Odense, 12. March 2019

Beretning 2018
Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division
sammen med andre blå spejdere i Odense.

Medlemmer
Stjernegruppen havde 299 medlemmer i januar 2019 og 315 medlemmer i januar 2018. Medlemstallet er
gået tilbage i 2018, hovedsageligt fordi vi på grund af ledermangel ikke har fået flow fra ventelisten i løbet af
året. Stjernegruppen har stadig et vækstpotentiale på op til 60 spejdere, hovedsageligt i de yngre grene.
Medlemmerne fordeler sig (2019/2018) på 22/26 familiespejdere, 35/45 mikro, 58/60 mini, 46/44 junior,
48/50 trop, 21/27 klan og 60/62 ledere. Der er en begrænset venteliste i flere grene. Ventelisten er på 29
spejdere, heraf 11 mikroer, 8 minier, 7 juniorer mod 41 på venteliste i januar 2018, 46 i januar 2017 og 101 i
januar 2016.

Ledere
Stjernegruppen har 60 ledere i januar 2019, det samme antal som i januar 2018. Vi har ikke haft stillingen
som udviklingskonsulent besat i løbet af 2018. Der er pt for få ledere i mikro og junior og for få ledere, der vil
tage det overordnede ansvar for en gren eller spor.

Vi har budt velkommen til Mikkel i Mikro, Frederik K, Frederik N, Christian M, Lars N og Denise i Mini, og
Laura i Junior. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi har sagt farvel til Kåre, Maria og Nicolai i Mikro og Ulrik i
Junior. Hjertelig tak for en stor indsats.

Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka 20.000 timer på spejderarbejde i 2018. Det
svarer til næsten 12 fuldtidsårsværk med en værdi på 4-5 millioner kroner.

Økonomi
Stjernegruppen havde indtægter i 2018 på cirka 871.000 kroner mod et budget på cirka 822.000 kroner.
Stjernegruppen havde omkostninger i 2018 på cirka 829.000 kroner mod et budget på cirka 822.000 kroner.
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Stjernegruppen kom derfor ud af 2018 med et driftsoverskud på cirka 42.000 kr. mod et budgetteret resultat
på 0 kr.

Overskuddet skyldes primært, at vi i 2018 har haft stillingsvakance ved vor midlertidigt ansatte medarbejder
i 2016-2018. Medarbejderen finansieres af ekstra indtægter og sponsorater, som i et vist omfang allerede er
indkommet til Stjernegruppen. Stillingsvakancen betyder, at denne udgift bliver afholdt senere end
oprindelig forventet. I modsat retning har vi påbegyndt byggeri af vores nye formidlingsbygning, men har
ventet med at optage det nødvendige realkreditlån.

Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2018 på cirka 3,780 millioner kroner. Stjernegruppen har to
større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på cirka 601.000 kroner og et boliglån i Sparekassen
Fåborg på cirka 182.000 kroner. Det samlede afdrag var i 2018 på cirka 35.000 kr.

Kommunikation
Stjernegruppen kommunikerer i dag gennem mange medier: hjemmeside (www.stjernespejder.dk), flere
Facebook-sider, mail og SMS. Stjernegruppen har i dag et aktivt Facebook-fællesskab
(https://www.facebook.com/stjernespejder) samt en aktiv Facebook-gruppe
(https://www.facebook.com/groups/6095919426) samt grenspecifikke Facebook-sider for Mikro (lukket),
Mini (åben), Junior (lukket), Trop (lukket) og Klan (lukket).

Handlingsplan 2018
Handlingsplanen består af 39 arbejdsopgaver, heraf de tre store:
•

Grej/instruktionslade med ny grejplan og grejkultur

•

Ansat lederkonsulent

•

Ny og større gruppeledelse

Alle tre store opgaver er gennemført eller er under gennemførelse. Vi forventer, at Grejladen er klar til
indvielse med ny grejplan og igangsættelse af ny grejkultur inden gårdsalget 2019 i maj 2019. Vi har per 1.
februar 2019 ansat Eva Becher som grej- og lederkonsulent i en tidsbegrænset stilling frem til 1. september
2019. Vi har udvidet gruppeledelsen som nu består af Claus Kastberg Nielsen, Christine Wille, Klaus
Nørregaard og Troels Rossen.

