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ÅRSBERETNING 2022



Gruppelederne 

Endnu et spejdersår er gået og vi kan kigge tilbage på endnu et fedt år i Erik Den Røde med 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      , ikke mindst i lyset af at gruppen i 2022 rundede 200 medlemmer. 

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

engang et stort arrangement i Ravnsøhytten, som vi nok må erkende er ved at være for lille til EDR. Derfor vil 

gruppeturen i 2023 gå til Fjeldholmlejren ved Gjerrild strand, som har overnatningskapacitet til ca. 100 personer, så 

troppen slipper nok ikke for at sove udenfor. 

Efter to års Coruna problemer kunne vi igen gennemføre årets store indtægtskilde: Loppemarkedet. Det blev et super 

comeback og alle vores bekymringer om at tiden måske ikke var til loppemarked blev fjernet. Der var stort besøg og 

godt salg i boderne og ikke mindst stor social samling i gruppen med spejdere, ledere, forældre og anden familie. 

Sommerlejr 2022 var den største spejderlejr, der nogensinde er afviklet i Danmark: Spejdernes Lejr ved Roskilde. EDR 

deltog med Mini, Junior, Trop og Senior. Det var en fed oplevelse for spejderne og vejret artede sig heldigvis 

nogenlunde.  

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

virkelig gennemført tema om opdagelsesrejsende. Kæmpe tak til de ledere som lagde en stor indsats i dette vigtige 

arrangement      .  

Gruppen lykkedes også med at får en flok tropsspejdere på PLAN kurser i efterårsferien. De gæveste af tropsspejderne 

kunne lige nå det for EDR nye JOTA/JOTI-arrangement inden de tog afsted på PLAN. JOTA/JOTI betyder Jamboree on The 

Air / Jamboree on The Internet og går ud på at kommunikere med andre spejdergrupper i hele verden over radio og 

Internet. Vi havde besøg af nogle radioamatører, som opsatte antenner og radioer og hjalp gruppelederne med at 

facilitere weekenden. Det var sjovt og vi kom vidt omkring, samtidig med at spejderne fik taget det første mærke i et 

”puslespil” af 4 – kommunikationsmærket. 

Efterårets Flagermuslygteløb 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 2023 

Spejderhilsen 

Ole Brandt. Rune Heick og Kim Foged 

Gruppeledere 

  



 

 



BESTYRELSEN 

Bestyrelsen 

Ved sidste års grupperådsmøde blev bestyrelsen genvalgt og Lars Ding blev valgt ind som ny forældrerepræsentant. Vi 

har haft et godt bestyrelsesår og en velfungerende bestyrelse. Desværre har Elisabeth meddelt at hun ikke genopstiller 

ved dette års grupperådsmøde da hendes søn ikke er spejder længere. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke 

Elisabeth for en flot indsats i bestyrelsen. Ved årets grupperådsmøde skal vi derfor have valgt en ny kasserer og har 

heldigvis allerede tilsagn fra en frisk spejderforælder. Herudover vil vi også gerne supplere bestyrelsen med et par 

forældre-suppleanter. 

Spejderledere 

Igen i år har vi oplevet stor interesse for at blive spejder i vores gruppe, som er den største i Østjylland. Vi har for første 

gang rundet 200 indmeldte spejdere i gruppen. Det er super fedt at så mange søger udeliv og fællesskabet i vores 

gruppe. At kunne tilbyde så mange en plads, kan kun lade sig gøre, fordi vi samtidigt er lykkedes med at tiltrække nye 

frivillige ledere – mange er forældre til nye spejdere.  

Der er dog altid et vist frafald af ledere. 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. 

Konkret kunne vi godt bruge et par ekstra hænder i mini- og juniorgrenene, så mærk gerne efter i maven om det ikke 

kunne være sjovt at give en hånd med. 

