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Gruppelederne 
Endnu et spejder år er gået og vi skal igen kigge tilbage på et godt år i Erik Den Røde.  

Vi er forsat en stor og stabil spejder gruppe med mange spejdere i de forskellige grene og et stort antal frivillige 

ledere, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i gruppen. Vi arbejder hele tiden på, at få flere spejdere og ledere ind 

og få et konstant antal i alle grene, så vi undgår for store ”huller” i årgangene, men det skal naturligvis hænge 

sammen med det antal ledere vi har. Vi er i øjeblikket lidt udfordret på lederkræfter, så vi har sidst på året 

iværksat en hvervekampagne i håbet om at få tilført friske og stabile leder kræfter i flere af grenene.  

I 2018 havde vi en leder kolleuge og et lederkursus i foråret. Til begge arrangementer var der fint fremmøde, så 

det vil vi gentage i 2019. 

Et stort samlingspunkt i gruppen er gruppeturen, som var årets første store fælles oplevelse for gruppen. Det var 

igen i 2018 er stor succes, hvor temaet var Tidsmaskine og igen blev afholdt i Ravnsøhytten. 

Året 2018 var i sommerlejr henseende udlagt til de enkelte grene, da der ikke var hverken Spejdernes Lejr eller 

Divisionssommerlejr. Gruppelederne besøgte de grene, som afholdte sommerlejrene i Danmark og det vil også i 

fremtiden bestræbe os på. I kan læse mere om de enkelte sommerlejre i grenenes beretninger. 

I efteråret deltog vi i begivenheden ”FDF og Spejderne indtager Tivoli”. Det var på bekostning af vores eget 

traditionsrige ”Spejder for en dag (SFED)” arrangement, da vi ikke ønskede to arrangementer i samme måned. I 

2019 forventer vi at SFED er tilbage. 

Efterårets Flagermuslygteløb blev igen i år en succes med mange tropsspejdere.   

Sidst men bestemt ikke mindst vil vi fra gruppeleder side gerne sige en stor tak til alle jer ledere, som har lagt 

en kæmpe indsat i 2018 for spejderne i Erik den Røde. Naturligvis også en stor tak for det gode samarbejde og 

opbakningen fra Bestyrelsen og til alle de forældre, der har lagt et stort arbejde i, at loppemarkedet, 

arbejdsdagen og Flagermuslygteløbet igen i år blev en stor succes. Velkommen til nye spejderforældre, vi håber 

at I også har lyst til at være en del af Erik den Røde´s arrangementer og få del i de mange gode oplevelser.  

De bedste ønsker for 2019 

 

Spejderhilsen 

Ole Brandt og Kim Foged 

Gruppeledere 

 



BESTYRELSEN 

Bestyrelsens ansvar 

I henhold til korpsets love, har bestyrelsen over for grupperådet ansvar for, 

a. at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier 

b. at gruppen overholder korpsets love 

c. gruppens økonomi 

d. opfølgning på grupperådets beslutninger 

e. koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt 

f. at godkende ledere og hjælpere, herunder at indhente ledererklæring, hjælpererklæring og børneattest 

Bestyrelsen har efter bedste evne og i tæt samarbejde med gruppelederne (som også er med i bestyrelsen) 

tilstræbt at leve op til dette ansvar. Vi har arbejdet med en række emner, hvoraf nogle eksempler skal nævnes: 

Grupperådsmøde 2017 

Afholdelse af grupperådsmødet, som er vores generalforsamling og derfor et væsentligt grundlæg for gruppens 

virke. 

Bestyrelsesmøder 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste grupperådsmøde i februar 2017, men tilstræber normalt at have 

cirka 5 bestyrelsesmøder om året. Desuden er formand, kasserer og gruppeleder mødtes enkelte gange med 

hensyn til økonomi og udarbejdelse af regnskab og budget.  

