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ÅRSBERETNING 2021



Gruppelederne 
Endnu et spejder år er gået og vi kan kigge tilbage på endnu et specielt år i Erik Den Røde med en del Corona 

restriktioner, men det er alligevel lykkedes at afholde nogle gode spejdermøder og ture. 

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 kunne tilbyde en plads til de 

børn og unge som vil spejderlivet. 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. 

Lederkræfterne er i nogenlunde balance, men skal hele tiden optimeres og vi er i den situation, at vi har spejdere 

på venteliste til de 3 yngste grene. Vi har altid plads til flere ledere      . 

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

blev desværre ikke helt som ”det plejer”, da restriktionerne gjorde at vi valgte at opdele ture i to ture. En tur for 

Mikro/Mini til Ryekol og en tur for Junior/Trop til Ravnsøhytten. Det blev to meget fede ture, hvor Kim deltog 

med en dag i hver lejr, mens Ole legede mini-leder på Ryekol hele weekenden. 

Vi måtte desværre aflyse årets store indtægtskilde: Loppemarkedet. Det betyder at gruppen mistede et større 

budgetteret beløb. Heldigvis har vi en stærk økonomi og en god kommune, så aflysningen er ikke en økonomisk 

katastrofe, men den sociale del og sammenholdet mangler begivenheden, så der satses på comeback i 2022. 

Sommerlejrene blev i 2021 afholdt grenvis, hvilket i kan læse om på de kommende sider. 

I efteråret arrangerede vi ”Tour de SPEJD” i vores eget område. Arrangementet blev gennemført med højt 

humør og et virkelig gennemført pirat tema. Kæmpe tak til de ledere som lagde en stor indsats i dette vigtige 

arrangement      . Samtidig med Tour de Spejd var en gruppe forældre i gang med vores boardwalk projekt, som 

ender med en fin gangbro og indgangsportal til hytten. Det kan I også læse mere om i bestyrelsens beretning. 

Gruppen lykkedes også med at får en flok tropsspejdere på PLAN kurser i efterårsferien.  

Efterårets Flagermuslygteløb blev efter et aflyst 2020 gennemført. Det blev igen en år en kæmpe succes og viser 

endnu engang for os selv og omverdenen at EDR er en stor gruppe og har et fantastisk lederteam. Tak til 

FMLL- udvalget for at holde EDR fanen højt og lave en fed oplevelse for vores og andre tropsspejdere.   

Sidst men bestemt ikke mindst vil vi fra gruppeleder side endnu engang 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 arbejde i gruppen. 

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 2022 

 

Spejderhilsen 

Ole Brandt og Kim Foged 

Gruppeledere 

 



BESTYRELSEN 

Ved sidste grupperådsmøde var der genvalg til hele bestyrelsen, så det var kendte hoveder der indledte 

bestyrelsesåret. Desværre har vi sidst på året mistet et par medlemmer grundet spejderbørn der er stoppet. Til 

gengæld glæder os nu til at invitere nye kræfter ind i bestyrelsen, som ud over vores to gruppeledere består af 

undertegnede, en kasserer, forælder, en lederrepræsentant og et par seniorspejdere. 

Covid-19 

Igen i år har Covid-19 sat sit præg på gruppens og bestyrelsens aktiviteter. Seneste grupperådsmøde foregik 

således digitalt over Zoom. Gruppeturen måtte vi flytte længere ind i foråret, hvor det heldigvis lykkedes at 

komme en stor flok til Ryekol i maj. Loppemarkedet forsøgte vi også at flytte, men måtte til sidst opgive at få 

det til at lykkes. Dels på grund af Corona restriktioner, datoudfordringer og grundet de mange andre 

organisationer der også flyttede arrangementer rundt, men også fordi det ikke helt lykkedes at få nedsat et 

loppemarked udvalg. Det var rigtig ærgerligt, for det er en vigtig tradition – både økonomisk, socialt for 

gruppen og for forældresamarbejdet. 