Familiespejder 

I år har vi desuden fået genoplivet familiespejd som er en gren der inviterer børn i alderen 3-6 år til, sammen med deres 

forældre, at lave spejderaktiviteter, udeaktiviteter, lege og hygge i naturen, som en forsmag på spejderlivet. Vores 

tidligere tropsledere Maja og Rune har selv fået børn og har sammen med erfarne leder Jensine pustet nyt liv i grenen, 

med så stor succes at vi nu har måttet oprettet en venteliste. Flot arbejde! 

Egehytten 

I hytten har vi i år skiftet internetudbyder for at skrue op for hastigheden og ned for prisen. Vi har desuden sat ny styring 

på vores varmepumper så lederne kan skrue op for varmen hjemmefra inden et spejdermøde skal afholdes indenfor. 

Begge dele er ved at blive indkørt og optimeret. 

FMLL 

Traditionen tro har bestyrelsen sammen med ledere og forældre, også i år stået for en post på det traditionsrige 

Flagermuslygteløb (natløb for troppen) som arrangeres af tidligere og nuværende EDR-folk. Det var en stor succes og vi 

løb igen med kåringen som løbets bedste post.  

Loppemarked 

Loppemarkedet som har været en fast tradition, og en vigtig indtægtskilde for gruppen, siden 1970 blev i 2022 

genoplivet efter to års Corona-dvale. Det faldt sammen med en større udskiftning i planlægningsteamet, så vi var meget 

spændte på opbakningen i lokalsamfundet og blandt gruppens forældre. Heldigvis gik det rigtig godt – vi omsatte for kr. 

80.000,- og kom tæt på rekorden. Samtidigt var vi gode til at holde udgifterne nede, så vi fik et rigtig flot overskud på ca. 

kr. 65.000,- til brug til spejderarbejdet i gruppen. I år er det lykkedes at få et par ekstra hænder med i 

planlægningsgruppen og vi glæder os til endnu et loppemarked på Malling Skole, hvor vi igen får brug for alle 

forældrehænder til afviklingen. Loppemarkedet gennemføres den 12.-14. maj 2023 på Malling Skole. 

Ny ankomst til Erik Den Røde 

Det helt store bestyrelsesprojekt i 2022 var færdiggørelsen af vores nye ankomst til hytten – Gangbroen blev lavet i 2021 

og i år kom turen til den nye portal, der byder velkommen til EDR og giver os et mere synligt ansigt ud mod den store 

fælles parkeringsplads i Egelund. Med hjælp fra utrættelige bestyrelsesmedlemmer, ledere og forældre er det lykkedes 

at rejse en flot portal. Et nyt skilt er næsten færdigt og der kommer også EDR-flag i flagstangen i løbet af foråret 2023. 



Tak til alle for de mange bygge-timer! Efter færdiggørelsen kunne vi også ”afregne” med Århus Kommune, Sport og 

fritid, som havde bevilget et tilskud på kr. 54.000,- fra deres anlægspulje. 

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: 

- Som følge af den store tilgang af spejdere, har vi fået behov for mere overdækket udeareal til aktiviteter da vi 

ofte deler grenene op i mindre enheder. Bestyrelsen har derfor besluttet at opføre en stor bålhytte i skoven ved 

”smedien”. Denne gang får vi et professionelt firma til at producere og opstille pavillonen, og vi har allerede fået 

tilsagn fra flere fonde om tilskud og søger videre efter flere midler og ansøgningsarbejdet i forhold til 

myndighedstilladelserne er i gang. Vi forventer at bålhytten kan stå klar til efteråret 2023.  

- På sigt vil vi gerne have etableret belysning på indgangsportalen og EDR-skiltet som en naturlig forlængelse af 

lyset på gangbroen. Hvis der sidder en elektriker blandt forældrene, kunne vi godt bruge hjælp hertil. 

- I forbindelse med den nye portal og en snak om nye t-shirts har bestyrelsen besluttet at få fornyet vores logo, 

som ikke er så velegnet til reproduktion og skalering. Her har vi allieret os med en kompetent forælder der er i 

fuld gang med de indledende skitser. 