Loppemarked 

Et entusiastisk udvalg fik sammen med mange andre afviklet et godt loppemarked, der sikrede gruppen et godt 

overskud, der er en væsentlig del af gruppens økonomi. 

Egehytten 

2018 var første år, hvor gruppen selv har foretaget driften af Egehytten, siden Hyttefonden blev nedlagt med 

udgangen af 2017. Der har givet en anden form for administration, som har givet ekstra arbejde til gruppens 

kasserer. Der er ændring til den måde hvorpå vi får huslejetilskud fra kommunen. Hytteudvalget, som blev 

nedsat engang i 2017, forestår det praktiske arbejde med hytten, og alt nu fungere bedre i dagligdagen. 

Ny kasserer 

Ved sidste grupperådsmøde fik vi ny kasserer, som i den forløbne periode har haft store udfordringer med det 

nye system til regnskab. Kasseren har sammen med gruppelederne gjort en stor indsats for, at de fleste ting nu 

fungere. Vi håber at erfaringen gør næste år lidt lettere for kasseren. 

 

En stor tak til alle ledere og alle andre, der frivilligt gør en kæmpestor eller mindre indsats i gruppen. 

Det er helt nødvendigt. Men det er også derfor, at Erik den Røde er en af landets største spejdergrupper, hvor 

mange børn, unge og voksne får fantastiske oplevelser. 

På bestyrelsens vegne 

Karsten Anker, formand 

  



Familie Spejd 

Til Familiespejd tager de små mikrober (3-6 år) deres 

mor eller far i hånden og mødes et par timer søndag 

formiddag med andre glade familiespejdere; typisk 

hver 2. eller 3. uge. 

Deltagelse 

Da Familiespejd ligger søndag formiddag fra klokken 

10 til 12, er det lidt forskelligt hvor mange af de ni 

tilmeldte, der deltager. Normalt deltager mellem fem 

og otte børn i et møde, sammen med en af deres forældre, uanset vejrliget.  

Vi tilstræber at være to ledere på holdet. Vi mistede i 2018 sæsonen en af de ’stiftende’ ledere, og vi er på udkig 

efter én, der har lyst til at bruge lidt tid på, at lave sjove og udviklende aktiviteter for de tre- til seksårige 

spejdere. Forslag modtages gerne og alle må gerne dele budskabet om, at Familiespejd findes 

(http://erikdenrode.spejder.dk/Familiespejd). 

Aktiviteter 

Første halvår 2018 holdt vi elleve møder, fra januar til juni. Vi havde gennemgående fokus på mærkeforløbet 

KNIV-BÅL-KNOB, som vi brugte i flere sammenhænge. Bl.a. undersøgte vi forskellige typer bål, vi snittede, 

lave bue og pil og prøvede forskellig knob. Herudover deltog vi i gruppeturen ved Ravnsøhytten og i 

fællesrådets årlige affaldsindsamling. 

Andet halvår 2018 satte vi fokus på det nye familiespejdermærke der hedder Trøstermærket, med emner som 

førstehjælp og det at være en god hjælper og kammerat. Herudover var vi til Åbent Landbrug på Bredballegård, 

vi syede bamser af aflagt tøj (som nu kan trøste), vi havde klatreholdet forbi, og vi havde et møde, hvor vi 

lavede spændende mad over bålet. Sæsonen sluttede vi af med en gåtur på 5 km og 5 km Vandremærket. 

Planerne for første halvår 2019 er elleve mødegange bl.a. omkring mærkeforløbet Sporfølger, vi håber at få 

besøg af mikroledere - da vi har en flok, der potentielt skal rykke op, vi skal med på gruppeturen, vi deltager i 

’Sov-ude-dag’ og vi skal ud at fiske i Baronmosen ved Mårslet. 

 



 

 

Spejderhilsen 

Familiespejd lederne 

Jensine og Klaus 

  



Mikro 
 

Hos mikroerene har vi i år haft et spændende år. I starten af året deltog vi traditionen tro 

på gruppeturen med hele 17 mikrospejdere.  