Gennem året har vi i vintermånederne i perioder haft spejderne opdelt i Beder- og Mallinggrupper på tværs af 

patruljerne, sprittet af og som altid sørget for at være ude mest muligt. Derudover har vi været i dialog med 

områdets skoler, som i starten af året brugte vores udefaciliteter til at lave ude-arrangementer for skiftende 

skoleklasser. 

Spejderledere 

Igen i år har vi oplevet stor interesse for at blive spejder i vores gruppe, som er en af landets største, og vi har 

fortsat ventelister i de yngste grene. På den baggrund er lederrekruttering en fast del af bestyrelsesarbejdet. 

Heldigvis er det lykkes løbende at få fyldt huller ud med nye forældreledere, som har været gode til at springe 

til. Der er altid et vist frafald. Nogle spejderbørn stopper igen og tager forældrene med. Efterhånden som 

seniorspejderne når en vis alder flytter de naturligt efter uddannelse, rejser ud i verden eller stifter familie i 

andre landsdele, så der er altid behov for friske hænder og hoveder. 

De seneste år har vi haft lange ventelister i mikro- og minigrenene, så noget af det vi skal arbejde med i det 

kommende bestyrelsesår, er at se på mulighederne for at etablere to spor i de mindste grene. Det ville være så 

dejligt at kunne byde endnu flere spejdere velkommen når nu lysten er der. 

Derudover genoptager vi i det kommende år vores fokus på lederpleje og -opkvalificering til de der har lyst til 

at gøre brug af korpsets mange kurser. Corona satte en kæp i hjulet for det initiativ sidste år, så vi glæder os til 

at tilbyde gratis opkvalificering og selvudvikling til vores lederteam. 

Som information til nye børn og forældre og som en hyldest til vores fantastiske hold af frivillige, fik vi i år 

opstartet en planche med præsentation af ledere og bestyrelse. Vi kom godt i gang, men skal i det kommende år 

have givet projektet lidt kunstigt åndedræt og få taget de sidste billeder. Planchen hænger i hyttens entré. 

 

Loppemarked 

Loppemarkedet som har været en fast tradition, og en vigtig indtægtskilde for gruppen, siden 1970 har desværre 

været aflyst de seneste to år, men vi er fast besluttede for at det SKAL gennemføres i år, så traditionen ikke dør 

ud. Covid-19 er heldigvis mere under kontrol nu grundet massiv vaccineindsats og den mildere Omikron-

variant, så nu tør vi tro på det, og har allerede sat planlægningen i gang. Desværre er der i mellemtiden sket det, 

at de fleste af de frivillige der udgjorde loppemarked udvalget ikke er tilknyttet gruppen længere, så vi står med 

en udfordring i at få etableret et nyt team. Det er dog lykkedes at få igangsat arbejdet da tre fra bestyrelsen er 



trådt til sammen med en dedikeret tropsforælder. Vi kommer til at søge flere kræfter i løbet af foråret og håber 

på opbakning. Det er vigtigt! -og sjovt at være med! 

Loppemarkedet gennemføres den 20.-22. maj 2022 på Malling Skole. 

 

Ny ankomst til Erik Den Røde 

Efter at vi i flere år har snakket om og planlagt en ny ankomst til vores område hen over græsset, lykkedes det 

at få alle tilladelser i hus og et flot økonomisk tilskud fra Aarhus Kommune. I forbindelse med Tour De Spejd, 

arrangerede vi en arbejdsweekend hvor bestyrelsen og et par ledere sammen med en stor flok forældre, fik det 

meste af boardwalken etableret. Med hjælp fra et par ekstra lørdage, blev den færdig i vinters og vi har her i 

vinters haft glæde af at kunne gå tørskoet til hytten uden at skulle slås med buske og mudder. Til foråret 

kommer der en arbejdsweekend mere, hvor vi laver en stor flot indgangsportal med et EDR skilt og belysning af 

både portal og den mørke sektion gennem skoven.  

 

Projekter i pipelinen 

I bestyrelsen tager vi løbende nye projekter op – foreslået af medlemmerne, behov fra ledergruppen, 

henvendelse fra myndigheder eller andre foreninger, så det er meget varieret hvad vi arbejder med. På 

tegnebrættet har vi allerede en række projekter i pipeline: 

- Vi arbejder på at forbedre vores affaldshåndtering -og sortering. 

