Marselisspejderne 2020
Beretninger fra året der gik
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Formandens beretning
I det forgangne år har vi haft følgende fokuspunkter i bestyrelsen:
Corona
• Det meste af året har stået i Coronaens tegn, med nedlukning af
spejderaktiviteter og aflysning af ture og lejre. Vi har i bestyrelsen
arbejdet med, hvordan vi på en forsvarlig måde har kunnet opretholde
en smule aktivitet i gruppen.
Island 2021
• Vi har brugt tid på at planlægge sommerlejren til Island og tjene penge
ind til den. Desværre har vi været nødt til at aflyse turen pga. Corona.
Julemarked og juletræssalg
• Vi har, på trods af Coronarestriktioner, planlagt og afholdt julemarked
og juletræssalg med stor succes.
Bestyrelsesarbejdet
• Vi har taget hul på diskussion af, hvad vi vil med bestyrelsesarbejdet og
hvordan vi vil gribe det an. Vi afholder derfor, efter planen,
bestyrelsesseminar sammen med en udviklingskonsulent fra korpset
kort tid efter grupperådsmødet.
Formand
Fenja Søndergaard Terp
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Årsberetning for gruppen
Året 2020 var et helt specielt år, hvor vi ikke kunne afvikle alles vores
planlagte møder og turer.

Men heldigvis fik vi lov til at afholde sommer spejderskole i stedet for
divisionssommerlejr. I Spejderskolen havde vi 50 spejder fra mandag til
fredag i tidsrummet kl. 8 til 16. Der var aktiviteter fra kl. 9 til kl. 15. For dem
der gerne ville have morgenmad, var det muligt at komme kl. 8. Den sidste
time brugte vi på at rydde op efter aktiviteterne og fri leg. Det er vores
opfattelse, at spejderskolen var en succes, og at spejderne var meget glade.
Da vi mødtes igen efter sommerferien havde vi udskudt oprykningen og
uddeling af mærker til september, så vi lige kunne have lidt tid sammen
med de spejder, der skulle op i en anden gren.

Vores juletur blev delt op i grenvis. Mikroer og minier
var i hytten og lavede juleting og sluttede af med at få
julemiddag. Juniorerne var taget til Vejle til aktiviteter i
der, og troppen var på løb inde i byen.
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Julemærkemarchen foregik også noget anderledelse ind de andre år, da vi
skulle gå ud fra vores egen hytte enten på 5 eller 10 km. Der var mange
der deltog, så på trods af Corona restriktionerne blev vi det næststørste
hold på landsplan. Efter gåturen kunne man lige få et glas børnegløgg, te,
kaffe og en småkage, og derefter kunne man købe lodder til lotteri. Inden
man gik hjem, kunne man også lige købe et juletræ, som vi igen år solgte
hver weekend indtil jul.

Salget i år gik rigtig fint, og vi havde masser af købere fra lokalområdet. Vi
håber at I forældre husker at købe juletræ ved os igen næste år.
Gruppeleder
Tove Calmar
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Grenenes beretning
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Beretning for Mikroberne
Selvom 2020 betød aflyste møder og lejre, så har alligevel været et
spejderår fuld af skæg og ballade og spejderaktiviteter for de mindste.
I foråret havde vi et helt anderledes forløb, vi kaldte ”Små musikanter”.
Mikroberne lærte om forskelle typer af instrumenter og de forskellige
instrumentfamilier. Vi lavede percussion instrumenter, legede forskellige
rytme- og sanglege, lærte om noder, spillede på spande og byggede en
kæmpe udendørs xylofon. Vi havde også besøg af et par af de ældre
spejdere og deres strygeinstrumenter.

