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31 til stede. Tak for det ☺  

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent, Ole  

3. Valg af referent, Claus 

4. Aflæggelse af beretninger fra gruppens enheder og grupperådet 

 

Beretning fra Mariehønsene for 2017 
Hos Mariehønsene er vi på nuværende tidspunkt 7 familier – men der er altid plads til 
flere! 
Vi mødes cirka én gang om måneden, typisk en Lørdag eller Søndag fra kl 10 til 12. 
På møderne har vi lavet alle mulige sjove ting, som f.eks. fuglefoder, malet vores egne 
Mariehøne T-shirts, lavet mad over bål, været på Geocaching og mange andre ting. 
Derudover har vi haft 2 specielle arrangementer, et påske arrangement og et halloween 
arrangement, som vi har afholdt sammen med jem&fix, hvor byens børn og voksne har 
haft muligheden for at komme ned og se hvem vi er og hvad vi laver. 
Til Halloween arrangementet fik vi 300kr af jem&fix, som tak for samarbejdet, og for de 
penge har troppen fået nye kompas og en kuffert hertil, og vores klatreinstruktører har fået 
nyt udstyr for næsten 2000kr. 
Mariehønsene har selvfølgelig også været på lejre – både en sommerlejr, oprykningslejren 
og gruppeturen. 
Sommerlejren d. 10-11/6 var lille og hyggelig – kun 4 familier skulle med, så vi besluttede 
os for at lave en tur til DDS’erne i Gudme, hvor vi igen havde fået lov at låne deres grund 
og hytter. Vi hyggede os, lavede mad over bål, men hen på aftenen mente børnene altså 
at der var monstre på grunden. Børnene gik ”på jagt” med lommelygter, og pludselig 
sprang et stort, uhyggeligt monster frem! Børnene blev noget forskrækkede og løb hurtigt 
retur, og ”monsteret” kunne ikke lade være med at grine – Morten Bo griner jo altid. :) 
Oprykningslejren var vi jo alle på, og for Mariehønsene betød det at vi skulle aflevere 
nogle rigtigt søde børn til Bæverne. 
For Mariehønsene var Gruppeturen en rigtig god tur – det der den jo altid! Vi var i skoven 
og på stranden hvor vi samlede sten, som vi så malede og limede sammen da vi kom 
tilbage til Skovgården. 
Vi har det godt og sjovt hos Mariehønsene – og det kan vi ikke tage hele æren for som 
ledere! 
Derfor vil vi gerne takke: 
- Alle de dejlige forældre der troligt tager med deres børn til spejder hver måned – i er guld 
værd, og i laver mindst lige så meget af arbejdet som os! Tak for hjælpen! 
- Alle de store spejdere – i er ALTID søde ved vores små Mariehøns, og det betyder 
alverden for dem! 
- Alle de andre ledere, assistenter og hjælpere i gruppen – for altid at have tid og overskud 
til lige at vise vores børn noget sejt eller sjovt. 
- Forælderforeningen – fordi i har sponsoreret 2 nye telte til Mariehønsene, så vi ikke 
længere behøver låne os frem til telte! 
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- Og selvfølgelig vores små Mariehøns – vi tror ikke der findes søde og sjovere børn! 
Spejderhilsen, 

Morten Bo og Bo 

 

 

Beretning fra Bævere for 2017 
2017 er vel overstået og vi kan nu se frem til den lyse tid, hvor vores møder igen kan flytte 

udenfor.  

I 2017 havde vi mange forskellige mødeaktiviteter. Vi havde flere større forløb omkring blandt 

andet omkring skuespil og superhelte mærket. Børnene er er altid veloplagte og meget livlige til 

møderne, så der er altid fart på.  

Vi arbejder med at få bæverne til at stille op i partjuler og lære at tie stille når der skal gives 

beskeder. Dette er en svær disciplin, men de bliver bedre hen af vejen.  

Sommerlejren 2017 gik til Skarø, hvor vi sov på en primitiv overnatningsplads. Det var en fantastisk 

opleves at opleve den lille ø og det lille samfund der var der over. Skarø is, som var øens eneste 

kiosk, var et stort hit ved børnene, også selv om udvalget var meget minimalt.  

