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ÅRSBERETNING 2020



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 udfordret på lederkræfter og på bestyrelses medlemmer, 

så vi har sidst på året iværksat en hvervekampagne, da vi ikke kan køre videre som nu uden at få tilført friske og 

stabile kræfter i såvel spejder grenene som i bestyrelsen. Derfor opfordres ALLE til at støtte op om gruppen om 

melde sig på banen. 

I 2019 havde vi en leder kolleuge og et lederkursus i foråret, hvor der specielt til det sidste arrangement var stor 

opbakning. Derfor vil vi igen i 2020 afholde et kursus for vores ledere. 

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

igen i 2019 er stor succes, hvor temaet var Harry Potter og igen blev afholdt i Ravnsøhytten, da den hytte er i fin 

afstand fra vores eget område, har en passende størrelse og ejes af Århus Skov Division. 

Året 2019 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 arrangerede vi ”Tour de SPEJD” i vores eget område. Det var en kæmpe succes, som på trods af en 

del vand fra oven blev gennemført med højt humør.  

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 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 2020 

 

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. Bestyrelsen har blandt andet beskæftiget sig med: 

Grupperådsmøde 2019 

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

virke. 

Bestyrelsesmøder 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste grupperådsmøde i februar 2019, hvilket er normalt og 

hensigtsmæssigt for de opgaver bestyrelsen varetager.  

Loppemarked 

Et entusiastisk udvalg og mange gode hjælpere fik endnu engang afviklet et godt loppemarked, der sikrede 

gruppen et godt overskud. Dette udgør en væsentlig  del af gruppens økonomi. Der er nedstat et godt og delvist 

nyt udvalg for loppemarked 2020 - men det er vigtigt, at vi også fremover får god opbakning blandt forældre og 

andre interesserede, så loppemarkedet forsat kan gennemføres på god vis. 

Egehytten 

Hyttens daglige drift varetages af et hytteudvalg, der sørge for at hytten er i orden og at alt fungere i det daglige. 

Det fungerer godt, så der er gode rammer for spejderarbejdet. 

Bestyrelsens sammensætning og medlemmer 

Der er til stadighed brug for at sikre, at EDR har en bestyrelse med forskellige poster besat. 

Bestyrelsen har i perioden suppleret sig med Torben Kjær (Forældrerepræsentant). 

Der vil ved grupperådsmødet 2020 blive behov for flere nye kandidater til bestyrelsen, herunder en ny formand 

og en ny kasserer. 

 

En stor tak skal lyde til alle, der yder en stor eller mindre indsats i gruppen. 

Det er 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 

Familie spejd er den yngste gren i Erik den røde. Spejderne kaldes mikrober og er mellem 3 og 6 år, hvilket 

svarer til børnehavebørn. Vi mødes et par timer søndag formiddag typisk hver 2. el. 3 uge. Til møderne har 

mikroberne en voksen med. 

Endnu et år er gået i familiespejder grenen. I foråret tog vi mærket ”spormærket”, da det var aller-mørkest gik 

vi efter reflekser, som var hængt rundt i Rokkeballeskov. For nogle mikrober var det lidt uhyggeligt at gå rundt 

i den mørke skov, men også sjovt, for der var fuld blus på lommelygterne. Til et andet møde var mikroberne 

selv aktive. De blev delt ind i små hold, som skulle lave spor bane rundt i skoven. Sporene kunne være lavet af 

sten, mel eller pinde, eller andre naturmaterialer. Det andet hold skulle så se om de kunne finde sporene. Der er 

mange former for spor og vi havde en foto jagt, og lugtede os frem til forskellige spor. Vi havde også besøg af 

Mikrolederne som viste os, hvad man laver til et mikro møde. Vi sluttede foråret af med at fiske i Baron mosen, 

hvor vi fangede en masse små fisk, som vi senere satte ud igen. Det var en stor oplevelse for både mikrober, 

forældre og den kvindelige leder. I februar måned deltog vi i gruppens fælles tur til Ravnsø. 

Efteråret indledte vi med at sende flere af mikroberne afsted til den næste gren, mikroer. Vi endte med en lille 

flok på 5 mikrober og deres aktive forældre. I efteråret tog vi mærket Legemester. Vi prøvede noget nyt, nemlig 

at møderne startede med at Klaus og jeg tog mikroberne med ned i skoven og lege, sang med mikroberne, mens 

forældrene lavede bål. Derefter lave vi alle en fælles leg, her er vi blevet helt vilde med vendespil, med lyde. Vi 

har også fået sunget en del sange og lært fagter til. Efter fællesaktiviteten, har vi sluttet mødet af med at lave 

noget mad på bålet. 

Vi tilstræber at være to ledere på holdet. I starten af 2020 har vi mistet den mandlige leder, derfor er jeg 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).  

