
Årsrapport Rødovrespejderne 2022 

 
Medlemsantal 

Medlemstallet har igen været stigende i 2022. Vi er nu 146 medlemmer i februar 2023. Vi har ved 
årsskiftet fortsat lang venteliste (ca. 34 børn) på de yngre grene, især ventelisten til familiespejder 
og mikro er vokset meget, vi forventer dog at ”tømme” ventelisten mere eller mindre for mikroer til 
sæsonstart i august 2023.  

Ved sæsonstart i august tog vi ca. 30 nye spejdere ind og fylder normalt op igen i januar/februar hvis 
der kommer udmeldinger ved kontingentbetaling. Vi har haft det sædvanlige antal udmeldelser 
omkring jul og sommerferie (ca. 10-15 stk om sommeren, ca. 10 hen over efteråret og vinteren).  

Gruppen har den størrelse nu som er til at håndtere med det set-up vi har med fælles mødedag for 
de fleste grene om tirsdagen og de faciliteter vi har ved Fort Vest (ca. 120 børn). Bestyrelsen har ikke 
ambition om at gruppen skal vokse yderligere på nuværende tidspunkt så vi regner med at holde 
medlemstallet stabilt indtil næste år. 

Medlemmer pr 14. februar 2023 (tal i parentes er for feb. 2022) 

Familiespejder: 20 (16) 

Mikro: 21 (18) 

Mini: 24 (23)  

Junior: 22 (25)  

Trop: 25 (20)  

Klan: 6 (2) 

Gruppeassistenter (praktisk hjælp): 2 (1) 

Medlemmer uden funktion: 2 

Ledere:  24 (18) (desuden er 2 klanmedlemmer ledere) 

 

Udvikling i vores medlemstal de sidste to år: 



 

 

Aktiviteter i grenene 

Familiespejderne  

I år i familiespejder har vi arbejdet med sporfølger, trøstemærket og skovens dyr og 
legemester mærket. Vi har bl.a. besøgt en bondegård, lært førstehjælp og gået på en 
5km legeplads skattejagt! Vores bedste oplevelse var helt klart vores aller første 
overnatning i shelter, hvor vi spillede spil, havde lejrbål og  lavede kanelsnegle til 
morgenmad. 

 



 

 



 

Mikro 1. halvår 2022 

I mikrogrenen startede vi i 1. halvår 2022 med et mørketema, efterfulgt af Sciencepirat, 
Sansekender og et lejrlivstema med mange forskellige spejderfærdigheder. Dette 
kulminerede med mikroernes sheltertur ved Kroppedal i maj. Mikroerne var også stærkt 
repræsenterede på Spejdernes Lejr, hvor 10 (?) mikroer var med og fik sig en kæmpe 
oplevelse. 

Et par foto fra shelterturen. 

 



 

 

 



 

Mikro 2. halvår 2022 

Efteråret 2022 bød for mikroerne på et velkommen til en del nye spejdere og et par nye ledere. Og 
det er gået rigtig godt med at blive sammentømret i nye patruljer og de ’gamle’ mikroer har været 
rigtig gode til at lære videre til de nye. 

Spejderåret var næsten lige kommet i gang, da de var på den første weekendtur. Det var en 
divisionstur sammen med minierne på Ungdomsøen. Det var virkelig spændende at få lov at være af 
sted med så mange nye venner.  
 
På spejderaftnerne om tirsdagen har de haft gang i temaerne 'Spis naturen', 'Skattejæger' og 
'Hulebygger'. Der blev blandt meget andet spist alternativ mad med fokus på bæredygtighed, trænet 
båltænding og samarbejde, øvet kort og kompas og stjernebilleder, der blev planlagt og bygget 
fantasifulde huler og øvet lidt førstehjælp. Indimellem har der også været tid til at tage Snittebevis, 
så mikroerne har lært hvordan de sikkert kan sidde og snitte når vi er til spejderarrangementer.  

I november var mikroerne af sted på weekendtur i Hareskoven. En weekendtur med temaet Ild, Jord, 
Vand og Luft, og der var gang i masser af spændende opgaver. Nogle sov i hytten, andre i telt og 
nogle i bivuak, men uanset hvad blev alle mikroer udfordret lige præcis hvor de er, og kom hjem 
fyldte med en masse nye oplevelser og indtryk.  

