
 
 

 Årsberetning Familiespejder – 2021-2022 

 

Familiespejder har haft et herligt 2021 til trods for coronanedlukninger og 
restriktioner. De små seje spejdere har taget det med oprejst pande og har ikke haft 
noget imod at være udendørs.  

Foråret bød bl.a på udforskning af det store vandhul på Fælleden, hvor vi fandt 
myggelarver, haletudser og snegle, som blev studeret grundigt. Vi var så seje, at vi fik 
krible-krable mærket! Vi var også ude og finde tegn på forår og smage på spiselige 
planter, og nogle gik 5 kilometer. Vi øvede os i at tænde bål og snitte med kniv, og alle 
familiespejderne kender nu både bål- og knivregler og går meget op i, at de overholdes. 
Vi har bagt snobrød og lavet popcorn og pandekager, og familiespejder er bare lige lidt 
sjovere, hvis der også er lidt at spise undervejs. 

 

I efteråret har vi forsøgt at komme over i skoven hver gang. Nogle gange har vi ledt efter 
spændende dyr og andre ting, vi kunne udforske – vi mødte fx en gammel tudse under en 
sten, og andre gange har vi samlet brænde og snobrødspinde og lavet bål, når vi kom 
tilbage. Vi har også været ude og samle skrald, for ”spejdere er gode mod dyr, og dyr 



 
 

kan ikke lide skrald”. Vi starter altid med en navnerunde og flaghejsning, og 
det er familiespejderne selv, der står for at hejse flaget. Nogle har endda 
lært at binde et flagknob. 

Vi var ikke så mange familiespejdere i foråret, men efter sommerferien er 
der kommet mange nye ansigter til, og vi er ca. 15 familiespejdere hver 
gang. Til gengæld er vi lidt pressede på lederkræfter, og der er behov for at rekruttere 
nye ledere til grenen i løbet af foråret. 

  



 
 

Årsberetning for mikrogrenen 2021-2022 

I foråret var mikrogrenen som alle andre også ramt af corona, hvilket betød 
af vi kom sent igang med møderækken. Mikroerne havde ønsket at tage et 
“Harry Potter”-mærke, hvilket ikke finde i DDS. Så mikrolederne lavede selv 
et forløb, der strakte sig over et længere antal møder. For at blive rigtige 
troldmænd skulle mikroerne bl.a. løse gåder, følge kort, spille quittich og lave 
trylledrikke. Vi sluttede af med en rigtig fest-middag på Hogwarts-maner. 

 

Pga. restriktionerne kom vi desværre ikke på sommerlejr i år - lederne vurderede at det 
ikke kunne gennemføres på en god måde med de mindste spejdere.  

Efter sommerferien var der oprykning hvor to familiespejdere stødte til og nogle mikroer 
rykkede videre op til minigrenen. 

Efter oprykningen startede vi med forløbet “God kammerat”. De ældre mikroer havde 
allerede taget mærket og var rigtig gode til at være med til at inddrage de nye 



 
 

spejdere. Det var en god måde at lære hinanden på og desuden er det også 
en del af spejderloven at være en god kammerat. 

Efterfølgende har vi lavet “Mad over bål” hvor der er blevet lavet brændte 
skumfiduser, hot dogs, brændenældesuppe på bedste spejdermanér! 

Frem mod jul har vi lavet julepynt og bagt julekager. 

I oktober var fire mikroer på spejderlejr sammen med resten af Thorolfgruppen. Det var 
en kæmpe oplevelse for de små at være sammen med de seje store spejdere. Vi var ca 
60 børn og voksne afsted. 

I oktober og november har vi modtaget yderligere otte nye spejdere. De er blevet taget 
godt imod af de ”erfarne”. Velkommen til jer!  

  



 
 

Årsberetning for minispejderne 2021 

 

I det første halvår arbejdede vi med en række spejderfærdigheder. Vi har 
jongleret med kort og kompas og fået godt styr på nord, syd, øst og vest. 
Knob og besnøringer har vi også trænet og bygget en stridsvogn og efterfølgende afholdt 
ringridning, hvor der blev kæmpet bravt patruljerne imellem. Mod sommeren stod den 
på forberedelse af sommerlejren, som i år blev afholdt på Kettingehøj ved Hørsholm. 
Der blev vandret fra toget til lejren, bygget og sovet bivuak, lavet hjemmelavede fakler 
og lavet mad på bål.  

 

 

På den årlige oprykning i september sagde vi farvel til over halvdelen af gruppen, nogle 
super seje spejdere, som nu var klar til at give den gas ved juniorene. En god del af 
lederflokken skulle også videre. Stine, Marcus og Signe blev og vi tog imod Lykke og 
Mikkel som miniledere. Her startede vi med at tage på sanketure og lavede bla. 
marmelade med mirabeller. Vi havde glædet os til divitionstur, men den blev desværre 
aflyst, men vi er klar næste års tur. 

 

 



 
 

I løbet af efteråret har vi afholdt hyggelige fuldmånemøder og bl.a. 
arbejdet med kniv og savet en hulens meget brænde. I november var vi på 
en skøn gruppetur til Arresøcentret, hvor spejderne på tværs af grenene 
kom igennem en række underholdende og udfordrende poster. De byggede 
bl.a. broer af rafter, lavede en forhindringsbane og fandt på underholdning 
til aftenens hygge rundt om bålet. En super hyggelig tur, som vi allerede 
glæder os til næste år. 