Af de resterende 36 opgaver gennemførte vi de 21 opgaver, vi er ved at gennemføre eller har delvist
gennemført 8 opgaver mens vi ikke har fået gennemført de resterende 7 opgaver. Vi har besluttet ikke
fremover at gennemføre Store Vandredag. Flere af de resterende opgaver skyldes et begrænset afholdelse
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af kurser og deltagelse i løb. Forarbejdet til nye telte er gennemført og finansieringen er vi i gang med at få
plads i foråret 2019

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg Nielsen,
gruppeleder Troels Rossen, forældrerepræsentanterne Jeppe Bæk, Pia Hansen, Lotte Holk Hansen og Niels
Ejskjær, søkyndig Rikke Molin og ung Ruben Zwisler. Niels Ejskjær forlod bestyrelsen i efteråret 2018 i
forbindelse med flytning fra Odense.

Gruppeudviklingsprojekt 2018
Vores gruppeudviklingsprojekt kørte videre i 2018. Stjernegruppen kører nu som planlagt to spor i mikro-,
mini- og juniorgrenen. I sensommeren 2018 søgte vi på ny en medarbejder til at bistå vores ledere og til
rekruttering af nye ledere. Vi fik mange kvalificerede bud og endte op med en meget kompetent kandidat,
som desværre sprang i målet. Vi har nu indset, at det kan være overordentlig svært at få besat en
halvtidsstilling og det bringer vi med til næste omgang.

Til gengæld har vi med glæde ansat Eva Becker i en tidsbegrænset stilling frem til september 2019 til at få
styr på vores grej, indrette vores grejlade og hjælpe med lederrekruttering.

Sct. Hans 2018
Aldrig før er der blevet afholdt Sct. Hans på Hindemosen uden bål – det blev tilfældet i 2018. Der var
bålforbud i det ganske land på grund af tørken. Desværre gik det også alvorligt ud over indtjeningen, måske i
kombination med, at Sct. Hans faldt på en lørdag. Det kan kun gå fremad….

Jeg er stadig fuld af beundring når jeg tænker på, hvordan Hindemosen forandrer sig i løbet af den 23. juni
hvert år. Ved middagstid er der mennesketomt, så begynder opbygningen, der kommer flere hjælpere til,
det begynder at dufte af mad, der kommer en scene, pølserne begynder at blive brune, der kommer endnu
flere mennesker, det lille blå bliver tændt, musikken spiller, det store bål tændes, oprydningen begynder og
til sidst samles alle til en ”godnat bajer”. Uden hjælp ville det aldrig kunne lade sig gøre, 1000 tak til alle.

Vi havde valgt at invitere til overnatning på Hindemosen, også et fint arrangement, hvor der er plads til flere.

W W W . S T J E R N E S P E J D E R . D K

Side 4 af 14

Jul hos REMA
Thomas fra Rema 1000 inviterede Stjernegruppen til at deltage i et julearrangement, hvor Stjernegruppen
skulle servere æbleskiver, gløgg, varm kakao m.m., alt samme sponsoreret af Rema 1000. Det er et fint
koncept, som der skal arbejdes med.

Lysløbet
Igen i år hjalp rigtig mange spejdere, forældre og bestyrelsen med fakkelallé i Munke Mose og
udskænkning af kakao m.m. i målområdet. Noget vi igen fik meget ros for, tak til alle.

Sct. Georgsdag
Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag,
illustreret ved Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Idegrundlaget er for øvrigt: Det
Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige
til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

På vanlig vis var der først et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle
samledes foran bålpladsen, overværet af forældre. Efter Sct. Georgs-beretningen aflagde alle fremmødte
spejdere og ledere spejderløftet og fik overrakt årsmærker.

Arbejdsdage
Hindemosen blev forskønnet hele to gange i 2018. Stor succes og jeg bliver stadig oprigtig glad når jeg ser,
hvor mange der gerne give en hånd med, når der skal udrettes ”ting og sager” på Hindemosen.

Udlejning af Hindemosen
Hindemosen bliver stadig brugt som ”udeskole” for skoler og institutioner i vores lokalområde. Dog i mindre
grad end tidligere. Vi har til gengæld haft besøg af mange andre på Hindemosen i løbet af 2018.