Så alt i alt et spejderår med masser af aktiviteter for mikroerne, både med plads til de traditionsrige 
som turene til Årstidstræet og Mus og pebernødder til juleafslutningen og også med masser af ideer 
og nye spændende oplevelser. 



 

 

 

 

Mini 2022 

2. halvår ledere: Pippibjørn, Hapsbjørn, Plusbjørn, Kaffibjørn, Numa og Paka 

Vi har 24 minier opdelt i 4 patruljer, Odderne, Hjortene, Rævene og Ulvene. Spejderne er utroligt 
søde, livlige, snakkesalige og med på alt vi byder dem. Det er lidt svært at skulle stille op i patruljer 
og samarbejde (og gå på kompromis) i en patrulje med andre spejdere når man er 7-10 år, men det 
er det man skal lære som minispejder-så de bliver bedre og bedre for hvert møde.  

Vi startede i august med et forløb om Huleboernes klan, hvor vi var huleboere og skulle samarbejde 
om forskellige opgaver.  

Herefter gik vi i gang med Nørd-mærket et forløb som både spejdere og ledere var vilde med-
naturvidenskab på spejdermaner. 

Året sluttede med ”Lejrbålsarrangør-mærket” og finalen var et lejrbål minierne selv havde planlagt 
med sketches og sange. Det var vildt sjovt at se minierne øve på deres sketches og optræde for alle 
vores gæster til lejrbålet. 

Vi har i dette halvår været på flere ture. Vi var med divisionen på mikro-minitræf på Ungdomsøen, vi 
var på sheltertur til Eghjorten på Nordsjælland og vi var på en endagstur ud for at finde de brølende 
kronhjorte i Dyrehaven. Det er vigtigt at spejderne deltager i vores ture og lejre, det er her det helt 
unikke spejderfælleskab opleves og udvikles. 

Junior 

Juniorspejderne januar til august 2022 

Juniorspejderne begyndte 2022 med at bemande posterne på 
divisionens mikro-minitur til ZOO, en opgave de klarede til stor ros. Kort 
derefter blev de ældste juniorspejdere optaget i troppen og de andre 
fortsatte med mærketagning i survivor, madlavning og Science Pirat 
eksperimenter. 24 timer i sovepose blev gennemført og i marts deltog et 
stort antal i junior OL, hvor hele to ud af tre trofæer blev vundet. Der blev 
trænet knob og besnøringer som klargøring til sommerlejr, herunder 
bygget et gigantisk spisebord i miniatureudgave og på Baden Powell 



turen blev der øvet alle de gamle spejderdiscipliner som sporing, 
snigning, førstehjælp og lavet træperler på bål. Flere juniorspejdere var 
også afsted på deres første Puf-kursus og andre kridtede 
vandreskoende og drog Bornholm Rundt, inden kulminationen med den 
vildeste fest på Spejdernes Lejr.  

Årsrapport junior 2. halvår 2022 
 
Vi har taget imod de nye juniorer, der er rykket op og brugt det halve år til at afprøve patruljeinddeling 
og justeret så alle spejdere på bedst mulig måde kan både trives, få støtte og trives sammen. 
Imens har vi naturligvis lavet spejderarbejde med raftebyggeri, eksperimenteret med taljer og trisser, 
samt andre metoder til at løfte de tunge rafter med og bygget forhindringsbane. Samtidigt arbejdede 
vi med “ugens knob”, som spejderne kunne hjælpe hinanden med og øve hjemme, hvis man havde 
lyst. 
Vi har desuden været på sheltertur til Boserup skov, hvor juniorpatruljerne selv skulle stå for både 
planlægning og udførelse af alt i.f.t. mad, grejpakning, transport m.m. Det var de rigtig glade for og vi 
forventer at tage afsted igen i juni, endnu mere på egen hånd. 
Vi har også været på Juniortræf med divisionen, hvor der var fokus på håndværk, juniorerne hyggede 
sig rigtig meget og glæder sig til at mødes med divisionens andre juniorer igen til marts, når der er 
junior-ol. 
Vi har en meget differentieret gruppe, så vi arbejder generelt en del med samarbejde i både patruljer 
og gren, samt hvordan man er en god spejderkammerat. Samarbejde, mod til at stå frem og accept af 
forskelligheder kom i sær i spil, da vi tog teatersport-mærket lige inden jul. Juniorerne elsker heldigvis 
at prøve noget nyt og at lege, de skiftes derfor til at stå for ny leg hvert møde. efter jul skal de også til 
at står for mødets opstart på skift. 
 