Efter sommerferie måtte vi sige farvel til alle dem der skulle rykke op til ulve og goddag til en 

masse nye, både udefra og fra Mariehønsene. Katrine og Flemming som begge har været 

bæverledere gennem mange år valgte at stoppe og vi måtte ud og finde nogle nye leder. Heldigvis 

lykkedes det hurtigt at finde to nye ledere, Lars og line.  

Vi har også haft en rokade på de unge leder hvor Emil og Frederik stoppede og vi fik Søren og Mia 

ind i stedet for.  

Vi er således nu 3 voksne leder og 3 unge leder til de 20 ulve vi har pt. Hvilket funger rigtigt godt.  

Vi se frem til et 2018, men mange gode og spændende oplevelse.  

 

Beretning fra Ulve for 2017 
Først og vigtigst: Det er nogle rigtig gode ulve vi har, så vi får hygget os meget.  

Vi er pt. 21 ulve fordelt på 4 bander. Det er børn fra 2 årgange 3-4. klasse og i år har vi en del børn 

fra Nr. Broby. Startede året med 19 ulve. Ved optrykningsturen i september rykkede 8 op til 

troppen vi modtog 7 bævre. Til sommer stoppede 4, men der er startet 7 nye.  

Banderne er fulde af energi så vi 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. 
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Vi har som sidste år skiftet bander 2 gange om året; i september og i februar. Herved prøver flere 

at være bandleder og bandeassistent inden de rykker op til troppen, hvilket er meget udviklende 

og har fungeret godt. Det kan dog være lidt svært for dem som starter som bandleder og assistent 

og skal afgive rollen til den næste. 

Har i foråret haft fokus på at tage det store ulvemærke birke mærket. Birke mærket et basis 

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

efteråret har vi taget haft fokus på nogle af de nye mærker; på junglestien, på opdagelse, dyrenes 

beskyttelse og som altid kniv, økse og savbevis. 

Året sommerlejre gik til Næsbycentret tæt på Glumsø. Vi havde en god tur hvor ulvene fik prøvet 

at gå med fuld oppakning 4,5 km, bygge lejrplads, sove i shelter, fange krabber midt om natten og 

mindst fik Alberte og Oliver lært ulvene at gøre deres telt klar til inspektion og melde klar- så det 

er de eksperter i.  Vi kan kun opfordre alle ulve til at deltage i året sommerlejr da det årets største 

oplevelse. 

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. 3 voksne ledere og 3 hjælpeledere. Vi har desværre måtte sige farvel til Alberte som 

ulveleder.  Heldigvis har vi nu fået hjælp fra Frederik og Frida som hjælpeleder.  

 

Venligst ulvelederne  

Johnni, Oliver, Victor, Frederik, Frida og Iris 

 

Beretning fra Troppen for 2017 
I TROPPEN har vi børn i 5-6-7 og 8. klasse, det er en dejlig aldersgruppe og der sker rigtig meget fra 

man er 11 til 15 år gammel. 

Der er 27 supersøde og sjove tropsspejdere og endnu flere forældre, som er gode til at bakke op 

om deres børns spejderliv -ligefra kagestøtte og tålmodighed, når vi ikke lige er færdige til tiden, 

og til at åbne deres hjem, når der skal være patruljemøde eller ligefrem overnatning. Tak for det. 

Og tak til tropsspejderne for deres gå-på-mod. Livlighed, legelyst og venskaber på kryds og tværs. 

Vi har de sødeste og sejeste børn, og de er med på næsten hvad som helst. For et par uger siden 

var de en onsdag aften ude for at pionere dvs bygge med rafter og alle blev mudret til godt og 

grundigt. En anden onsdag skulle de være stille en hel time og koncentrere sig om at lære morse – 

efter en lang skoledag. De er med på at sove i bivuak i marts og sågar tilberede og spise 

svinehjerner omkring bålet. De ta´r med på tur med andre spejdere fra andre grupper og får her 

afprøvet konkurrence-lysterne. En patrulje blev faktisk fynsmestre i efteråret. De knokler på, når 

der skal bages pandekager på øko-dag eller indsamles høns med de bare næver. 
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I troppen er vi gode til at arbejde med samarbejde, inklusion, lederskab og give plads til oplevelser. 