 

Vi sluttede året af med at tage bålkok mærket, hvor hver patrulje skiftedes til at stå for 
menuen, forberede bålet og lave maden. Spejderne gik til opgaven med stor ildhu og vi 
fik række lækre måltider. Vi kommer trygt til at disse spejdere med på lejrture i 
fremtiden, for der ingen tvivl om, at maden og deres spejder skills kommer til at være i 
top. 

 

Vi er så klar til mere spejder efter jul :-) 

 

HIlsen 

Signe, Lykke, Mikkel, Stine og Marcus 

  



 
 

Årsberetning juniorgrenen 

 

Juniorspejderne havde afsluttet 2020 med at bruge deres kodehoved-evner 
til at hjælpe Søren og Mette med at lave en vaccine. Trods vaccine startede 
året desværre med en nedlukning af alle fysiske spejderaktiviteter. Derfor kastede vi os 
i stedet ud i en ny disciplin med online-spejd. Her øvede knob og fandt ud af, hvor svært 
og skørt det er at synge i kor på Teams! Undervejs tog vi mærket ’24 timer i sovepose’ 
og klarede både hjemmeskoletimer og arbejdsmøder i vores soveposer. Men det var nu 
alligevel meget bedre da vi endelig kunne mødes på spejdergrunden igen først i marts.  

 

I foråret arbejdede vi først med pejling, kortlæsning og kompas for at kunne få 
Orienteringsløber-mærket. Vi lærte også at pionere, bygge bivuak og sanke urter på 
Fælleden til Survivormærket og den vildeste vildmarksmenu med spøjsløgssmør og 
pileurt-crumble.  

 

Og først i maj kunne vi endelig komme afsted på tur igen, og havde en skøn weekend 
med 12 spejdere i Reden hvor spejderne selv havde planlagt ruten som led i deres ’På 
egen hånd’-mærke. Sidst i maj kunne vi også sende en håndfuld spejdere afsted på PUF-
kursus, hvor de kunne møde nye venner og lære nye seje spejderskills. Og vi afsluttede 
selvfølgelig spejderåret med den obligatoriske ’Den sorte bagedyst’. 



 
 

 

Sommerens lejr gik til spejdercentret Thurøbund med 12 spejdere, som 
havde en fest med masser af sjove søspejderaktiviteter og hygge på land. 

 

Oprykningsarrangementet i august betød ikke bare farvel til de store der nu skulle i 
troppen og goddag til nye friske spejdere fra minigrenen, men også udskiftning af næste 
alle ledere. Grenen består nu af Kathrine, Mads, Jan, Samuel og Rikke på ledersiden og 
pt. 15 spejdere i to patruljer, mens vi venter på nye spejdere som kan fylde grenen ud.  

 

Hele det næste år har vi besluttet at arbejde frem mod Spejdernes Lejr næste sommer, 
og træne vores spejderfærdigheder. Derfor er efteråret gået med at få kniv-, sav-, økse- 
og bålfærdighederne på plads og tage hul på knob og pionering. Samtidig har forløbet 
givet lejlighed til at lave masser af bålmad, inklusive en treretters snobrødsmenu som 
spejderne selv skulle finde på. Og selvfølgelig skal der stadig være tid til leg, ligesom 
juniorspejderne elsker at komme på løb. 

 

Som alle andre nød vi derfor at være med på gruppeturen i november, hvor juniorgrenen 
var afsted med 11 spejdere, som gav den gas i det fælles stjerneløb med blandede 
patruljer. Troppens natløb var den fedeste oplevelse.  

 

Tak for i år og tjikkerlikker fra juniorgrenen! 

 

 

  



 
 

Årsberetning for troppen 2021 

 

 

Foråret i troppen var som i mange af de andre grene præget af coronasituationen, der 
satte en begrænsning på hvilken type møder man kunne gennemføre. Men det lykkedes 
dog at afholde nogle gode møder, hvor tropsspejderne selv planlægger og fuldfører 
deres aktiviteter.  

I maj var flere patruljer afsted på patruljeture – dvs. uden ledere, hvor patruljerne selv 
planlægger tur og er alene afsted. Det er en vigtig del af at opbygge selvstændige 
spejdere og en god forberedelse til livet i klanen.  

Troppen var afsted på sommerlejr i slutningen af sommerferien, hvor vi var en tur på 
Thurøbund Søspejdercenter ved Svendborg og havde ca. 10 tropsspejdere med. En dejlig 
tur, hvor der var fokus på søspejderaktiviteter, men hvor der også blev tid til hike og 
spejderhygge mv. 

 

I efteråret fik troppen en håndfuld oprykkere fra juniorgrenen, så vi nu er ca. 25 
spejdere i troppen. Der kom også helt nye spejdere til udefra, så vi nu er en større flok. 
Efteråret har haft fokus på at lave nye patruljer og at planlægge mindre aktiviteter i 
patruljerne – fokus har indtil videre været på bl.a. raftearbejde, bål, forskellige løb og 
førstehjælp. I efterårsferien var havde vi seks tropsspejdere afsted på PLAN-kursus, hvor 
man møder tropsspejdere fra hele landet, og i november havde vi 15 tropsspejdere med 
på den fælles gruppeweekend. De ældste tropsspejdere lavede natløb for juniorerne og 
de nyere tropsspejdere, hvilket var en stor succes. Troppen sluttede året af med 
julebazar og juletræssalg sammen med klanen. 

Hilsen tropslederne Rasmus, Plys og Christian 
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