 







 
 

 

Troppen  

Første halvår 2022 

 Ledere var Krudtbjørn, Pippibjørn og Kaffibjørn. 

I januar rykkede de ældste juniorer der gik i 6. kl op til troppen. Det gik supergodt og de blev 
hurtigt en del af den ellers ret sammentømrede trop. Det var vores indtryk at de hurtigt følte sig 
hjemme og de nye tropsmedlemmer tog straks den måde vi arbejder på i troppen til sig og nye 



venskaber blev skabt. Det var dejligt med lidt nyt blod i troppen, det skabte en anden dynamik 
og fik de ældste tropsspejdere til at gå foran som det gode eksempel for tropssamarbejdet. 

I foråret var vi på følgende ture: Stjernekiggertur til Brorfelde i shelter, FFF hos Skovgruppen, 
”Sjovt, dumt og farligt-tur”, gruppetur og flere deltog også i Bornholm Rundt. 

Vi var igennem følgende forløb: ”Ledelseskursus” for de ældste spejdere (inden oprykningen af 
juniorerne), Naturfan mærket (hvor patruljerne afholdt møder for hinanden), planlægning af 
”Sjovt-dumt og farligt” -tur samt pionering. 

Og så var vi selvfølgelig også med på årets højdepunkt- SL2022.  

På spejdernes lejr nød tropsspejderne virkelig den store lejr og fik skabt kontakt til spejdere fra 
andre grupper. Vi havde en masse spændende aktiviteter samtidig med at der var plads til hygge 
og samvær. Troppen trak et stort læs med lejropbygning og madlavning-de var SÅ seje og det var 
virkelig en fornøjelse at have dem med. 

Da vi nåede sommerlejrens afslutning, takkede Pippibjørn og Kaffibjørn af for at rykke til 
minigrenen efter ferien. Det var lidt vemodigt (og der blev da også knebet en enkelt tåre fra 
Pippibjørn) da vi har haft mange gode stunder med de fantastiske unge mennesker. 

Troppen 2. halvår 2022 

Tropsspejderne august 2022-marts 2023 

Troppen lagde hårdt ud med ”Store badedagsmærket” lige efter 
sommerferien. Her gjaldt det badning i uniform og patruljeinddelingslege 
på stranden. Der blev på de næste møder valgt hvilke mærker der skulle 
tages i efteråret og troppen planlagde og gennemførte herefter møderne 
for hinanden. Udgangspunktet for troppens arbejde var at fastholde 
sange og lege på møderne, altid være klar med tropstovet og herudover 
at tilføre alle aktiviteter ”a little bit of crazyness”… jeg tror det er lykkes. 
Mikroeventyrsmærket blev kombineret med den vildeste Glampingtur 
med saunabygning, julemad i fint tøj, fest med DJ Nimba, morgen 
lederservice og pakkeleg, der blev holdt filmaften i Hulebjørns stue og 
sejlet om kap på luftmadrasser i havet i januar måned, så også det kolde 
gysmærket kom i hus (selvfølgelig efter gennemført 
førstehjælpslektioner incl. udfordringen med livreddende førstehjælp aka 
”mund til mund med en dukke”. Hektisk gennemførelse af broncemærket 
i knob… sølv er i gang… Nej Cap mærket var en helt særlig fin 
oplevelse, hvor man i den grad mærkede tilliden og kammeratskabet i 
troppen under deling af oplevelser, holdninger og værdier omkring 
rygning, alkohol og overskridelse af grænser. Herudover var troppen 
afsted på 5-kamp, vandretur i Sverige, S-togsløb, klatredag, plankurser 
og selvfølgelig Baldersløbet… som de vandt, og en enkelt liga 
adventurespejd deltager har vi også med. I sandhed… Verdens Bedste 
Tropsspejdere. 