Friluftslagerets gårdsalg
Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Friluftslagerets gårdsalg. Vi sælger stadig
masser af mad, hvilket efterhånden er en god indtægtskilde for Stjernegruppen.

Vores hytte i Kelstrupskov
Som sidste år vil jeg gerne opfordre alle til at bruge hytten i Kelstrupskov noget mere. Husk området omkring
hytten er fantastisk. Desværre er hytten ikke længere helt tæt og der er andre småting som vi skal have set
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på. Tanken er stadig, at vi vil holde hytten kørende nogle år endnu, mens vi langsomt bevæger os over mod
en løsning med shelter.

Gruppeledelse
Gruppeledelsen består af gruppeledere Christine Wille, Claus Kastberg Nielsen, Klaus Nørregaard og Troels
Rossen. Derudover har de tilknyttet elleve gruppeassistenter: Christian S. K. Nielsen, Michael Mørk, Morten
Askholm, Per Wille, Kirsten Zwisler, Carsten Moldt, Roar Hylleberg, Morten Clausen, Anders Floridon, Anne
Bystrup og Marlene Porsgaard. Gruppeassistenter hjælper med afvikling af gruppens opgaver, både i
samarbejde med gruppeledelsen og de enkelte grene. Året er et år uden store gruppearrangementer. Fokus
har været på internt arbejde.

Gruppeledelsen har i 2018 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført:
▪

Ledermøder: Fem ledermøder i årets løb, 21. februar, 7. maj, 18. juni og 20. september 2018 samt
festligt juleledermøde den 19. januar 2019

▪

Ledertræning: Ledertræf 2018 den 6. april på Hindemosen med fokus på leg med instruktørbesøg fra
Gerlund Idrætshøjskole. Special Scout Services 2018 den sidste weekend i oktober på FDFs Sletten ved
Juelsø med fokus på avanceret madlavning på bål, BTTC klatrekurser i samarbejde med Carsten Moldt

▪

Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag 2018, Store Klatreuge juni 2018, Oprykningsdag 2018 til
Hylkedam og Juletur 2018 til Skovbrynet

Gruppeledelsen har i 2018 fordelt ansvaret mellem sig på følgende vis:
Korpset: Klaus Nørregaard. Divisionen: Troels Rossen. Gruppeledermøder: den 4. i hver måned, Claus leder
og refererer. Ledermøder: Fem plus en gange per år, Christine leder. Christine er kontaktperson til Mikro og
Mini, Klaus til Junior og Trop, Troels til Bestyrelse, Claus til Familiespejd og Klan

Større opgaver som Gruppeledelsen har varetaget er:
•
•

•

•

Styrkelse af ledelsen i mikrogrenen gennem at afprøve funktion som mikrokoordinator på tværs af
spor samt rekruttering af nye ledere. Lederrekruttering foregår stadig
Omlægning af ledermøder og -arrangementer, indførelse af månedlige GL-møder, store og små
ledermøder samt fast Ledertræf (1. lørdag i april) og Ledertræning (sidste weekend i oktober).
Sidstnævnte erstatter Special Scout Services som nedlægges med stort bifald.
Udskiftning af teltbeholdningen, især gruppens store telte. Gruppens lavvuer er nedslidte,
gruppens KitKat er forældede og skal alle kasseres. Ledergruppen har vedtaget erstatningstelte og
gruppeledelsen har udsendt ansøgninger om fondsfinansiering. Et samlet projekt på 80-100.000
kroner. Skal gennemføres inden sommer da telte skal bruges på Stor Tur 2019
Diskussion og præcisering af trygheds- og samværspolitik. Ledergruppen har foranlediget af en
kedelig historie fra de grønne spejdere diskuteret vores politik for at sikre respektfuld omgang med
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•

•

hinanden, børn og voksne. Ledergruppen er enige i DDS generelle politik og ønsker en stor grad af
åbenhed ledere imellem og med forældre for at undgå misforståelser og for at forebygge episoder i
stedet for at indføre rigide regler der gør ledergerningen sværere. Ledergruppen har opfordret
bestyrelsen til at tage diskussionen op.
Planlægning af Stor Tur 2019 til Georgien. Turen planlægges med 62 deltagere, den største Store
Tur nogensinde. Gode kontakter etableret i Tbilisi, Atskuri og Kharangauli. Intens
planlægningsweekend gennemført først i December.
Diskussion om grejplacering og grejpolitik er startet op i forbindelse med ansættelse af Eva Becher
som koordinator. Forberedende diskussioner om omfang, principper, vedligeholdelse, og
overlevelse. Eva har overtaget ansvaret