På trods af alle aflysningerne blev også tid til at lege med både kort og
kompas, lave bålmad, være på refleksløb, udendørs biograf
og den årlige krabbefangst.
I september sagde vi farvel til en stor gruppe spejdere,
som nu er mikroer. Det er skønt at se, at der hos mikroberne
er skabt mange gode venskaber, som holder ved, når
børnene rykker op. Marselis første mikrober er nu juniorspejdere, og jeg har glæde af dem igen som juniorleder.
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I 2021 skal vi blandt andet tage DDS’s Haletudse mærket. Vi skal se på dyr i
sø og hav. Vi skal lære, at nogle fisk og skaldyr kan tilberedes og spises. Og
så skal mikroberne redde frøerne sammen med Ramasjang, så vi skal have
lavet vores eget vandhul til frøerne.
Vi skal også være ”naturkunstnere” og lave kunstværker med og af naturen
og den materialer.
Endelig skal mikroberne være med, når spejderne i samarbejde med blandt
andet Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen inviterer hele
Danmark med til en Nat i naturen.
Mikrobeleder
Maria Adelheid
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Beretning for Mikroerne
Sikke et underligt (spejder-) år det har været med Coronaen, der har betydet
aflyste spejdermøder, ture og lejre.
Året har dog også budt på nye spændende aktiviteter, som eksempelvis
hjemmespejd i foråret 2020. Her kunne mikroerne prøve kræfter med
forskellige opgaver som eksempelvis find 10 planter/blomster i naturen og
find deres navne, fjern skrald i naturen, tegn Sct. Georg og Dragen, lave
hemmelige koder, bind 3 forskellige knob og ikke mindst Sjovt, dumt og
farligt. Flere af mikroerne nåede igennem opgaverne og fik fine mærker til
uniformen.
I foråret 2020 nåede vi også at afslutte forløbet Hulebygger, hvor mikroerne
fik bygget deres store hule færdig og vi fik lavet lidt mad i hulen.
Sommerlejren 2020 skulle have været en divisionssommerlejr til Trevæld
Spejdercenter. Da lejren blev aflyst havde vi i stedet et brag af en
sommerlejr/-spejderskole i og omkring vores egen hytte. En hel uge i
sommerferien med spejderaktiviteter for alle grenene i vores gruppe. Vi var
ude og bade, lave mad på bål, bygge i rafter, udflugt til Den Gamle By, bage
kanelsnegle og hindbærsnitter på bål, på løb i skoven, orientering,
kreaprojekter og afslutning med en stor festmiddag for alle spejderne.
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Efteråret 2020 bød på pizzabagning i vores egen pizzaovn, bålmøde hvor vi
pyntede juletræer og satte ild i dem, græskarskæring til Halloween, ræs
med hjemmelavede vindbiler, bagning af småkager og doughnuts på bål
mv. Vi havde også en dejlig 10 km vandretur fra Mosgaard til hytten med
en masse spejdere i godt humør og vanen tro med dejligt vejr.
I efteråret havde vi også en lørdag i spejderhytten sammen med minierne,
hvor vi havde vores ”vintertur”. Der blev lavet julepynt i store mængder og
der blev selvfølgelig serveret ”julemiddag” med rødkål, flæskesteg, brun
sovs og brunede kartofler.
Efter juleferien 2020/2021 er vi gået i gang med forløbet Naturfan, som vi
skal tage over en del møder i løbet af foråret 2021. Vi skal blandt andet
samle skrald i naturen, så vilde blomster til bier og sommerfugle,
dyrke grøntsager, lave bi- og
insekthoteller, samle brændenælder og ramsløg og smage på
naturen, kramme et træ og
klatre i træer, fange krabber mv.
Herudover skal vi træne
forløbet ”En god kammerat”,
øve knivbevis, binde knob, lave bål
og så skal vi på et Vikingeløb.
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Vi slutter spejderåret af med en super sommerlejr til Bornholm for hele
gruppen. Vi skal ud og finde fossiler, klatre ved Helligdomsklipperne, bade ved
Dueodde, vandre i Slotslyngen, spise is og selvfølgelig lave mad på bål, sove i
telt og hængekøjer og alt, hvad der ellers hører til på en sommerlejr.
Vi er pt. 24 spejdere i mikogrenen. Spejderne er nogenlunde ligeligt fordelt
mellem drenge og piger. Grenen fungerer godt og er meget harmonisk. Der er
altid højt humør og meget energi på møderne, så det er en fornøjelse at lave
spejderarbejde. Vi er pt. 2 ledere og 1 lederassistent hos mikroerne. Som
faste ledere er vi Tove og Sven og vi har været så heldige, at Atle er kommet til
og hjælper til hos mikroerne som lederassistent.
Vi kunne dog godt bruge lidt mere assistance hos Mikroerne. Det behøver ikke
at være som leder eller lederassistent, men kan også være som en
medhjælpende forældre i forbindelse med enkelte møder eller enkelte forløb.
Skulle der være nogen, der tænker, at det kunne være spændende, så tag
endelig fat i enten Tove eller Sven i forbindelse med et møde.