- Fortsat fokus på lederstatus – antal og trivsel 

- Mulighed for to spor i mini, mikro undersøges nærmere 

- Tilbud om lederkursus rulles ud 

- Løbende artikler til Fællesbladet / SoMe 

- Genoplivning af Familiespejd 

- Etablering af ankomstportal og belysning 

- Planlægning og gennemførsel af EDR loppemarked 2022 

- ?  -vi tager løbende nye idéer op, så meld gerne ind hvis du har en...  

 

Det er en fornøjelse at sidde med i bestyrelsen bag en så stor og velfungerende spejdergruppe med dedikerede 

og initiativrige ledere, der gør et fantastisk stykke arbejde med og for vores unge spejdere. Jeg ser frem til 

endnu et bestyrelsesår, hvor vi rykker endnu mere på de initiativer vi har sat i gang.  

På bestyrelsens vegne,  

Torben Kjær, formand 

 



MIKRO 

I mikrogrenen har vi haft endnu et godt spejdeår med masser af ture og aktiviteter. I foråret tog vi både 

skattejægermærket, hulebyggermærket og konstruerede de flotteste vindmøller, der kunne generere nok strøm 

til at få en lille pære til at lyse. Da det ikke gik an at holde gruppetur i februar, speed-arrangerede vi en fælles 

Shrek lejr til Ryekol med minierne i maj - vi venter stadig spændt på at få mærket. Sommerlejren gik til 

Frydenlundhytten, hvor vi havde retrospejd tema og fik besøg af selveste Baden Powell. Vi havde fokus på 

spejderværdier og delte alle turens små gode gerninger til samlingerne - og vi nåede op på næsten 100!  

 
 

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

spejdere. På lederfronten fik vi 3 nye ledere, velkommen til Jakob, Niels og Vibeke :-). I løbet af efteråret har vi 

været på Tour de Spejd med drabeligt pirat tema, taget førstehjælpsmærke og gået 5 km musefodsvedstur med 

masser af søde forældre og søskende. Vi har skåret gakkede græskar, fortalt historier, løbet refleksløb i skoven 

og haft bål til stort set alle møderne. Årsafslutningen blev den traditionsrige juletur i Egehytten, hvor 

mikrobamserne fik uniform og tørklæde, og mange nye spejdere fik prøvet at sove i en spejderhytte for 

allerførste gang :-). 



 
 

 

  



Mini 

 

 

 

2021 lagde hårdt ud med coronarestriktioner, så vi måtte vente indtil marts måned med at komme i gang med 

minimøderne.  Derefter har dog heldigvis kunnet holde møder som vi plejer - stort set altid udendørs. 

Vi startede lidt blødt ud med lerperler i konservesdåser over bål hvilket fungerede over alt forventning.  

I efteråret 2020 gik vi 10 km’s musefodsvedstur og der var flere af minierne der gerne ville gå turen baglæns, 

det blev dog for langsomt på dagen, så i stedet blev vi enige om en 5 km baglænstur i foråret 2021. Søndag d. 

21. marts stillede minierne derfor op og alle gik en helt fantastisk 5 km vandretur – baglæns – de er altså seje! 

I løbet af foråret 2021 havde vi tre mærkeforløb:  raftebygger-, kode- og naturtjeksmærket. 

I maj måned var vi afsted på Shrek gruppetur til Ryekol lejren sammen med alle mikroerne, en supertur 

(minierne glæder sig stadig til mærket fra den tur :-) 

Sommerlejren 2021 var planlagt til at ligge i en weekend midt i juni måned, desværre var datoen nok ikke så 

velvalgt, vi var alt for få minier og turen blev derfor aflyst. 

 

Efter sommerferien og oprykningsmøde midt i august startede vi til gengæld ud med et brag af en Tour de Spejd 

weekend i september måned. Alle spejdere i Erik den Røde var blevet til drabelige pirater i Egehavnen og havde 

en fest med alt hvad der hørte til af piraterier, inklusiv en vandgang i den lokale lagune, svømmehallen i 

Egelund.  