Men når det kommer til selv at lave konkurencer og tage mærker, har vi en del at lære. 

Årets højdepunkt har været SpejdernesLejr i Sønderborg – 9 dages teltlejr med alle de andre 

spejdere i Danmark og fra udlandet. Vi boede sammen med de andre grupper fra FåborgMidtfyns 

kommune som nærmeste naboer. Og så var der ellers lejrpladser overalt omkring os så langt øjet 

rakte. Aktiviteter for store og små, kæmpe lejrbål og koncerter og hygge i egen lejr. Troppen fik 

dejligt selskab af seniorer og rovere fra Nr.Lyndelse, som vi selvfølgelig delte lejrplads med – og vi 

fik mange hyggelige besøg af forældre, venner og gamle spejdere her fra byen. Næste gang vil 

måske flere fra gruppen med fx mariehønsene. 

En spændende udfordring på en sommerlejr er også forberedelsen til det næste spejderår – vi 

bruger her en del tid på at sammensætte de nye patruljer sammen med de ældste tropsspejdere. 

Det kan vi fortælle meget om, men det ender altid med, at spejdernes ideer og forslag er de 

bedste og at de yngre spejdere bliver et tilvalg til patruljen. 

Hver patrulje har en patruljeleder og en patruljeassistent og så 5 mere i patruljen. Det er i år 

meget store patruljer og det er svært at lede og holde sammen på så mange. Men pga plads var 

det ikke muligt at lave 5 patruljer og vores ældste er vildt gode til at løse opgaven. Vi prøver så at 

bakke dem op mest muligt i det daglige og hjælpe dem afsted på adventureløb (Fenris) og 

arrangere weekend for de ældste alene. Lederuddannelse og ledelse skal jo ikke kun være hårdt 

arbejde. 4 fra troppen har også været på Roland1 i år, som er korpsets første af en række 

fantastiske uddannelsestilbud. TAK til forældreforeningen for hjælp til det økonomiske, det rykker 

virkeligt. 

Jo for resten, af voksne ledere er vi Ole, Kirsten, Thyra, Laura er startet efter sommerferien, 

Sebastian er kommet tilbage og Marie kommer, når tid haves. 

 

Beretning fra Seniorer for 2017 
Seniorerne tæller 12 medlemmer, heraf er 4 på efterskole og 6 er stadig i troppen. Det sidste år 

man er tropsspejder er man også seniorer, for at lære hvordan der er. 

Benjamin fungerer som kontaktperson for seniorerne, hvilket betyder at han kigger forbi til deres 

møder en gang i mellem. Men de kører møder og program selv. 

De mødes hver mandag lige i øjeblikket. 

I efteråret i deltog en seniorpatrulje i et distriktsarrangement. 
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Beretning fra Rovere for 2017 
Vi er 25 rovere som bor i hele landet, vi prøver dog at mødes til forskellige spejder arrangementer  

I januar havde vi arrangeret en enkelt overnatning i hytten, hvor de første kom lørdag og klatrede 

med ulvene, flere kom senere op af dagen, og vi endte med at være en 10 stykker. Det var en rigtig 

god tur hvor de nye rovere fik mødt de gamle rovere, og lærte hinanden at kende.  

Vi deltog i Spejdernes lejr 2017, med 4 personer der deltog hele turen, og 5 personer deltog noget 

af turen, og vi havde sågar en 1 rover der kom med hele familien. Ud over det så havde vi 3 der 

deltog i lejren som fuldtidshjælpere.  

På gruppeturen var vi 8 deltagere, vi klatrede med troppen om lørdagen. Så hjalp vi med troppens 

natløb, og rykkede 2 op til roverne. En kanon tur, hvor flere rovere fik prøvet kræfter med 

træklatring.  

Vi prøver at mødes til så mange arrangementer som muligt, og har allerede planlagt fremtidige 

arrangementer.     

Nick har valgt at trække sig som leder, og Oliver er blevet valgt som ny leder for roverne.  