Udover gruppetur bød forårs halvåret også ugentligt på fede mødeoplevelser af alle arter som eksempelvis, et 

smede møde hvor smedjen genlød af hammerslag, vi fik også besøg af Mogens Bjørn Nielsen som fortalte om 

at ørreden er tilbage i hovedgrøften efter et restaureringsprojekt som han stod i spidsen for. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=iHtDudtlWso). 

Sommerlejren markerede slutningen på spejder året og det var igen hele 16 galde mikroer som var med ude at 

besøge Buskeslangeindianernes lejrplads. 

Efter ferien begyndte efterårshalvåret med oprykning, hvor vi sendte næsten alle vores mikroer op til Minierne, 

hele 17 rykkede op. Heldigvis fik vi en gruppe friske nye mikroer ind ved samme lejlighed. På efterårets møder 

oplevede vi en hel masse, vi lavede lys og fakler, bundet knob og knuder, lært om årstiderne og gået 5 km på 

musefodsvedstur.  

Der blev sat punktum på mikro året 2018 med en juletur i starten af december. Her råhyggede vi med nisseløb, 

hjemmebagte julekager og et natløb i mørket. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=iHtDudtlWso


MINI GRENEN 

 
2018 har budt på mange ting for Erik Den Rødes minier. Alt fra 

kommunikations mærke, teltmærke og bålkokmærke til piorinering, knob, 

kreative sysler, og sjovt fastelavns gøgl og flere lejre og ture! 

Minierne har lært at være på ture og at klare sig selv sammen med sine 

kammerater. I løbet af året har vi både været på gruppetur, minidivi, 

sommerlejr og juletur. De fleste ture har været traditions fyldte, men 

samtidigt budt på mange nye oplevelser for minierne. I minigrenen har vi 

arbejdet med samarbejde ved brug af bl.a. patruljer, leg, madlavning og 

læring og aktiviteter om den gode spejder.  

Sommerlejren gik til Forlev Spejdercenter, de afholdte 50 års jubilæumsuge 

hvor spejdere i alle aldre var inviteret. Den fantastiske sommer bød på 

vandkampe, batik med hele hele farve paletten i brug og et alternativt lejrbål 

med juniorgrenen. På Forlev kunne minierne på eget initiativ udforske 

skoven rundt om og lave gynger og andre sjove ting ud af rafter og 

besnøringsreb.  

 



Efter sommerferien fik vi et stort hold nye minier med på holdet. Fulde af energi og begejstring tager de imod 

nye udfordringer, som næppe aftager i det nye år. På leder fronten er der kommet en del nye kræfter til og til en 

del arrangementer har vi fået ekstra hjælp, som vi sætter stor pris på.  

Vi ser vi alle frem til et 2019 med forhåbninger om et spændende spejderår!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejder hilsen  

Minilederne  

Nina, Victor, Ole, Kristian, Natalie og Ida. 

  



JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

Juniorgrenens år begyndte med en halvårsplan, der var gældende frem til sommerferien, hvor der blandt andet 

blev trænet spejderfærdigheder ved at tage mærker med pioner, førstehjælp, gå 5 km baglæns og udarbejdelse af 

EDR Juniors eget juniormærke. Det skal fremhæves, at vi startede allerførste møde med, at tropsspejderne 

havde planlagt et løb for juniorspejderne. Årets divisionsturnering foregik på Ryekol med Star Wars tema, hvor 

det blev en lærerig oplevelse gennem ”Learning by Doing” for de 2 juniorpatruljer via udfordringerne. I april 

efter DIVI sendte vi Lars til København, hvor han har fået job. Lars har været på årets sommerlejr og besøgt 

juleturen og der går rygter om at han dukker op på sommerlejren i 2019 😊 

I løbet af året kan følgende ture og arrangementer med 

juniorgrenen nævnes: 

• Gruppetur til Ravnsø med tidsmaskine tema 
• Divisionsturnering 
• Sejltur med Spejderskibet Klitta over flere aftener 