Spejderhilsen Familiespejd  

Jensine. 

 

   

 

 

  

  

http://erikdenrode.spejder.dk/Familiespejd


 

Mikro 

I mikrogrenen har vi haft endnu et godt spejdeår med masser af ture og aktiviteter. I starten af året deltog vi i 

gruppeturen med resten af EDR, dette år med Harry Potter tema, hvilket faldt i god jord hos mikroerne, selvom 

der var lidt skuffelse over at loftet i Ravnsøhytten ikke kan vise svævende stearinglys og uvejrsskyer. Senere på 

foråret tog vi hulebygger mærket og byggede nogen superfede huler i skoven ved spejderhytten efter spejdernes 

eget design. Vi byggede også vulkaner og afholdt den ondeste knobturnering hvor spejderne speedlærte 3 knob 

på ét møde. Sommerlejren gik til Forlev hvor der var Find Nemo tema. Der var 10 mikroer med på turen og de 

lavede så mange dansemoves med Laura at EDR nok var den festligste gruppe på lejren.  

 

 

Efter sommerferien sendte vi størstedelen af grenen videre til minierne og sagde velkommen til rigtig mange 

nye spejdere, deriblandt en del oprykkere fra familiespejd. Kort efter opstart var vi faktisk så mange, at vi blev 

nødt til at lukke for tilgang, og vi har kun haft meget begrænset frafald hen over efteråret. På lederfronten fik vi 

3 nye ledere, Camilla, Asta og Emil og sagde farvel til Marie, Laura og Kristoffer. 

I løbet af efteråret har vi været med til Tour de Spejd v. 1.0 med en flot dekoreret kyllingecurling aktivitet, gået 

en 5 km musefodsvedstur på 7 km, lavet lysshow med knæklys, afholdt vores helt eget lejrbål med råb og skøre 

sketches og spist chokoladefondue med Felsager. Vi har skåret gakkede græskar, fortalt historer og løbet 

refleksløb i skoven. Årsafslutningen blev den traditionsrige juletur i Egehytten hvor mange nye spejdere fik 

prøvet at sove i en spejderhytte for allerførste gang :-). 



 

 

Spejderhilsen 

Mikrolederne  



 

 

MINI GRENEN 

I 2019 har minispejderne i Erik Den Røde prøvet lidt af hvert - dog holder vi fast i traditionerne! 

Minierne startede 2019 med at tage et nyt mærke: På En Øde Ø. Her blev fantasien brugt da spejderne skulle 

finde ud af hvad der skulle ske på deres øde ø. Spejderne er også blevet udfordret på de klassiske minispejder 

færdigheder med kniv- og savbeviset. Over 3 møder fik minierne øvet sig på både det praktiske og teoretiske 

ved kniven og saven - uden brug af alt for mange plastre! I efteråret tog minierne Nørd mærket, hvor spejderne 

bl.a. skulle lave et appelsinlys, raketter og tænde et bål kun med brænde, ståluld og et batteri!  

Ellers har spejderne lært hinanden bedre at kende ved smuglerløb i skoven og sidde i en hjemmelavet sauna. De 

har lært at samarbejde ved at sætte telt op og lave besnøringer på rafter. De har også brugt deres kreative sans 

ved at lave motiver til hjemmelavede t- shirts med en varmepresser.   

I løbet af året har vi deltaget på følgende ture og arrangementer: 

• Gruppetur til Ravnsø med Harry Potter tema 

• Divisions miniturnering til Ravnsø med Militær tema 

• Sommerlejr til Temnæs Hytten 

• Tour de Spejd med EDR 

• Minitræf for Århus Skov Division i Egehytten 

• Musefodsvedtur ved Moesgaard med minierne fra Århus Skov Division 

• Juletur til 1. Hornslet Trop hytten 

 
 

I 2019 har det været mere populært end nogensinde at være minispejder i Erik Den Røde! Både i foråret og i 

efteråret har vi haft rekordmange minispejdere med 40 spejdere på det højeste! Vi har fået mange nye spejdere 

men i august var der også mange friske mikroer der rykkede op. Vi er rigtig glade for at have så mange glade og 

ivrige spejdere i grenen! 

 



På lederfronten lånte vi Ole men nu vil han lægge sit arbejde i at være gruppeleder. Vi sagde farvel til Victor. 

Felsager hjælper stadig med til møder og ture. Vi har fået to fantastiske nye ledere i minigrenen efter 

sommerferien. Jens Fredslund, som er far til Simon og Bjarke Rosenbeck som er far til Ronja. Swida brugte 

vinteren 2019 på det Internationale Spejdercenter i Kandersteg, Schweiz, men hun er kommet tilbage igen. 

