
 

Referat fra Gruppemøde for KFUM spejderne, Nr. Lyndelse 26. januar 2017 

1. Velkomst ved grupperådsformand Søren. Omkring 32 var mødt op. 

2. Valg af dirigent blev Ole. 

3. Valg af referent blev Mai-Britt. 

4. Aflæggelse af beretning fra Grupperåd og enhederne. 

Mariehøns  

Vi er i det forgangne år blevet en hel del flere Mariehøns, og det er rigtigt dejligt!  

Vi er 22 børn og voksne, og vi mødes ca en gang om måneden. Her kan vi finde på alt muligt, lige fra at 

hygge omkring bålet, gå ture i skoven for at lede efter skatte (Geocaching), lege, øve os på at stille op og 

melde klar, samt alt muligt andet. Vi prøver på altid at have det sjovt!  

Vi deltog, som så mange andre enheder, på Centerlejren på Houens Odde i sommers, og det var en rigtig 

god tur for os! Især fordi vi fik færrest dage i regnvejret.  :-)  

Det var en rigtig god oplevelse at være afsted med alle "de store" fra gruppen, samt at se andre spejdere - 

endda med uniformer i andre farver!  

På gruppeturen var vi også med, vi var ude og inspicere området, men brugte det meste af lørdagen i 

fællesrummet, hvor vi lavede kastanjedyr, så tegnefilm på storskærm og hyggede os. Det var især hyggeligt 

at seniorerne valgte at være sammen med os! Tak seniorer!  

Vi ledere har desuden været på ikke mindre end 2 kurser, begge i Silkeborg, som har omhandlet Naturliv for 

småbørnsfamilier. Det har givet os en større viden om naturen, og hvad man kan bruge den til og finde i 

den - og hvad der kan være spændende for Mariehønsene.   

Det har, indtil videre, resulteret i at vi lavede et bænkebidder-bo, som vi har kigget lidt på, på vores møder.  

Derudover lærte vi en hel del nye lege, som man kan lege i naturen. Et par af dem har allerede været 

afprøvet med stor succes.  

Vi vil gerne takke alle de store spejdere og alle de andre ledere, som har hjulpet med til at give "vores" børn 

en rigtig god oplevelse af det at være spejder, nemlig sammenholdet! Det er en fornøjelse at se, når for 

eksempel seniorerne sidder og laver fingerstrik med de små, eller Cirkus-prinsessen Ida pludselig er ved at 

lære dem at gå på hænder. Det betyder så meget for vores børn, og mindst lige så meget for os som 

forældre. Tak!  

Bo. 

 

 

BÆVERNE 

Året startede rigtig godt. Vi fik to nye unge ledere Frederik og Amanda, som hurtigt faldt godt til. Vi lærte 

om Glimalege fra Grønland, førstehjælp og om hvor langsomt skrald forgår i naturen. Vi var også på en 

meget sjov, men våd sommerlejr til Houens Odde, hvor ledernes kreative og pædagogiske evner blev sat på 

prøve. Vi gravede render omkring teltene, evakuerede et helt pigetelt, fiskede i søen, sejlede på 

tømmerflåde og hyggede os omkring bålet. Det var en god tur og nok ikke sidste gang vi prøver centerlejr. 



 

Efter sommerferien rykkede de fleste af bæverne op, men der kom hurtigt 10 nye, og samtidigt 

en entusiastisk og erfaren leder (Morten). Efteråret er gået med hulebyggeri, mad over bål, en 

svampetur uden svampe og en hyggelig gruppetur, hvor vi blandt andet lærte at klatre. I dag er vi 14 

bævere og 6 ledere i alt, og vi har allerede lagt et spændende program for 2017.  

Katrine 

 

Ulvene. 

Det første halve år var vi 20 ulve fordelt på 3 bander.  

Vi har som sidste år skiftet bander 2 gange om året; i september og i februar. Herved prøver flere at være 

bandeleder og bandeassistent inden de rykker op til troppen, hvilket er meget udviklende og har fungeret 

godt. 

Vi har i foråret haft fokus på at tage det store ulvemærke linde mærket. Linde mærket et basis mærke som 

sikre at vi kommer igennem gode spejderfærdigheder, friluftsliv, samarbejde mm. 