- Bestyrelsen har fortsat fokus på lederstatus – antal og trivsel. 

- Vi skriver løbende artikler til Fællesbladet og sociale medier i området, for at gøre opmærksom på os selv og på 

interessante EDR arrangementer. 

- Planlægning og gennemførsel af EDR loppemarked 2023 

- Planlægning og gennemførsel af forældre-/bestyrelsespost på FMLL (Flagermuslygteløbet) 2023 

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

Det er en fornøjelse at sidde med i bestyrelsen for Erik Den Røde. Gruppen er velfungerende takket være vores 

dedikerede og erfarne gruppeledere og en fantastisk lederflok, som hver uge gør en forskel for alle vores børn og unge. 

Det er virkeligt værdifuldt og fedt at være en del af og jeg ser frem til endnu et bestyrelsesår.  

På bestyrelsens vegne,  

Torben Kjær, formand 

 

 

  



Familie Spejd (MIKROBE) 

2022 blev året hvor Erik den Røde igen fik en familiespejdergren.  

Grenen har været længe ventet og en succes fra starten med 20 familier og venteliste. 

Lederteamet består af Jensine, som også tidligere har stået for familiespejd, Emma, der har en lederassisten med i form 

af baby Christian, Rune og Maja der både har lederassistenten baby My, og Mikroben Tim.  

Første møde blev holdt i august og bød blandt andet på en bamsejagt, der introducerede Mikroberne og deres familier 

for hytten og området, og produktion af tørklæderinge og navneklemmer til de nye tørklæder. 

Møderne starter vi med flaghejsning, og så er de som regel bygget op omkring stationer, familierne kan gå til og fra, og 

et bål der laves i fællesskab.  

I efteråret har et tema været Jord til Bord, hvor der blandt andet har været et æblemøde, hvor æblerne både blev 

anvendt til most, tilberedt over bål, og til at skabe kunst.  

Samt et møde hvor der blev samlet urter, arbejdet med roer og kålrabi og lavet urte-snobrød.  

Til foråret har vi endnu et ”jord til bord” møde og mikroberne har derefter gjort sig fortjent til mærket. 

Andre møder har indeholdt små løb, lege og naturkundskab. 

Det har været rigtig fedt at starte op, og det er nogle skønne familier og mikrober der møder op til møderne, og udfolder 

sig som spejdere, hjælper til og hygger sig. Vi glæder os meget til det næste halvår, hvor vi også vil deltage i nogle af 

gruppens fælles arrangementer, bla. Sct Georges dag og gruppetur. Så tag endelig godt imod mikroberne og deres 

forældre når i møder dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for et godt første halvår 

 

Lederne  

Jensine, Rune, Maja og Emma 

  



MIKRO 

 

I Mikrogrenen har vi haft endnu et godt spejderår med masser af ture og aktiviteter. Vi har haft ca. 25 spejdere og 7-9 

ledere hen over året. I foråret var der en stor overvægt af 2. års mikroer. Efter sommerferien har der været en mere 

jævn fordeling på 0./1. klasse. 

I foråret tog vi Stjernekigger mærket og som noget nyt afprøvede vi det første Science pirat mærkeforløb. Det var et 

kæmpe hit med masser af sjove, praktiske eksperimenter. Vi lavede bl.a. vores egen vanilleis med en “posefryser” af salt 

og isterninger. Højdepunktet var nok, da vi fik lov til at lege med rygende tøris fra Jakobs laboratorie.  

Gruppeturen gik som sædvanlig til Ravnsø. I år hjalp spejderne med at opklare mysteriet om Hermelinpatruljens skat, 

der forsvandt på mystisk vis under en lejr i 1992. Sommerlejren gik til Forlev. Vi var 14 spejdere og 4 ledere afsted. Vi 

havde en super tur i fantastisk vejr - søndag var det så varmt, at posterne på aktivitetsmarkedet blev placeret efter max 

skygge. Og mikroerne fik prøvet at trække en traktor i et tov       . 