Familiespejd
Koordinator: Jonathan Pakula Kvist
Familier januar 2018: 26 familier
Familier februar 2019: 22 familier

Det har været et godt år for familiespejder. Interessen har været høj og fremmødet har generelt ligget på 35
til 48 deltagere pr. gang, hvoraf ca. halvdelen er børn.

Programmet der har været lagt fra gang til gang og har været bundet op på de skiftende årstiderne og de
muligheder de har repræsenteret. Vi har for eksempel dampbøjet pilekviste til insektnet og lavet
æblelommer af Hindemosens egne avl om sommeren og om lavet fuglekugler, fundet svampe og lavet
højtidspynt om vinteren.

Et tilbagevendende tema hos familiespejderne har været kagebagning på bål. Vi har efterhånden prøvet
mindst 7 forskellige og er stadig på udkig efter nye.

På alle familiespejdersammenkomster har der indgået en eller anden form for madtilberedning. Aktiviteten
er populær og virker godt i forhold voksne/barn samarbejdet. Aktiviteten virker yderligere som en god måde,
introducere bålfærdigheder til familierne.

Familiespejder har i det forgangene år været bygget op om samarbejdet imellem de voksne og børnene.
Aktiviteterne har typisk været planlagt således at dagens program har bestået af en hovedaktivitet, med
understøttende biaktiviteter.

Sommerturen med familiespejder var, på trods af et afbrændingsforbud, en succes med stort fremmøde.
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Mikro
Leder: Marianne (grenleder)
Mandagsholdet: Signe, Trine, Christina og Mikkel,
Onsdagsholdet: Marianne, Roar, Christoffer og Steffen,
Vi har ligeledes god hjælp fra tropsspejderne af Tone, Magnus, Nikolai og Ludvig

Mikrogrenen i januar 2019: to afdelinger med i alt 35 spejdere
Mikrogrenen i januar 2018: to afdelinger med i alt 45 spejdere

Der har været: 7 weekendture + muslejr på Thurøbund , Besøg på Marius Pedersen, Besøg Sct. Knuds Kirke.
Været til Mikrodag, Oprykningstur med resten af gruppen, Til Sct. Georgs gilde løb , Ryste sammen tur på
Kelstrup skov og juletur til Skovdam,

Mikroerne har i det forgange år snuset til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning,
, tænkedag, bålmad, leg med lys og mørke, orienteringsløb, , knob og klatring og pioner.
Mange af disse færdigheder er øvet i forbindelse med mikroernes mærkeforløb, hvor man over 3 møders
varighed øver sig inden for et specifikt emne. Det er nogle meget populære aktiviteter, da de også udløser et
mærke til uniformen, og de dermed har meget snak omkring, hvad man kan og har lært, når man har et
bestemt mærke.

Vi er som regel altid ude og bruger både det store gode areal på Hindemosen, men også skoven
omkring HIndemosen samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl,
frøer og dyrespor, samt klatret i træer og fundet mange gode pinde, Vi har øvet os i at bind knob og meget
mere.

Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes:

Januar:
Vi er startede ud med et fælles virksomhedsbesøg hos Marius Pedersen, hvor Ole viste os rundt og fortalte
os om affald og sortering af affald, samt hvad der var godt og skidt i forhold til at at genbrug af materialer og
at det er bedst at bruge madpapir og husholdningsfilm i sin madpakke. Et par weekender senere, besøge vi
Domkirken Sct. Knud , hvor Eva fortalte os Historien om Kong Knud og hans skæbne. Kong Knud har lagt
navn til vores division og dermed var det med udgangspunkt i det og mærket på vores uniform at denne dag
tog i afsæt. Vi gik med Togbussen hjem til Hindemosen i det flotteste solskinsvejr.
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Februar:
Legede vi med lys og mørke og havde en tænke dag, hvor vi snakkede om hvad en god spejder er og hvem er
egentlig opfandt det at være spejder.