Vi har været på en god sommerlejer til Houens odde som var en fælleslejer sammen med både Mariehøns 

og bævere. 

Ulvene fik både sejlet i kajak, kano og klatret i høje træer. Selvom vi voksne syntes at der kom meget vand 

fra oven brugte ulvene megen tid på at soppe ved fjorden som lå lige ved lejerpladsen. Sidste nat blev med 

overnatning i bivuak og med servering af morgenmad på sengen af ulvelederne- hvilken luksus. At årsagen 

var megen regn tænkte ulvene ikke så meget over. 

 I august havde vi oprykningstur, hvor vi måtte sige farvel til 10 ulve og fik 8 nye ulve som rykkede op fra 

bæverne.  

Og med 2 ny startede, har vi i efteråret været 20 ulve fordelt i 3 bander. Banderne har været fulde af energi 

så især Oliver og Alberte har øvet færdigheder med dem. Færdigheder som at stille op, melde klar og ikke 

mindst være rolige efter at der er meldt klar. Det er dejligt med energi og glæde og det går nu også meget 

bedre med at få det styret lidt. 

Efter at alle har fået taget knivmærke og nogle økse og savbevis, er vi nu gået i gang med at tage et stort 

spejder mærke birkemærket, som er et basis mærke for ulve som linde mærket.  De er også ved at tage 

kirkemærket. Før jul var de i kirke for at planlægge egen gudstjeneste det var vældig sjovt.  

Bliver også nød til at nævne gruppeturen i november der var en rigtig god tur for alle. Vi hyggede os og så 

var det som altid godt for ulvene at være sammen med de andre enheder. 

Vi er pt. 4 voksne ledere og 2 hjælpeledere. Vi har desværre måtte sige farvel til Sebastian som ulveleder. 

Efter mange års tro tjeneste hos ulvene først som hjælpeleder og til sidst leder er det forståeligt nok at han 

vil prøve at være leder ved troppen.  Heldigvis har vi nu fået hjælp fra Viktor som hjælpeleder.  Det er nogle 

rigtig gode ulve vi har, så vi får hygget os meget.  



 

Ulvelederne 

Iris 

 

 

 

TROPPEN 

Der er 4 patruljer i år med 6 spejdere i hver, i aldersgruppen 5.-6.-7.og 8. klasse. 

De ældste spejdere er med til at sammensætte patruljerne, så vi sikrer en god fordeling og at alle bliver et 

tilvalg. Patruljesystemet er bygget op omkring demokrati og medansvar, og princippet at de ældste leder de 

yngre. 

Vores sommerlejr var en teltsommerlejr ved vandkanten på Hindsholm, med hike til Kerteminde og en dag 

med vandski og træklatring. 

Vi har afholdt 5 weekendture fordelt henover året. Derudover, patruljernes egne overnatninger. 

Flere af tropspejderne har deltaget i forskellige patruljelederkurser, arrangeret af korps og distrikt. Det er 

en vildt god lederuddannelse at få med sig. 

Trop møderne ligger onsdage fra kl 18.30-20.30. Ca. en gang om måneden planlægger og udfører patruljen 

selv sit møde, oftest hjemme hos én af spejderne. 

Vi arbejder på til sommer at deltage i SpejdernesLejr2017 i Sønderborg sammen med alle de andre korps. 

Det er den 22-30 juli. Prisen er 2100 kr. pr. deltager, men vi prøver at tjene penge på forskellige måder, så 

vi kan nedbringe prisen. Der er i øvrigt mange muligheder for at komme med også som forældre. 

Vi har i år fået 3 unge ledere og det er rigtig godt for alle. 

Thyra. 

 

ROVERNE 

2016 blev året hvor Roverne indførte klatring, som en del af de aktiviteter vi tilbyder i gruppen, da fire af 

roverne fik en uddannelse som træklatrerinstruktører. Efterfølgende har vi arrangeret klatreaktiviteter på 

troppens sommerlejr, for de fleste enheder på gruppeturen og ulvene i denne måned. 

I år fik vi også fem nye Rovere, så vi nu er oppe på 22 rovere. 

Nick 

 



 

Formandens beretning. 

For et år siden blev jeg og flere andre valgt til Grupperådet, som derefter primært bestod af nye personer. 