 

 

Til sidst siger vi stor tak for den opbakning vi har fået fra forældre til hjælp til ekstra hænder til møder, madhold 

til ture, kørsel til ture og andre praktiske ting! 

Vi glæder os til et nyt år med friske minier og nye spændende oplevelser!  

 

Spejderhilsen 

Minilederne: Kristian, Nina, Bjarke, Jens og Swida 

  



JUNIOR 

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

blev trænet spejderfærdigheder i vores nyligt etablerede patruljer gennem løb arrangeret af tropspejderne, 

smuglerløb, juniorspillet, forberedelse til årets Divisionsturnering og planlægge og afholdelse af stjernetid. 

Årets divisionsturnering havde temaet Jorden Rundt i 80 Dage, hvor vi startede i hos 1. Tranbjerg og besøgte 

alle gruppers hytter i Århus Skov Division. Der deltog 8 juniorer i 2 patruljer, hvor de øvede sig i at være gode 

kammerater. I løbet af året kan følgende ture og arrangementer nævnes: 

• Gruppetur til Ravnsø med Harry Potter tema 

• Divisionsturnering 

• 20 km gåtur 

•  Sommerlejr sammen med Troppen 

• Overnatning i forbindelse med Tour de Spejd 

• Junior kolledøgn i foråret og efteråret 

• Juletur til Giberhytten 

 

Sommerlejren i uge 28 var på Thurøbund Spejdercenter sammen med tropsspejderne og 2 andre grupper Viby-

Kongsvang og Vibyspejderne fra Århus Skov Division, hvor vi var 17 juniorer og 3 ledere af sted, herunder 

Lars som ellers bor i København. Der besøgte vi Valdemar Slot, hvor vi så jagttrofæsamlingen og vi på 

kanohejk rundt om Thurø og fik sejlet rundt i forskellige bådtyper på Thurøbund Spejdercenter. Vi fik besøg af 

gruppelederne Kim og Ole. 

 

Efter sommerferien er vi endt med at have omkring 20 spejdere efter sommerferien, hvor vi på almindelige 

tirsdagsmøder blandt andet har øvet bål, madlavning over bål og på Trangia, haft besøg af ildfluerne fra DDS, 

været på lagkage- og smuglerløb, fremstillet vores egne bestikposer og bolsjer og andre sjove aktiviteter. 

Traditionen tro sluttede vi efteråret af med juletur, hvor Lars deltog med sin karakteristiske 

tillægsordsgodnathistorie. Denne gang tog vi til Giberhytten, hvor vi hyggede, spiste blodpølse, var på natløb og 

spiste julemiddag med efterfølgende fest. 

 

På lederfronten sendte vi Emma Boye på højskole i foråret, men hun er retur igen. Johanne har færdiggjort sin 

uddannelse som pædagog, hvorfor Johanne kommer til møderne, når hun har tid. Kim er holdt i forbindelse med 

sommerferien som juniorleder for at være gruppeleder, mens vi har fået Kenneth far til Signe som ny leder, som 

også har lavet orienteringsmøder for os i foråret. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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: Bjerre, Kenneth, Johanne, Emma Boye og Emma Siim 

 

  



Trop 

Året startede med at alle spejderne skulle leve op til et af spejderprincipperne, nemlig medbestemmelse og 

ansvarlighed. Det var dog ikke dem selv, de skulle bestemme over, men alle juniorerne. De arrangerede og 

afholdte et godt spejderløb, hvor juniorerne kunne teste deres førstehjælps- og detektivevner. Det gik rigtig 

godt, og alle hyggede sig. Men ud fra resultatet at bedømme, vil vi håbe at der ikke er nogen der bliver myrdet, 

eller kommer slemt til skade hjemme ved juniorerne.  

 

 

Spejderne har igen i år planlagt, afholdt og evalueret sine egne patruljemøder. På væggen i spejderhytten kan 

man se de mange evalueringsskemaer, hvor spejderne har bedømt deres aktiviteter. Her kan man se hvordan 

lagkageløb, filmfremstilling og meget andet er gået i løbet af året. Og der har været mange 10’er (som er den 

højeste) så helt dårligt er det jo ikke gået.  

 

Vi har både haft meget useriøse aktiviteter, som et helt møde hvor alt skulle laves i og med spaghetti. Men også 

nogle dybt seriøse forløb, som har udfordret spejderne og tvunget dem til dybere perspektivering. Et af disse 

forløb har været vores FN’s verdensmålsmøder, hvor vi har lært og arbejdet med mange af verdensmålene. Hvis 

I tænker, hvad er FN’s verdensmål? Så skal i være velkommen til at spørge en tropspejder, så skal de nok 

fortælle lystigt om det. Når i så gerne vil pille dem lidt ned fra deres høje trone, så kan i bede dem binde et 

flagknob og se, hvordan det så går. (Forvent dårligt). Man må jo vælge sine kampe.  