Marts:
Gik med at finde ud af hvad et O- løb er og lege med at finde vej med kort kompas, samt forberedelser til
Mikrodagen

April:
Tog vi til Mikrodag på Hollufgaard, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Kong Knuds division,
Skulle hjælp Robin Hood og de fredløse skulle hjælpe med at narre Sheriffen af Nottingham.

Maj:
Årets første overnatningstur gik til Thurøbund Spejdercenter. Hvor vi skulle sove i telt. Vi var atter kommet
til Sherwood området for at hjælpe Robin Hood og hans venner, om eftermiddagene var der mange mikroer
som fik muligheder for, at prøve kræfter med at sejle selv på vandet i Thurøjoller , kano eller lege i
vandkanten i det dejlige sommervejr. ca. 25 grader. og masser af pollen i luften.

August:
Oprykningstur sammen med hele Stjernegruppen hvor der blev leget på kryds og tværs. Vi sendte 21 mikroer
til minigrenen og modtog efterfølgende flok nye mikroer på de to hold.
Vi ledte efter Krible krable dyr i den tørre sommer og afsluttende med at slippe alle dyrene fri med et lille
krible krable væddeløb.

September:
Efterårs/rystesammentur, hvor vi tog til Kelstrupskov for en dag, Både mandags og onsdagsmikroer. Vi så
efter spor, vi bagte æbler over bålet og prøvede på at lære hinanden at kende.

Oktober:
En lille gruppen tog til Sct. Georgsløbet som foregik på Hollufgård, hvor vi var sammen skulle hjælpe Mickey
Mouse og hans venner fra klubhus og løse mange spændende opgaver.

November:
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Traditionen tro, tog vi på sæsonens første hyttetur, hvor vi i år tog til Skovdam hvor vi legede agenter og
løste forskellige agent opgaver der blev sluttet af med selvlysende drinks og Store Nørd eksperimenter
udenfor.

December.
Her havde vi et juleløb på Hindemosen, Mikroerne skulle hjælpe Julemanden med at få pakket gaver ind ,
hente ris til risengrøden, hjælpe Rudolf med at finde vej. og meget andet. Dagen sluttede traditionen tro af
med risengrød.

Mini 2018
Leder: Karin (grenleder)
Tirsdagsholdet: Marianne H, Hanne, Annette, Lars S., Aagaard, Anders, Renne
Torsdagsholdet: Dyveke, Frederik K, Denise, Lars N,
Minigrenen i januar 2019: to afdelinger med i alt 57 spejdere og 11 ledere
Minigrenen i januar 2018: to afdelinger med i alt 59 spejdere og 14 ledere.

Ture: Skovbrynet i De store Canadiske Skove (Gelsted) (weekend i marts), ”sommerlejr” en ekspedition til
Thurøbund med sejlads (pinsen i maj), Miniskæg med Harry Potter på Hylkedam (weekend i Juni),
oprykningstur til Hylkedam (søndag i august), Jungletur - lørdag på Kelstrupskov (september), med divisionen
i Fynske Landsby (aften i september) Juletur (weekend i november).

Forårets hyttetur til Skovbrynet med ”forældre-spejderløb” om søndagen var igen en stor succes. Flot
opbakning fra forældre og familier og en rigtig fin og hyggelig dag, som vi er meget glade for. Mini
”Sommerlejr” gik til Thurøbund spejdercenter i Pinsen, hvor vi med god hjælp af gruppens kano-instruktører
fik en rigtig kano-and-lejr i rigtig godt sommervejr. Minierne var også på rigtig hike, hvor de lavede
aftensmad på trangia undervejs. Og så sejlturen fra Svendborg til Thurø med Helge. Fantastisk tur. Miniskæg
lå i år i juni og temaet var Harry Potter. Så fik vi prøvet lejr uden bål p.g.a. afbrændingsforbud. Det gik fint og
ingen trængte varm mad i varmen. Miniskæg er den årlige weekendtur sammen med de andre spejdere fra
Odense.