Derfor er en meget stor del af tiden i det sidste år gået med at finde fodfæste i Gruppen, og hele spejder 

organisationen. 

Fra starten af var vi i grupperådet enige om at lederne i gruppen gør et fantastisk stykke arbejde for 

børnene, og at disse ledere er vores absolutte største aktiv. Derfor har vi i Grupperådet arbejdet på at 

støtte op om lederne, og prøvet om vi kan overtage noget af det mere administrative arbejde, så lederne 

kan fokusere på børnearbejdet. Som en anerkendelse på ledernes gode og stabile arbejde igennem mange 

år, har vi fået produceret en softshell med gruppens logo broderet på brystet, som vi har foræret til alle 

ledere. Det er vores håb at denne softshell, ud over at være en gave til lederne, også vil være en reklame 

for gruppen i lokalområdet. 

Noget andet som vi slog ned på fra starten, var børneattester. Vi har nu sikret os at alle ledere har en 

børneattest, og besluttet at ingen i gruppen må have en børneattest der er over 5 år gammel. 

Derudover har vi arbejdet med ansøgninger til fonde. Vi har nedsat et udvalg, som sender ansøgninger til 

alle de fonde som vi kan få øje på.  

Desuden arbejder vi med gruppens økonomi generelt. Det har vist sig at der er behov for at finde nogle nye 

måder at skrue økonomien sammen, for ikke at få underskud. Samtidigt har Fåborg-Midtfyn kommune 

ændret på deres tilskudsregler, og følgerne af disse ændringer kender vi endnu ikke. Økonomi området er 

noget der kommer til at have et stort fokus ind i det nye år. Under økonomi kan også nævnes at vi har 

kigget på kontingent for de forskellige enheder, men det har ikke resulteret i stigninger. 

Vores hjemmeside har vi også arbejdet en del med, og der har vi lært at der kan være mange meninger om 

den samme ting. Det er vores ønske at have en informativ hjemmeside, som også er levende. Den kommer 

vi helt sikkert også til at arbejde med i det kommende år. 

I samarbejde med forældreforeningen, har vi fået lagt grus i bunden af bålhytten, så der nu ikke længere 

bliver så smadret. 

2016 blev også året hvor vi skulle prøve at klare os uden vores Gruppeleder, Lena, da hun fik barselsorlov. 

Mens Lena har barsel, er det Birgitte der på allerbedste vis vikarierer som Gruppeleder. Gruppen har 

afholdt to gruppeturer for hele gruppen i 2016. Nemlig oprykningsturen her i hytten i september, og 

Gruppeturen i november. Begge ture blev arrangeret af vores dygtige ledere, og var rigtig gode oplevelser 

for spejderne. 

I det næste år er der mange spændende opgaver til grupperådet. Nogen meget administrative, andre mere 

praktiske. Det bliver et endnu et spændende år. Og jeg håber meget at der er nogen af jer forældre der vil 

være med. 

Søren Fischer Hansen 

Grupperådsformand 



 

5. Godkendelse af regnskab. Blev godkendt uden forbehold. 

Der blev forklaret lidt om udsving i udgifterne, hvilket bl.a. skyldes at der hvert andet år er en større lejr 

som man deltager i – derfor større udgifter til turer der. 

Der kan være enkelte gange hvor indkomst når med i 2016 regnskabet og hvor man først har udgiften i 

2017 regnskabet (penge fra fonde til telte er indkomstregistreret 2016 men bruges først i 2017) 

Derudover ligger der stadig spørgsmål omkring de nye tilskudsregler fra kommunen, hvilket derfor er svært 

at beregne på forhånd. 

6. Ingen indkomne forslag til mødet. 

7. Medlemmer til grupperådet. 

*Siddende forældrevalgte: 

Søren (Formand) 

Mads (Kasserer) 

Christian 

*Nyvalgte forældrevalgte: 

Claus 

Mai-Britt 

Lars Jakobsen (ny) 

*Valgte ledere: 

Morten Bo 

Morten 

Johnni 

Thyra 

Alberte Bilde 

Sebastian 

 *Over 15 årige ikke ledere: 

kunne ikke vælges, da der ingen var tilstede. 

8. Valg af revisorer. Både Iris og Lars blev genvalgt. 

9. Næste Gruppemøde blev fastsat til sidste torsdag i januar – 25. januar 2018. 