 

Vi var også i 2019 en tur på FORLEV i påsken. Dette er en patruljetur, hvor spejderne kan møde spejdere fra 

hele danmark. Her oplever de også selv at kunne bestemme deres aftensmad og frokost. Der er jo et “learning 

by doing”-element i at sidde i et telt i den kolde natur i påsken, og det eneste man har at spise er en liter frossen 

is og noget kold kakaomælk. Men så igen, is er jo lækkert. Spejderne var i alt fald vilde med FORLEV og de 

oplevelser de fik. Det er noget vi igen i 2020 vil deltage i.  

 



Sommerlejren i år stod i sejladsen tegn, så vi drog sammen med juniorerne til Thurøbund. Et spejdercenter der 

har specialiseret sig i sejlads og friluftsliv. Her har vi lært at sejle et “hav” af forskellige både og joller og lært at 

tale sømandsk. For eksempel så hedder en snor, der er vandret, et skøde, men når den er lodret et fald. Selvom 

man falder meget nemmere i de vandrette.  

 

 

Efter sommerlejren fik vi frisk blod op i troppen. Her rykkede 9 juniorer op til troppen. Vi sagde også farvel til 

en masse som skulle på efterskole eller videre til senior. Efteråret var også tid til rigtig mange fede aktiviteter og 

ture.  

Vi har været med i ‘Tour de spejd’, gruppens nye tur, hvor vi er i hytten og laver aktiviteter med alle de andre 

gerne. I år var der et tivolitema, og tropspejderne lavede en vandrutchebane og et 

hurlumhejhuslabyrintseksperimentarium med et twist. Vi havde også en spejder afsted på PLAN i efterårsferien. 

Dette er en individuel tur, hvor man møder spejdere fra hele landet og udvikler sin ledelsesevner. Vi håber at vi 

næste år kan lokke mange flere med.  

Tropsledelsen i Erik den Røde arrangerer også Århus’ største natløb for tropsspejdere, her har rigtig mange 

forældre, ledere og spejdere fra gruppen hjulpet til. Dette er vi meget taknemmelige over og håber fortsat på 

støtte, så vi kan lave et fedt natløb for gruppen og østjyllands tropsspejdere. Vores spejdere deltog naturligvis 

også i år om kampen om den gyldne flagermuslygte, men vandt desværre ikke, og var heller ikke i top 5, men vi 

var da repræsenteret i en flot top 17. Det er jo altid dejligt med uudnyttet potentiale, så har vi jo noget at lave i 

2020 også.  

Det har været en fornøjelse at lave aktiviteter med tropspejderne i år, de har været meget engagerede, 

respektfulde og sjove at være sammen med. Vi glæder os til 2020. Vi kan glæde jer med at vi ikke har nogen 

2020-plan, så derfor har vi ikke, ikke levet op til den.  

 

Glædeligt nytår 

Tropslederne  



Senior (Klanen) 

 

Endnu et fantastisk år er gået i klan Rex, vi har fulgt den gamle opskrift fyldt med traditionelle møder vi altid 

hygger os med fx en tur i svømmehallen, batik og USB møde (Urban Scout Battle). Vi er også så småt ved at 

starte nogle nye traditioner som fx ride, og kajak som begge dele har været en stor succes. 

Sommerlejren i år har været det helt store omdrejningspunkt hvor den virkelig fik fuld skrue. Vi tog et smut til 

Kroatien hvor vi startede i det nordlige nærmere bestemt hovedstaden Zagreb, hvor den blandt andet stod på en 

kulturel cykeltur rundt i byen. Vi kom vidt omkring på de 10 dage og nåde at prøve mange spændende 

aktiviteter som Canyoning, bjergbestigning hvor vi krydsede grænsen til Bosnien Hercegovina og så prøvede vi 

den længste og hurtigste zip line i Europa. Efter en tur ned gennem landet sluttede vi af i den sydlige havneby 

Split. 

I det nye spejdersår har vi som altid stået for at planlægge en post på flagermuslygteløb hvor vi sørger for en 

post med god stemning og højt humør. Vi har også igen i år afholdt kolleuge (en uge hvor vi bor sammen ude i 

hytten) og galla hvor vi ser tilbage på året der er gået. Vi er alle blevet et år ældre i klanen hvilket har betydet 

der desværre er en del vi har set mindre til da de har været ude og rejse eller er flyttet væk. Heldigvis er der 

også kommet nye til som allerede er blevet en del af klanen og vi glæder os alle til 2020 hvor vi håber på at se 

flere nye og på endnu et godt år!  

 

 

 

 