 

 

Efter sommerferien sendte vi en stor flok mikroer op til en historisk stor Minigren og sagde velkommen til rigtig mange 

nye spejdere. Lederne Henrik, Jakob, Niels og Helle fulgte med op til Minigrenen. I Mikrogrenen fik vi som noget nyt 3 

tropsspejdere ind i ledergruppen, velkommen til Iben, Pernille og Bertram. Kombinationen af unge og voksne ledere 

giver en god dynamik og det er fedt, når de store spejdere bringer deres erfaringer og favoritlege i spil, så en masse gode 

EDR traditioner kan bliver ført videre til de nye spejdere. 

På årets Tour de Spejd var vi på opdagelsesrejse i lokalområdet. For at gøre oplevelsen af arrangementet mindre 

overvældende for de mange nye mikroer, forsøgte vi os i år med rene mikropatruljer til det store formiddagsløb. Det gik 

godt, så det viderefører vi nok til næste år. Efterårets møder gik som sædvanlig med at give de nye spejdere en sjov og 

tryg introduktion til, hvad spejder går ud på. Vi tog bl.a. mærket En god kammerat, løb lagkageløb med butik, lavede 

mad over bål, skar Halloween græskar og løb rensdyrvæddeløb. Musefodsvedsturen i Fløjstrup skov blev gennemført 

med deltagelse af 51 spejdere og familiemedlemmer. Fantastisk med sådan en tilslutning. Vi afsluttede året med juletur i 

Egehytten, hvor vi hyggede max med juleløb, guf og krea-aktiviteter.  

 

Tak til alle mikrolederne for en suveræn indsats i løbet af året, til alle jer skønne forældre, der bakker os op, når vi 

spørger om hjælp og til alle jer andre i gruppen, der gør det sjovt at være spejder i Erik den Røde. 



 

  



Mini 

2022 har været endnu et rigtig godt år i minigrenen! 

I forårssæsonen 2022 har vi været en flok på omkring 25 spejdere og 5-6 ledere.  

Vi startede året ud med lidt hygge-/færdighedsmøder, hvor vi øvede os i forskellige spejderfærdigheder, bl.a. 

snittemøde, bålmøde, knobmøde, reb og rafter, teltmøde og samarbejdsmøde – det var nogen dygtige minier der gik på 

påskeferie. 

I februar tog vi afsted på gruppetur med resten af Erik Den Røde, i år til Ravnsøhytten med ”Ravnsømysteriet”, en 

spændende og skæg tur! 

I april måned tog vi med på endnu en tur, denne gang Mini-divi, en venskabelig dyst mod andre minigrene i Århus 

Skovdivision, vores patruljer vandt flotte 1.,2. og 3. pladser undervejs ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

I maj havde vi et biodiversitetsmøde hvor det gjaldt om at finde flest forskellige smådyr omkring hytten og i skoven – der 

er rigtig meget kryb derovre, mega skægt! 

Derefter tog minierne førstehjælpsmærke og havde et par møder med klatring og bålmad inden vi sluttede af til 

sommerferien. 

I sommeren 2022 gik sommerlejren til den helt store nationale spejderbegivenhed ”Spejdernes lejr” som afholdes hver 5 

år. Denne gang blev lejren afholdt i Hedeland naturpark ved Roskilde. Vi var en lille flok minier afsted derovre - en 

kæmpelejr og en lige så kæmpe oplevelse!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efter sommerferien fik minigrenen vokseværk. Vi er så heldige at rigtig mange børn, og nu også flere voksne gerne vil 

være med til spejder. Derfor har vi i efteråret 2022 været 11 ledere tilknyttet minigrenen, hvilket igen har betydet, at vi 

har kunnet have en del flere aktive spejdere. I løbet af efteråret har vi derfor haft omkring 45 miner fordelt på 8 

patruljer til møderne – flot! 