 

Beretning fra Grupperådet for 2017 
En kort beretning fra året der er gået i Grupperådet. 

Først, vil vi fra gruppens side gerne sige mange tak til Hyttestyrelsen, og Forældreforeningen for 

det helt nye gasfyr der er blevet installeret i hytten. Det har hævet komforten i hytten en hel del. 

Nu behøver man ikke at have handsker på indendørs længere 😊. 

Ud over enhedernes egne weekendture, og sommerlejre, har gruppen afholdt Bramstrupdag i maj 

måned. En rigtig hyggelig dag med dejlig stor opbakning. Et arrangement vi håber på at kunne 

afholde igen i 2019. Oprykningsturen i august, gruppeturen i november havde også begge en stor 

tilslutning, hvilket altid er skønt for dem der lægger kræfter i planlægningen. 

Gruppens økonomi er noget vi følger tæt i grupperådet. Faaborg Midtfyn kommune har sænket 

lokale støtten, hvilket kommer til at ramme os. Hidtil har vi fået 65% i tilskyd af alle lejeudgifter. I 

2017 har vi desværre kun fået 60%. Hvad det helt konkret kommer til at betyde for gruppen, har vi 

ikke fået analyseret til ende, men det er noget vi skal holde øje med. Vi skulle jo gerne blive ved 

med at have penge til at lave rigtig gode spejderaktiviteter, og at have det sjovt. 

Igen i år har grupperådet brugt nogen tid på børneattester. Det er noget som vi meget gerne vil 

have styr på. Korpset har informeret om at reglerne for børneattester og øvrige regler for 

samværet med børnene bliver strammet i 2018. Bl.a. pga. en kedelig sag i en håndboldklub i 

Odense. Derfor kommer vi til at beskæftige os endnu mere med det emne i den kommende tid. 
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Men her er det vigtigt for mig at pointere at vi IKKE har haft nogen form for overgreb her i 

gruppen. Det er ikke derfor vi fokuserer på det. Det er ganske enkelt for at det heller aldrig 

kommer til at ske. 

I lørdags havde vi oprydningsdag her i hytten. Alle de ledere der havde tid, og nogle stykker af os 

fra grupperådet, fik ryddet grundigt ud i alt det der havde hobet sig op i årenes løb. Nu er der 

plads til mange gode ting på hylder og i skabe igen. Tak til alle jer der have mulighed for at give en 

hånd med. 

Til sidst, skal der lyde en helt speciel tak til lederne i gruppen. Uden den kæmpe indsats som I 

lægger i spejderarbejdet, så var der slet ikke nogen spejdere. Det kan slet ikke siges med ord hvor 

dygtige I er. Jeg håber meget på at I vil fortsætte det gode arbejde, og er der noget grupperådet 

kan gøre for at hjælpe jer, så håber jeg at I siger til. 

Vi i grupperådet glæder os til et nyt og spændende år i Nr. Lynsdelse Gruppe. 

5. Godkendelse af regnskab 

Henning gennemgik regnskabet. Det er vedhæftet. Der er mulighed for at få tilskud til 

kontingent hvis man er mindre bemidlet. Henvendelse kan ske til formand, Søren, eller 

kassereren. 

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af medlemmer til grupperådet 

a. De siddende forældrevalgte i Grupperådet er:  

Claus Junge 

Mai-Britt Hallenborg 

Lars Jakobsen 

b. forældrevalgte, der er på valg: 

Søren Fischer Hansen (formand) – modtog genvalg 

Mads Poulsen – modtog genvalg 

Christian Sørensen – modtog genvalg 

c. Valg af ledere til grupperådet. Vælges for 2 år 

Fra Mariehøns: Morten 

bævere: Lars 

ulve; Iris 

rovere: Sebastian eller Oliver  

Valg af 1-2 ”over 15-årige ikke ledere” vælges for 1 år 

8. Valg af 2 revisorer Iris og Lars 

9. Fastsættelse af tid og sted for næste gruppemøde/generalforsamling 24. januar 2019, med 

forbehold for at grupperådet ændrer det i god tid).  

10. Eventuelt Tak til alle dem, der tog sig af vores børn, mens vi havde generalforsamling. 


