende.
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Vi har også haft deltagere på adventureløb rundt om i landet, deltaget
i divisionsturnering, JOTA-JOTI (Jamboree On The Air) og på PUF
kursus.
I det hele taget har juniorerne været meget synlige. I januar kunne
man læse et interview med Herluf og Aviaja i Børneavisen, og i
sommerferien kunne man se Patrick og Valentina på TV i Sommer i
Ramasjang.
I kr. Himmelfartsferien drog juniorerne traditionen tro til Kalø Vig. En
gåtur på 30 km som alle klarede i fin stil. Temaet var Alene i
vildmarken, og vi fik bygget vores egen lille lejr inde midt i skoven. Vi
besøgte Jægerforbundet og lærte at tilberede både fugl og fisk, og så
lavede vi fantastisk grubemad på standen, og bade i havet mens vi
ventede på middagen.
I år havde vi rigtig mange juniorer med på sommerlejr. Udover
gruppens fællesaktiviteter tog vi også på en cykeltur til Frederikshavn,
hvor vi sov i shelter, besøgte et levende museum og hørte om egnens
historie. Og så var vi selvfølgelig en tur på Palmestranden. I det hele
taget kom vi rigtig meget rundt. 150 km på cykel, og en del km på
gåben – heraf 5 km barfodet.

DET DANSKE SPEJDERKORPS · BERETNINGER

Derudover har vi haft meget fokus på FNs verdensmål. Vi har lært om
alle verdensmålene, tjent penge til Spejderhjælpen, lavet klimavenlig
mad og Reuse, Recycle, Rethink projekter – herunder arrangeret
byttemarked, og så har vi lavet vores egne klimamål.
I 2020 skal vi blandt andet tage mærket Vinter bivy, hvor vi skal bygge
og sove i bivuak i februar måned. I foråret kommer vi til at arbejde
aldersopdelt, da de ældste juniorer skal igennem et BP Spirit forløb,
hvor de skal ud og møde andre spejdere/FDFer og lære om
spejderværdier mens 2. års juniorerne skal tage sikringsbevis i
klatrerummet.

Vi skal også på både Maki Mani (adventureløb for juniorer), på Ranger
Challenge i Ree Park, og så skal vi på Kanotur på Gudenåen i Kr.
Himmelfartsferien.
Årets sommerlejr for juniorerne er CAF 2020 en international
sommerlejr i Srd. Omme ved Billund, hvor vi skal være sammen med
spejdere fra hele verden, i Legoland og meget mere.
Juniorleder - Maria Adelheid
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Beretning for Troppen
Vi startede 2019 med en nytårskur. Her var det os ledere der serverede god
mad og drikke for spejderne. Der blev også afholdt selskabslege i takt og
tone. Vi kørte videre ned den aldersdelte patruljeinddeling. Troppen
besluttede at de ikke ville med på divisionsturneringen.
Hen over foråret blev der afholdt patruljedyster, her kan nævnes temaer
som stormester, toiletløb og frisbee golf i mørke. Der blev i foråret afholdt
en tropstur til Lisbjerghytten, hvor der var kok-amok på programmet, og så
film på storskærm. Vi har selvfølgelig deltaget i både forårsturen,
sommerlejren og efterårsturen sammen med resten af gruppen.
Efter sommerferien måtte vi sige farvel til den ældste patrulje, da de skulle
til at prøve kræfter med at være seniorspejdere. Heldigvis fik vi en flok nye
og friske spejdere op fra juniorerne og også 2 helt nye der ikke havde været
spejdere før. I løbet af efteråret har vi kørt vores introforløb for den nye
patrulje, hvor de "gamle" selv planlagde deres møder.
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Vi har i efteråret afholdt et 24 timers mærkerace for næsten hele troppen,
og er gået i gang med en ny omgang patruljedyster.

I 2020 skal vi selvfølgelig deltage i alle gruppens arrangementer, og sikkert
lave vore egne. Der kommer blandt andet 3 omgange patruljedyst, forårsog efterårstur og en sommerlejr sammen med resten af Aros Division til
Vestjylland.
Tropsleder - Thomas Røntved
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Det kommende år
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Plan for gruppen

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forårstur til Lisbjerg d. 24.-26. april
Sov ude dag d. 2.-3. maj
Divisionsturnering d. 16. maj for mikroer og minier
Kanotur for junior og trop d. 21.-24. maj
Grill aften/ sommerlejrmøde d. 8. juni
Sct. Hans aften d. 23. juni
Familiesommerlejr for mikrober d. 30. maj – 1. juni
Divisionssommerlejr for mikro, mini, trop uge 27 (d. 27. juni – 4. juli)
Sommerlejr for juniorerne uge 30 (18.-25. juli)
Arbejdsdag/oprykning d. 15. august
Juleweekend d. 30. oktober – 1. november til Paradislejren
Julemærkemarch/Julemarked d. 6. december

Gruppeleder
Tove Calmar
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Udviklingsplan 2020

1

4
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Udviklingsplan 2020
Det Danske Spejderkorps har fået ny udviklingsplan!
Planen for Marselisspejderne er bygget op omkring de 5 punkter i korpsets udviklingsplan. Vi skal fastholde, konsolidere og
videreudvikle gruppens hidtidige og nuværende aktiviteter under overskrifterne;
1

Modige børn og unge

2

Vildskab i naturen

3

Bæredygtighed i børnehøjde

4

Flere ledere

5

Urban scouting

… Læs hele udviklingsplanen på hjemmesiden
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www.marselisspejderne.dk
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