• Sommerlejr på Forlev Spejdercenter 

• FDF og spejderne indtager Tivoli Friheden 
• Junior-kolle-døgn 
• Juletur til Giberhytten 

Sommerlejren 2018 var vi på Forlev Spejdercenter i uge 32 

sammen med minierne med 4 juniorledere og 12 juniorspejdere, 

hvor vi oplevede en lejr uden at lugte af bål på grund af 

afbrændingsforbud grundet varmen og tørken. Da Forlev 

Spejdercenter afholdte 50-års jubilæum besøgte juniorne det 

oprindelige Forlev spejdercenter ved Ravnsøhytten, hvor de 

første lagmænd fortalte anekdoter. Der var åbent hus en dag med 

diverse spejderudfordringer, hvor flere forældre og andre med 

tilknytning til EDR besøgte Forlev. Der blev bygget 

pionerprojekt for til den store guldmedalje af spejderne. Rebecca 

tidligere juniorleder og Bjerre besøgte lejren.  

Efter sommerferien sendte vi den del videre til troppen, hvorfor vi var en juniorgren på 16 spejdere efter 

oprykning. Heldigvis har en del af vores fantastiske spejdere valgt at tage ”tørklæde mærket”, så de er meget 

synlige på skolerne. Det har betydet nye junior spejdere, så vi i skrivende stund er 21 juniorer. Efteråret er 

desuden gået med almindelige tirsdagsmøder, hvor vi har taget bygherremærket, været på krimi- og lagkageløb, 

tændt bål, overnattet i hytten, fremstillet vores egne Bolsjer og andre sjove ting. Traditionen tro sluttede vi 

efteråret af med juletur. Denne gang til Giberhytten, hvor vi hyggede, spiste blodpølse, var på natløb og havde 

julemiddag med efterfølgende julefest med besøg fra Lars lørdag med den karakteristiske 

tillægsordsgodnathistorie.  



Fra Januar 2019 har vi også fået en ”ny” leder i grenen. Emma Boye som er tidligere MINI leder og opflasket 

spejder i EDR er tiltrådt. Hurra og stort velkommen til Emma. 

Til slut vil vi gerne takke spejderne for et godt junior år og forældrene for stor opbakning, når vi har bedt om 

hjælp til kørsel og andre praktiske ting. 

  

Spejderhilsen 

Juniorlederne: Emma, Bjerre, Kim, Lars og Johanne 

 

  



TROPPEN 

 
Ak, 2018 bød på mange nye oplevelser, overraskelser og omvæltninger man skulle tage stilling til, men i Erik 

Den Rødes Trop har vi atter engang kørt efter opskriften der virker - nemlig overdreven hygge i venners 

nærhed. 

Teenagere kan jo være noget så dramatiske, og det tænkte vi, at vi kunne udnytte ved at tage dramamærket 

på ekspertniveau. Så i den forbindelse fik vi både lagt dramatisk makeup, lavet lejrbål for hele gruppen, 

skrevet sange og lavet et meget stemningsfuldt juniormøde. Det sidstnævnte var tropsspejderne så gode til, at 

vi gentager succesen næste år ved igen at lave vores tropsspejdere planlægge et juniormøde.  

Så blev det sommer og vi skulle derfor på sommerlejr. I år gik sommerlejren til Skotland. Dette var en tur som 

spejderne havde set meget frem til, da det ikke er hvert år vi tager til det store udland. Det var i sin sandhed 

en tur både til vands, til lands og i luften, da vi både fløj, sejlede og brugte en rum tid på den kære landjord, 

som vi spejdere holder så meget af. Turen bestod af flere spændende elementer. Vi var blandt andet ude at 

vandre med fuld oppakning, op og ned, i bjergene i Loch Lomond National Park. Her fik spejderne virkelig at 

mærke at de levede og trods sved og barske udråb, så klarede spejderne det rigtig flot. Vi har nogle seje unge 

mennesker I Erik den Røde, så er du producent af et af disse kan du godt være stolt. 