 

I løbet af efteråret har vi haft flere mærkeforløb: Kniv og savbevis, nørdmærket (raketter, ild med ståluld, 

månelandingsfaretøjer m.m.) og bålkoksmærket (grillspyd, pizza og pebernødder over bål). 

Derudover har vi haft det skægt med ”mini-spils møde”, morsemøde, æble-skrumpehoved møde og et legemøde 

med tropsspejderne.  



 

 

I november gik vi 10 km’s musefodsvedstur med de andre minier fra Århus skov division, en hyggelig tur i 

Marselisskoven, og i starten af december tog vi på Juletur til Hornslethytten. Turen bød på lækker tøsne til 

sneborge, konfekt, pakkeleg, juledekorationer, julebanko, julekalender og masser af julehygge, guf og lækker 

mad, en skøn tur at slutte 2021 af med.  

 

Efter sommerferien i år haft vi byttet lidt rundt i ledergruppen. Christian og Mads skiftede fra mikro- til 

miniledere og Vibeke rykkede den anden vej og har hjulpet til hos mikroerne i stedet. 

Ole er igen med som minileder og Mia er startet op hos os som ny leder i minigrenen.  

Nu efter juleferien holder Maria en pause som minileder, men ellers fortsætter lederholdet uændret i foråret 

2022. 

 

Til sommer skal vi med på Spejdernes Lejr fra d. 23. til d. 28. juli, en kæmpelejr for alle spejdergrupper i 

Danmark. Det skal I nok høre nærmere om i løbet af foråret.  

 

Vi glæder os til en ny omgang minimøder! 

Spejderhilsen fra  

Mia, Mads, Christian, Ole, Bjarke og Jens 

 

 

 

 

 

  



JUNIOR 

Juniorlederne mødtes før nytår 2020 for at sammensætte en halvårsplan for foråret 2021, hvor statsminister 

Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og juniorspejderne måtte ikke møde i skole indtil langt inde i foråret 

2021. Derfor mødtes vi første gang fysisk til juniormøde i uge 9 i starten af marts måned. Alle møder foregik 

udendørs med afstandskrav, spritte hænder af, forsamlingsloft osv. I løbet af foråret fik vi øvet diverse 

spejderfærdigheder herunder førstehjælp, orientering, lejrplads samt tage Juniormærket. 

Da der længe ikke måttes afholdes møder og ture med overnatning og forsamlingsloft, så endte det med, at Erik 

Den Rødes gruppetur 2021 blev flyttet til og opdelt i 2 forskellige ture. Det var 2. weekend i Maj måned, hvor 

Mikro og Mine afholdte tur sammen ved Ryekol, mens Junior og Trop afholdte fælles tur ved Ravnsø med 

diverse aktiviteter blandt andet kanosejlads på Ravnsø og tv-køkken på Trangia med blandede hold på tværs af 

grene.  

Grundet de samfundsmæssige forhold så kom sommerlejr 2021 først endeligt på plads i juni måned, hvor 

juniorgrenen afholdt sommerlejr ved Kløverhytten i Højbjerg i uge 27 med 12 deltagende juniorer og 4 faste 

ledere herunder Lars, der bor i København samt besøg nogle aftener af Kim og Lene. Vi lavede forskellige 

sjove aktiviteter, herunder byggede tårne til vandkamp, øve orientering ved Hørhaven, hike, hvor 

juniorspejderne endte med at gå fra Kløverhytten og overnatte i brændeskuret ved bålpladsen ved Egehytten ved 

at finde poster på løb i Woop Appen på juniorspejdernes mobiltelefoner. De deltagende juniorspejdere tog 

desuden mærket 24 timer i sovepose, hvor spejderne skulle være i soveposen i en periode på 24 timer i træk. 