I januar lavede vi et nyt temaforløb omkring lys og varme i gamle dage, der sluttede af med at fejre
Kyndelmisse i starten af februar. Sjovt. Der blev også tage to forløbsmærker: Pioner og natur. I efteråret har
vi lavet rigtig meget omkring mad og bl.a. taget forløbsmærket Lejrkok. VI har i efteråret styrket
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patruljearbejdet og kører stort set alle møder i patruljer. Det fungerer godt og giver mere tryghed for
minierne.

Vi kører stadig helt parallelt med de to minihold med samme program og fælles ture. Karin fungerer som
samlet koordinator og deltager lidt på skift i møderne i de to afdelinger. Efter sommerferien sagde vi goddag
til Rene til tirsdagsholdet, der rykkede med op fra mikro. Samtidig sagde vi farvel til flere ledere på
torsdagsholdet (børnene rykkede op), så vi var nede på 2-3 faste ledere. Vi har derfor kun haft 4 patruljer om
torsdagen. Torsdagsholdet har været hjulpet af flere ”gamle ledere” og klanspejdere som ”vikarer”. Et Stort
tak for det! I løbet af efteråret har vi sagt goddag til to Denise og Frederik K. som ledere på torsdagsholdet.
Her i foråret siger vi goddag til Christian (forældre) og Frederik H. på torsdagsholdet, så vi ser ud til at blive
godt kørende igen.

Ventelisten er nu (februar 2019) på 7 stk. efter at vi netop har taget 4 nye ind. Vi planlægger at kunne tage
resten ind på torsdagsholdet, når ledergruppen er oppe på at køre fast 5-6 ledere.

Junior
Ledere tirsdagssporet: Karen Eltang Petersen (sporleder), Lene Strøm Pedersen, Dennis Olsen og Freja Pelck
Hansen.
Ledere onsdagssporet: Kristine Beich-Frandsen Øe (sporleder), Anja Nielsen, Laura Siw Andersen, samt Leila
Vigdis Andersen, som efter sommerferien er rykket op til junior fra minigrenen.

Januar 2019: 44 spejdere og 8 ledere fordelt på to spor, tirsdag og onsdag
Januar 2018: 43 spejdere og 12 ledere fordelt på to spor, tirsdag og onsdag

Vi startede 2018 med et enkelt søndagsmøde, som vi brugte på at færdiggøre vores hjemmelavede knive.

Sidste weekend i januar, og første weekend i februar tog de to spor på hver deres vintertur til Danehofhytten
i Langeskov. Det blev nogle rigtig hyggelige ture med få tilmeldte, men hvor der var rig mulighed for at nørde
med vores knive.

Foråret brugte vi vanen tro til at forberede os til årets divisionsturnering, og de fleste møder gik derfor med
at lære at bygge spisebord, grave bålplads osv. På selve divisionsturneringen var det som sædvanlig en
fornøjelse at se den ihærdighed spejderne går til opgaven med, når de for første gang helt selv har ansvaret
for at bygge deres lejr, lave mad og løse andre opgaver. Alt det hårde arbejde blev belønnet med at de to
spor hjemtog 9 af 12 mulige top-3-placeringer, incl. bedste patrulje.
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Årets hem’ligtur gik i år til området omkring Kerteminde. Fokus var lagt på selvstændighed og samarbejde.
Dette indbefattede selv at sørge for indkøb til frokost og selv at finde vej til overnatningsstedet lørdag. Som
noget nyt, skulle vi prøve at sove i halmlade, hvilket var et kæmpe hit.

Op til sommerferien havde vi et forløb med orientering, og her benyttede vi os af de mange forskellige typer
terræn, som byen indeholder, hvorfor vi både var på havnen og på Stige Ø for at løbe orienteringsløb.

Årets sommerlejr gik til Langeland, til Rifbjerg. Dette blev på mange måneder en meget anderledes
sommerlejr, da vi på grund af det tørre vejr for første gang kom hjem fra en lejr uden at lugte af bål. Da der
ikke var rafter til rådighed betød det også, at der skulle tænkes anderledes mht. lejropbygning. Dette
medførte bl.a. at vi kun havde lave spiseborde til rådighed, som i Japan, så vi skulle selvfølgelig også lave
sushi og snitte vores egne spisepinde.
Lejren bød også på en meget kreativ hejk, som byggede på områdets søfartstraditioner. En hejk som for
nogen var mere udfordrende end for andre.