Mikroleder
Sven Anders Westergaard
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Beretning for Minierne
Ja, som for alle andre blev 2020 jo et anderledes år. Vi startede ud som
normalt, men så kom der jo lige en gang Corona. Det blev til hjemmespejd
opgaver, som der var en del af minierne der løste. Da vi begyndte at mødes
igen gik vi videre med vores program
Vi er begyndt på et mærke, der hedder naturfan, hvor man skal udføre 12
udfordringer. Vi har lavet billeder med blade, fundet vores eget træ i skoven,
holdt et dyr og en del flere. Vi mangler et par udfordringer som vi arbejder
hen mod.
”Hvem er jeg”, er det andet mærke, vi tog i efteråret. Til ”hvem er jeg” har vi
lavet collager af vores rollemodeller, stamtræ, talt om børns rettigheder. Det
blev også til begyndelsen af ”filmmager”, så vi har været på fotosafari, hvor
der skulle tænkes over hvilket billede der kunne repræsentere forskellige ord
som natur, by, blå, skrald. Hver patrulje fil lavet en række spændende billeder.
Vi er begyndt på bålkok og ellers vil vi bare her i foråret bruge meget tid på
hygge og leg så de rigtig kan nyde at vi igen må mødes. Så vil vi også gøre de
mærker færdige, vi er begyndt på. Efteråret skal vi bruge på at tage flere
mærker.
Minileder – Dorte Calmar
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Beretning for Juniorerne
Det har været et spændende år i juniorgrenen. Selvom vi ikke har haft helt
så mange ekstra møder, ture, arrangementer, som vi normalvis har i
juniorgrenen. Og selvom vi måtte undvære hinanden helt i en periode. Så
har vi brugt året på at lære at lave spejder på en ny måde.
Da gruppens vintertur blev aflyst, tog vi en tur til Gorilla-park i Vejle. Vi
havde den fedeste dag i trætoppene, hvor der virkelig blev brudt nogle
grænser, og det er bestemt ikke sidste gang, at vi besøger Vejle, som udover
Gorilla-Park også bød på rigtig flot natur.
Vi har holdt en junior-dag, hvor vi gik til Fløjstrup Skov og tilbragte dagen i
skoven med at lave naturtrolde og lave bålmad, ligesom vi har overnattet i
Lisbjerg skov.
I efteråret havde vi planlagt det helt store halloween forløb. Det blev endnu
et ad de arrangementer, som ændrede karakter rigtig mange gange
undervejs på grund af nye Corona restriktioner. Fra at være et stort event for
lokalområdet, blev det til et junior-arrangement man måtte invitere en ven
med til, for så endelig at blive reduceret til kun at være for ét familiemedlem
pr. spejder – og så måtte vi alligevel afvikle det i hold.
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Som med alle andre ændringer vi har udsat dem for, tog spejderne det
dog i stiv arm, og det blev en rigtig (u)hyggelig aften.
Foråret bød også på online-juniorspejder. Igen var det en noget
anderledes måde at lave spejder på, men heldigvis tog alle godt imod
det, og vi ledere nød at se spejderne igen.
Heldigvis er vi nu alle samlet igen, og vi er i fuld gang med at tage
revanche på alt det, som er blevet aflyst. Vi har planlagt en junior
weekend i april, hvor vi skal ud og vandre og sove i telt.

Derudover går vi nu i gang med forberedelserne til vores kanotur på
Gudenåen i Kr. Himmelfartsferien. Turen måtte desværre aflyses sidste
år, men nu tror vi på det, og vi glæder os til en forlænget weekend,
som traditionen tro både vil byde på Sukkertoppen, Himmelbjerget,
trangia- mad, trætte spejdere og ømme arme.
Juniorleder - Maria Adelheid
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Beretning for Troppen
Troppen har i 2020 ikke arbejdet helt som vi ”plejer” at gøre i en trop. Ikke
at vi har ligget på den lade side, og har sovet hver mandag, men det er
blevet til nogle andre og alternative aktiviteter. I sommeren var vi med på
”spejderskolen” sammen med resten af gruppen. Vi havde bare muligheden
for at kunne overnatte ved hytten, og lave en slags kollektivuge sammen.
Vi har i løbet at efteråret afholdt en ”galla”, hvor der skulle laves fin
servering, blomsterdekorationer mv. Julen fik vi afviklet på 92 minutter, fra
start december og frem til d. 24. På disse 92 minutter, klarede vi
julegaveindkøb og indpakning, juletræ og pyntning af det, klippe pynt og
lave dekorationer, samt at lave julemaden og spise den.
I 2021 fortsætter vi med at arbejde lidt på tværs med valgfrie aktiviteter.
Vi skal have færdiggjort de forløb der allerede er i gang
(Zombie, planlægning og 10 min tårnet) og have startet nye
projekter op. Vi skal selvfølgelig også med på sommerlejren.
Tropsleder - Thomas Røntved
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www.marselisspejderne.dk
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