Efter sommerferien afholdt vi fælles oprykning for hele Erik Den Røde ved Egehytten, da vi da der ikke var 

restriktioner på daværende tidspunkt, hvor vi sendte 2 juniorspejdere videre til Troppen og modtog 8 nye fra 

Mini. Derfor er vi for nuværende omkring 28 juniorspejdere, hvis alle kommer til møderne. I løbet af efteråret 

har vi arbejdet med spejderfærdigheder, herunder forløbet den gode patrulje, hvor det er blevet afsluttet på 

juletur. Vi har fået lov til at afholde Tour de Spejd med pirattema sammen med hele Erik Den Røde, hvor vi 

mødtes fredag og overnattede til lørdag ude ved Egehytten i bivuak. Ydermere har vi afholdt Junior kolledøgn. 

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

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

julemiddag med efterfølgende fest. 

 



  

På lederfronten er der sket ændringer i løbet af året, da Emma er stoppet efter sommerferien, da hun blevet 

færdig med sin uddannelse som folkeskolelærer og er flyttet til Silkeborg. Gruppeleder Kim er kommet retur 

efter sommerferien. Aslak holder som juniorleder efter jul og bliver tropsleder i stedet for. Johanne har besøgt 

os på møder i løbet af året efter behov og Lars har besøgt os på sommerlejr og juletur. 

 

Spejderhilsen 

Juniorlederne: Lene, Kim, Kenneth og Bjerre 

  



TROP 

 

Troppen startede året som så mange andre, med masse aflysninger grundet corona. Desværre betød det en del 

aflyste møder og ture. Da vi endelig kunne komme i gang igen, var det med fuld fart og ude i den sunde danske 

luft. Spejderne har i årets løb arbejdet med forløbstanken og blandt andet planlagt og afviklet løb for hinanden. 

Vi var dog på en herlig gruppetur, dog kun sammen med juniorerne. I stedet for den kolde februar´måned, 

holdte vi turen i det lækre maj vejr. Selvom jeg er sikker på at spejderne savnede: det kolde, våde, triste vejr og 

de mange små larmende børn der vækker dem kl. 5, så er jeg sikker på de havde en god tur. Vi byggede 

tømmerflåder, og sejlede på Ravnsø. Det havde vi aldrig gjort i februar.  Vi nåede også at have en god håndfuld 

trops og patruljemøder inden sommerferien stod for døren. Troppen var i det eksotiske Thy, lige uden for Cold 

Hawaii. Her mødte vi både surfere, og helt normale folk fra Thy. Spejderne fik gået en god hike, og vi tog 

nationalpark Thy mærket.  

 

På den anden side af sommerferien, har der også været en masse aktiviteter. På møderne har vi blandt andet 

lavet løb med den nye Woop app, arbejdet mere med forløbstanken, og pimpet området omkring hytten. Vi har 

også været på en del ture. Tour de’ spejd, PLAN i efterårsferien, og selvfølgelig deltaget på 

FlagerMusLygteLøbet. Så trods underligt år med mange restriktioner, er det lykkedes at få mange fede 

spejderoplevelser.  

 

 

 

 

Tak for et godt år, og på gensyn.  

  



Senior grenen – Klan Rex 

Klanen har desværre ikke været super aktiv i 2021, både grundet Corona og lidt manglende initiativ. Vi har dog 

fået det bedste ud af det, når vi kunne ses.  

Især den første halvdel af året var sløvt, men i løbet af efteråret har vi haft nogle gode møder som bød på 

madlavning, oprydning og pyntning på hemsen i klanlokalet og kælketur. 

Klanens store bedrift i 2021 er generobringen af “bedste post” trofæet fra Flagermuslygte Løbet i starten i 

november. Selvom det var en snæver sejr er vi meget stolte af os selv. 

Vi har i løbet af efteråret forsøgt med møde hver anden uge, i stedet for hver uge for at øge mængden af 

deltagere til møderne, det var desværre ikke specielt succesfuldt, derfor er vi i det nye år tilbage til at holde 

møder hver uge.  

Vi ser frem til det nye år, hvor vi er klar til mange gode møder, som bla. kommer til at byde på mærketagning, 

bål-møder, gruppetur, Spejdernes lejr og meget mere. 

 

 

 

 

 