 

Efter et opstartsmøde lagde vi ud med at tage kniv- og savmærke så minierne altid er beredt med dolkene når de skal 

bruges. 

I september var vi på weekendturen ”Tour de Spejd” i Egehytten. Denne gang som opdagelsesrejsende sammen med 

resten af spejderne fra Erik den røde. 

 

I løbet af efteråret har minierne taget to forskellige mærker – ”stifinder” hvor vi øvede kort og kompas, samt 

”lejrbålsarrangør” hvor minierne selv skulle arrangere og stå for lejrbålsunderholdning for hinanden.  

Derudover har vi lavet ”æbleskrumpehoveder” til Halloween, haft lagkage,- og samarbejdsmøder og gået 

”Musefodsvedstur”, en 10 km’s vandretur i Marselisborgskoven sammen med de andre minigrene fra divisionen.  

Vi sluttede året 2022 af med vores Juletur der i år gik til Katthuset, en spejderhytte ved Hovedgård. Som sædvanlig en 

superhyggelig tur fyldt med masser af julegejl ☺ 

 

1000 tak for et supergodt år alle Minier og forældre. 

Vi glæder os til 2023! 

 

Spejderhilsen fra alle minilederne:  

Helle, Niels, Morten, Mikkel, Jakob, Henrik, Bjarke, Ole og Jens 

 

 



JUNIOR 

Juniorgrenen begyndte året med at følge en halvårsplan gældende frem til sommerferien efter, at Danmark igen var 

åbnet mere op efter Corona. Vi fik øvet os i flere spejderfærdigheder gennem forløbsmærkerne kodehoved, førstehjælp, 

på egen hånd og bygherre, og vi lavede andre aktiviteter som lagekageløb, Woop løb med mobiltelefoner, O løb og 

forberedelse til divisionsturnering. Årets divisionsturnering havde temaet Made In Denmark på Samsø, hvor spejderne 

cyklede rundt på øen til aktiviteter og mødte andre junior- og tropsspejdere fra Århus Skov Division.  

I løbet af året kan følgende ture og arrangementer nævnes: 

• Gruppetur til Ravnsø med temaet Ravnsømysteriet 

• Divisionsturnering til Samsø 

• Spejdernes Lejr 

• Smilets dag – gensynsdag med Århus Skov Division  

• Tour De Spejd 

• Junior kolledøgn i efteråret 

• JOTA/JOTA sammen med troppen 

• Junior Trangia Challenge med ÅSD i Hørhaven 

• Juletur til Giberhytten 

Sommerlejren i uge 30 tog hele gruppen til Hedeland ved Roskilde på landslejren Spejdernes lejr 2022, hvor vi boede i 

samme område som resten af Århus Skov Division. På lejren boede vi sammen med vores udenlandske venskabsgruppe 

fra Holland, hvorfor juniorspejderne fik talt med dem og alle mulige andre spejdere fra forskellige korps og dele af 

Danmark og resten af verden. Vi fik besøgt Roskilde og Greve Marina udover alle aktiviteterne på selve lejren. Vi havde 

Johanne og Lars tidligere juniorledere med på dele af lejren.  

Efter sommerferien sendte vi 15 spejdere videre til troppen, men vi er endt med at have omkring 24 spejdere efter 

sommerferien. På de almindelige tirsdagsmøder har vi blandt andet øvet kniv/sav/økse, pioner, teatersport, været på 

lagkageløb, fremstillet vores egne sutsko og bolsjer og andre sjove aktiviteter. Traditionen tro sluttede vi efteråret af 

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

efterfølgende fest. 