Efter sommerferien kom oprykningstur, hvor vi fik sagt farvel til de gamle og goddag til nye juniorspejdere.
Oprykningsturen markerede også afslutningen på det første år hvor juniorgrenen var delt op i to spor.

I september havde hvert spor ryste-sammentur. Den blev i år holdt på Hindemosen, hvor vi byggede videre
på patruljernes selvstændighed og samarbejde. Her skulle patruljerne selv skrive indkøbsseddel, købe ind og
lave aftensmad.

En stor del af efteråret blev brugt til at arbejde med de 17 verdensmål. Her skulle spejderne bl.a. prøve at
være på flugt, lave mad af rester, og bygge deres drømmeby af genbrugsmaterialer.

Vi har i efteråret også deltaget i møder sammen med de andre juniorer i Odense. Både ved
Videnskabsfestival hos Frie Fugle, og til juniortræf hos Sortebrødrene.

Årets sidste tur var juletur, hvor juniorspejderne var afsted på aftenløb fredag og hyggede sig med resten af
gruppen lørdag til dagsløb, flæskesteg og kasino.

Vi sluttede året af med et lille forløb, hvor vi genopfriskede vores førstehjælp.

Trop

W W W . S T J E R N E S P E J D E R . D K

Side 12 af 14

Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Tommy Johansen, Kent Skov Jessen, Mads Leth, Kim Østergaard og Marie
Moldt
Tropsgrenen januar 2018: 50 tilmeldte og 6 ledere
Tropsgrenen januar 2019: 48 spejdere og 6 ledere

Spejderture og spejderløb
Spejderture / spejderløb: 6 tropsture og diverse spejderløb – Vintertørn Fanø, Divisionsturnering Kong Knud
Division Odense, Kanotur i Sverige, Oprykningstur Hylkedam, Introtur for nye tropsspejdere, Juletur
Skovbrynet. Spejderdeltagelse i diverse spejderløb rundt omkring i Danmark.

Ugentlige møder
Til de ugentlige spejdermøder er der pæn stor deltagelse - ca. 70 – 75 % af spejderne. Spejderne deltager
aktivt både som ledere – patruljeledere og patruljeassistenter og som ”almindelige” tropsspejdere. Der er
motiverede og glæder sig over medinddragelse og udførelsen på egen hånd. Møderne har præg af
involvering i den grad som spejderne kan og blandt andet er der indført regelmæssige patruljedyster, hvor
patruljerne dyster i opgaver, der kræver fantasi, utraditionelle løsninger og spejderfærdigheder. Der er en
stor gruppe af spejdere (især patruljeledere og patruljeassistenter) som får og tager ansvar for
planlægningen og afholdelse af ugemøderne. Dette medvirker til at spejderne får ansvar for egen læring og
ansvar for vigtigheden af de handlinger, der gør at et team fungerer. I troppen er mottoet ”Fælles før eget”,
hvilket afspejles i både ugentlige møder og på ture, hvor fokus på patruljen og samarbejde er i fokus.
En gang om måneden har PL/PA spejderne et separat møde, hvor især ledelse og spejderfærdigheder er i
fokus. De andre spejdere har ”Basic Skills” træning hvor de basale spejderfærdigheder som kort og kompas,
knob, førstehjælp m.m. bliver trænet.
Tropslederne arbejder generelt som vejledere og instruktører.

Spejderløb
Spejderne har på eget initiativ og efter motivering fra lederne deltaget i spejderløb rundt omkring i Danmark.
Der er ca. 8 -10 spejdere, der tager med på disse spejderløb. De planlægger og udfører selv alt omkring
deltagelsen i spejderløbene med hjælp fra lederne og andre voksne fx forældre. Spejderne lærer og oplever
rigtigt meget ved at deltage i spejderløb og især lærer de at stå på ”egne ben” – planlægge og udføre både
transport til løbet, deltagelse i og returtransport - med så lidt vokseninvolvering som muligt. Et stort flertal
af spejderne deltager ikke på løb m.m., da de ikke har interessen eller føler at de er i stand til at leve op til de
krav der er på et spejderløb fx at kunne gå langt og være vågen i lang tid. Dette er accepteret blandt
kammeraterne og lederne, men lederne ser gerne at så mange deltagere som muligt grundet det store
læringsudbytte.
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Kanotur 2019
Et af årets højdepunkter er altid sommerlejren, som i 2019 gik til det sydlige Sverige, hvor vi skulle på
kanotur. 17 kanoer stævnede ud fra Olufstrøm i sommerheden, hvor de største udfordringer blev lav
vandstand, der betød at kanoruterne skulle ændres, madlavning ved hjælp af 2 generatorer, da åben ild var
forbudt samt det store antal spejdere, der skulle finde overnatningssteder. Alt lykkedes selvom det varme
mad ikke levede op til vores standard – men mætte blev vi hver dag. En tur der udfordrede de utraditionelle
løsninger og hvor spejderne oplevede stort fællesskab i uvante omgivelser.