Lige som benene nærmest ikke kunne mere, ankom vi til et lille spejdercenter i nationalparken. Her fik 

spejderne lov til at sove i en køjeseng, spise noget god snasket mad og tage et bad under en rigtig bruser. 

Selvom dette var noget, de havde oplevet derhjemme før, så virkede det som overdreven luksus for 

spejderne, der lige havde sovet i telt på den skrå jord, spist pulvermad og badet i en kold fjord. På 

spejdercentret lavede vi en masse sjove aktiviteter, som klatring, kanosejlads og meget mere. Herefter var vi 

ude at vandre noget mere, før vi til sidst tog ind til Edinburgh for at bruge et par dage i storbyen. Her så vi 

Edinburgh borg, nogle var ude og se nogle Harry Potter sites, og vi så kongeskibet Britannia, men vigtigst af alt 

så vi en stereotypisk skotte. En af spejderne udbrød pludseligt “Nu har vi på turen både set får, og set en 

skotte i kilt, der spiller på sækkepibe, nu har vi oplevet Skotland”. Her kan man godt som leder tænke, at vi 

kunne have oplevet Skotland væsentligt nemmere, hvis dette er alt der skulle til. Efter en rigtig god tur, hvor vi 

både fik set Skotland, og mødt spejdere fra både Skotland og USA skulle spejderne hjem for at tilbringe resten 

af deres ferie med deres familier, og glæde sig til næste halvårs spændende spejderaktiviteter.  

Lige da spejderåret næsten ikke synes at kunne blive bedre, da trak vi niveauet endnu et tak op og fik Niels ind 

som ny tropsleder - hurra for det. 

Det var mørkt og koldt, men dette stoppede ikke de gæve tropsspejdere i at deltage i årets 

FlagerMusLygteLøb. I år hjalp de Herkules med at udføre hans “arbejder” (opgaver) så han kunne vinde 

Afrodites hjerte.  

Årets juletur gik til Temnæshytten i Skanderborg og bød, udover alle tropsspejderes yndlingsjulesang, på 

saunabygning og -sidning, søbadning, dramatisk sokkedukketeater og ikke mindst det legendariske 

opvaskespil, som fik pulsen op på de fleste.   

Der hersker en klokkeklar forventning fra Tropsledelsens side om at 2019 bliver et rigtig fint spejderår - ses i 

det nye år. 

 

Tropshilsner fra  

Julie, Rune, Maja, Niels og Sophie 

  



SENIOR GRENEN (KLANEN) 

I klanen har vi mange gode traditioner der skal passes, både nogle for at glæde andre hvor vi står for at lave et 

natteløb til troppen på gruppetur, en post på FMLL (Flagermuslygteløbet) og så hjælper vi med at dele 

loppemarked sedler ud. Vi har også vores egne traditioner så som USB møde (Urban Scout Battle), svømmehal 

møde, galla, jule frokost og sommerlejer. 

Sommerlejeren gik i år til Irland, en tur der bød både på storby og naturen. De første dage var vi i Dublin hvor 

der var rig mulighed for at se på byen og tage på museum. Derefter drog vi på opdagelse i den Irske natur, en 

4 timers togtur bragte os til landsbyen Killarney hvor vi kunne tage på opdagelse op i bjergene ud på søen og 

ind i ruinerne. En fantastisk tur med gode oplevelser og godt humør! 

Årets julefrokost havde temaet ”Junglen” hvor hytten blev forvandlet til en tropisk jungle, hele klanen blev til 

alt lige fra opdagedes rejsende til tiger og der kom gæster fra de andre klaner rundt omkring til en hyggelig 

aftne med god mad og gode venskaber. 

Det var et udpluk af nogle af gode oplevelser vi kan tage med os fra 2018 vi ser frem til mange nye i 2019 

Herunder ses billeder af turen til Irland, Julefrokost og Galla. 

 