Juniorgrenen har tropsspejder Harald som fast hjælpeleder, ligesom Sigrit er kommet til efter at Kenneth er stoppet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Spejderhilsen 

Juniorlederne: Lene, Sigrit, Harald, Kim og Bjerre 



Troppen 

Året 2022 har været endnu et fedt år, mange oplevelser, og nogle super fede ture. Vi startede året stærkt ud med at 

tage på den klassiske nytårstur. På denne tur tog vi bålmærket, hvor vi for eksempel lavede tørret kød over bål.  

I starten af det nye år havde vi vores store tropskonkurrence TROPINSON, som, hvis man ikke kender konceptet, er en 

masse konkurrencer hvor en masse tabere falder fra indtil der står en middelmådig spejder tilbage, som vi så hylder. Vi 

overvejer at sælge rettighederne til TV3, da vi tror det kunne blive en kæmpe TV-succes.  

I foråret brugte vi tiden på mange forskellige aktiviteter. Vi havde både den vigtige tæveøvelse, hvor patruljerne 

konkurrerer med hinanden om at få mest magt. Vi havde også et LEGO-møde hvor vi lavede LEGO-biler og baner til at 

kører på.  

I løbet af foråret tog spejderne også iværksættermærket, hvor de skulle forbedre hytten og/eller området omkring, det 

gik rigtig godt for nogle og har resulteret i en urtehave til hytten. Andre fik også lavet et produkt af mere eller mindre 

glæde for andre. 

Sommerlejren i år gik til Roskilde, på Spejdernes lejr sammen med ca. 30000 andre spejder. Denne tur var noget af en 

oplevelse og bød på spændende aktiviteter og nye venner. 

Efterårshalvåret bød på lækker mad, da vi tog “Masterchef” mærket, det kan være at der er nogen der hjemme der har 

nydt godt af det.  

Vi sluttede året af med en traditionsrig juletur, hvor vi bagte kager, lavede juledekorationer og hørte Last Christmas igen 

og igen..  

 

Hilsen Tropsledelsen 

 

 

  



SENIOR /(KLANEN) 

Året begyndte stille for klanen. De første møder blev brugt på at tage iværksættermærket, som var en hyggelig bedrift, 

hvor bl.a. klanlokalet fik lidt maling. Ellers bød foråret på gruppetur, bål- og flødebollemøde. 

Så blev det tid til sommerlejr og her tog seniorne revanche. Vi lavede en masse sjove aktiviteter, både alene, med 

troppen og sammen med vores venskabsgruppe fra Holland, her i blandt fælles lejrbål, hvor der blev sunget og leget på 

både dansk, hollandsk og engelsk. Det var en fed uge med dejligt vejr. 

Efter sommerlejren blev der startet op for Klandyst, på tværs af seniorgrene i ÅSD. Det har været et super fedt initiativ 

og dejligt med nogle nye bekendtskaber samt møder med et højere deltagerantal. Klan Rex planlægger en klandyst til 

sommer, som vi glæder som meget til at afholde. 

Generelt har deltagerantallet haltet lidt hen igennem hele året, men de, der har været til møderne i efteråret, har været 

effektive og har brugt efteråret på at bygge pallemøbler på vores hems, der nu er blevet til en lækker lounge.  

Klanen deltog også i Flagermuslygteløbet, hvor titlen som ”Bedste post” desværre ikke blev forsvaret, men vi havde en 

hyggeligt nat med høj musik og glade spejdere. 

Sidst men ikke mindst har klanen arbejdet med oprydning på Ceres Park efter fodboldkamp, hvilket har givet en god slat 

penge i kassen til årets sommerlejr, hvor vi forhåbentligt skal til udlandet. 

I det nye år vil klanen prøve at holde lidt anderledes møder, men formatet af dette skal lige planlægges til fulde og 

forventningsafstemmes.  

Vi håber på et år med fede møder, med et forhåbentligt højere og mere stabilt deltagerantal. Derudover glæder vi os 

meget til at tage imod de nye oprykkere efter sommerferien. 

 

 

 

 