 

















 
 

Klan Karabinhage  

Klanen er begyndt at have aktiviteter med klanen fra Hawerthi. Der kom flere nye medlemmer i 
august der rykkede op fra troppen, men de er alle på efterskole indtil sommeren 2023 hvor vi håber 
at klanen hos Rødovrespejderne bliver aktiv internt igen. 

Fælles aktiviteter 

Hos Rødovrespejderne lægger vi meget vægt på sammenhold på tværs af alder og grene, det er 
vores fællesaktiviteter med til at sikre.  

Vi har også i 2022 haft de traditionelle arrangementer Fastelavnsfest, Spejder-OL, sommerfest og 
julefest. Skt. Georgsmødet blev afholdt som en del af gruppeturen der havde Baden Powell som 
tema. Gruppeturen gik til Egemose Spejdercenter. 

SL2022. Vi var 90 deltagere afsted på Spejdernes Lejr i Hedeland fra Rødovrespejderne fordelt ud 
over hele lejren. De fleste var afsted alle 9 dage som lejren varede. Der var meget planlægning i 



sådan en stor lejr, og logistik olign. skulle lige på plads på lejren før alt fungerede til UG. Men 
generelt forløb alt rigtigt godt og spejdere og ledere havde en fantastisk lejr hvor vi oplevede det 
store sus når 30.000 spejdere er sammen om at skabe en hel by på en mark i en uge. Ledergruppen 
har efterfølgende evalueret lejren og vores kommentarer og forbedringsforslag vil blive taget med til 
fremtidige sommerlejre og Spejdernes Lejr i 2026. 

Ledere 

Der kom i efteråret tre nye mikroledere (Pløk, Vildmarksbjørn og Smilebjørn) og en ny minileder 
(Plusbjørn). Der er ved udgangen af året startet to nye ledere hos familiespejderne (Mia og Simon). 
Et par ledere er stoppet i løbet af året pga. manglende tid-tak for jeres indsats i den tid I har været 
hos os.  

Der har været bemanding nok i alle grene på ledersiden, hos minierne hvor vi gerne vil have en 
leder/voksen til hver patrulje har vi af og til benyttet os af forælder hjælp når der var afbud fra 
ledere. Det har fungeret rigtigt godt. 

I slutningen af året blev der valgt ny gruppeleder af ledergruppen. Mette blev valgt og overtager fra 
Anne ved årsskiftet, overgangen bliver glidende og Anne hjælper til det næste stykke tid så der bliver 
en god overførsel af opgaver. 

Økonomi 

Gruppens økonomi ser rigtig fin ud. Vi havde store udgifter på Spejdernes Lejr da det var en dyr lejr, 
mange ledere og spejdere deltog og vi tog en lav pris på lejren fra spejderne for at sikre at alle kunne 
komme med. Alligevel passer budgettet for året rigtigt fint og vi har ikke haft brug for at igangsætte 
fx lodseddelsalg i år. Lederne er blevet gode til at få lejrene til at løbe rundt i sig selv og der gøres 
meget for at finde alternative og billige løsninger på lejrpladser sådan at vi ikke har store 
pladslejeudgifter på lejrene. På denne måde gøres turene billige for spejderne. Materialeudgifter og 
udgifter til møder er også holdt fint inden for budgettet. 

Vi ”reklamerede” i efteråret for at gruppen kan hjælpe hvis man har svært ved at finde pengene 
derhjemme til kontingent eller lejre nu hvor der er kraftig inflation i priser på mad og energi. Meget 
få har dog benyttet sig af tilbuddet så det er ikke noget der har betydet noget for det samlede 
budget. 

Engagement 

Gruppen arbejder løbende på at forbedre de rammer vi har for vores spejderarbejde. Det kræver 
engagement fra forældre til at få ført vores gode ideer ud i livet. Ideer der vil skabe endnu bedre 
muligheder for at lave spændende aktiviteter i gruppen. 

Bålplads. Vi fik i 2022 etableret den bålplads vi længe har ønsket os. Det ser super fin ud og fungerer 
meget bedre end da vi havde volden omkring bålpladsen. Der er sat bænke og stubbe op til at sidde 
på. De er også gode når vi har aktiviteter. 

 

Anne Pipper, Pippibjørn, 20. Februar 2023 

 

 



 