Tropsspejdere/tropsledere
Tropsgrenen er dalet en anelse i antal det sidste år og selvom der er de samme antal ledere, er er
udfordringer med at der er voksne nok. Lederne er nødt til flere gange end tidligere at melde afbud til
møderne blandt andet grundet job og derfor kan det være en større udfordring at håndtere den store flok af
spejdere, hvis der er et behov for voksenkontakt. Spejderne og lederne prøver i samarbejde at imødekomme
disse udfordringer. Der er ikke tvivl om at i det kommende år skal være fokus på lederrekruttering både i
tropsledergrenen og i Stjernegruppen generelt.
Den nuværende ledergruppe på 6 personer er stabil. Det forventes ikke, at lederteamet bliver mindre og bør
vokse i fremtiden. En god håndfuld tropsspejdere er blevet tilknyttet mikro - og minigrenen som
lederassistenter og det er til alles tilfredsstillelse

Klan Galakseblafferne
Ledere: Ruben Zwisler, Astrid Lang og Casper Ruth
- I januar 2017: 20 spejdere herunder 2 ledere
- I januar 2018: 24 spejdere herunder 3 ledere
- I januar 2019: 23 spejdere herunder 3 ledere

I spejderåret 2018-2019 har vores fokus været på at alle klanspejdere skal tage aktiv del i planlægning og
afholdelse af møder, i højere grad end tidligere. Praktisk er det kommet til udtryk ved, at alle er en del af
planlægningen af to møder hvert år. Det har givet flere klanspejdere muligheden for at vise deres talent.

Vi er 18 ugentligt aktive klanspejdere, hvoraf mødedeltagelsen ligger på 8-15 klanspejdere på hvert møde. Vi
har fastholdt mødestrukturen, som vi indførte tre år siden: Vi mødes tirsdag i lige uger, hvilket giver plads til
at holde ekstra møder, hvis nødvendigt, samtidig med at det er overskueligt, at gå til spejder samtidig med
uddannelse. Vi laver halvårsplaner to gange årligt.
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Klanen har i det forgangne år i højere grad kigget udover det daglige klanarbejde. Det kommer til udtryk på
flere måder. Flere klanspejdere, som er blevet aktive i andre grene i Stjernegruppen som ledere og
forbilleder for andre unge i Stjernegruppen. 7 klanspejdere er aktive i DDS’ ungdomskurser, blandt andet
som vejledere og er med til, at skabe reflekterede unge spejderledere i hele Danmark. Sidst men ikke mindst
kommer det til udtryk ved Klanens sommertur til Sierra Nevada (Spanien), Galakseblaffernes første tur alene
uden for landets grænser! Ovenstående har givet et boost til Klanens daglige arbejde.

Klanen har traditionen tro stået for at planlægge aktiviteterne på gruppens årlige juletur. Den sidder på
rutinen. Arrangement forløb alt i alt som planlagt med primært positive tilbagemeldinger.

Som følge af Klanens deltagelse på SSS, har klanen valgt af gå foran, i arbejdet med at skabe ansvarlige og
selvstændige spejdere. Sidste fem minutter af mødet er fast planlagt til at spejderne selv rydder op, så
hytten altid er klar til brug til de næste (Nej, det er desværre ikke en selvfølge på Hindemosen). Vi håber at
andre grene vil følge trop det kommende år, så vi kan ændrer adfærden og spejderne bliver vant til at låne
Gruppens omgivelser og grej, så tidligt som muligt og på en hensigtsmæssig måde.
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