
Beretninger fra gruppens grene  

Familiespejd: 
Afgives mundtligt på grupperådsmødet 

 

 

Gnister: 
Året 2019 har for gnisternes vedkommende indeholdt et væld af forskellige aktiviteter på de ugentlige 

møder om tirsdagen. 

Vi startede året ud med at tage førstehjælps-mærket, hvor gnisterne lærte basale førstehjælpsfærdigheder. 

Derefter har vi spredt ud over året brugt en del tid på at træne til at tage knivbevis, spredt ud over 

adskillige møder over året, og afsluttet med en eksamen, hvor gnisterne har bevist at de kan håndtere en 

kniv sikkert og korrekt. 

Da foråret meldte sin ankomst, har vi løbende ind til sommerferien arbejdet med ”jord-til-bord”-tanken, 

hvor Gnisterne har været med til selv at så, og passe små højbede med grøntsager, som blev spist til et 

festmåltid op mod sommerferien, som Gnisterne selv lavede, af deres hjemmedyrkede grøntsager. 

Efter sommerferien rykkede en stor del af de ”gamle” gnister op til flammerne, hvorfor vi siden 

sommerferien har været en lille, men trofast flok af især piger til møderne. Der har ikke været så stor 

tilgang af nye gnister i anden halvdel af 2019. 

Efter sommerferien har vi udnyttet det gode vejr med vand-møder, og hen mod efteråret møder hvor vi 

hjælper de mindste skabninger i naturen, insekterne, med at få et godt sted at bo. 

Vi har løbende gennem hele året arbejdet med overlæggende spejderværdier som samarbejde, fællesskab, 

at værne om naturen, at være en god kammerat etc. 

På lederfronten har der været en del til-og fragang af ledere, men generelt har vi været nok, og er nu 

konsolideret i en nogenlunde stabil flok af 4 ledere – Liv, Sofie, Morten og Daniella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flammer: 
Det sidste års tid hos flammerne er bland andet gået med selvstændighed, kniv/sav bevis, bålkok, vi 

har haft et kodeforløb hvor de har øvet sig i at lave morsekoder og en kode som hedder a-z, hvor vi 

har sendt lidt til en andet gruppe, som de så skulle lave omkode. Så har vi som ofte haft en del med 

at kunne samarbejde et eks. på det kan i se på billedet nedenunder. 

 

Og inden vi havde oprykning var vi på en rigtig hyggelig muslejr nede thurøbund spejdercenter, 

hvor de aktivitets ansvarlige på centeret havde planlagt en rigtig god muslejr, hvor de udover deres 

sejlads aktiviteter også have lavet et dagsløb, hvor spejderne skulle forberede sig på at kæmpe mod 

de onde vikinger der var på vej til thurøbund. 

Nu i skrivende stund har vi taget hul på 2020 hvor lige nu er i gang med at være kreative, hvor de 

selv må vælge hvad de har lyst til at lave(næsten)  

Spejderhilsener 

Flammelederne :D  

  



Junior: 
Afgives mundtligt på grupperådsmødet 

Trop: 
Afgives mundtligt på grupperådsmødet 

Klan:  
Afgives mundtligt på grupperådsmødet 

 

 

 

 

  



Gruppeledere:  

 
I løbet af det sidste år har vi haft et nogenlunde stabilt medlemstal.  
Det skyldes i høj grad at vi har haft en stor fremgang hos familiespejderne og at vores store klan 
fortsat tiltrækker endnu flere nye klanspejdere til Frie Fugle.  
Vi har desværre set et lille fald af spejdere hos både flammerne og gnisterne og der vil derfor 
komme ekstra fokus på disse grene i år.  
 
I løbet af det sidste spejderår har vi haft en række fælles arrangementer i gruppen. 
 
I marts prøvede vi for første gang at holde gruppetur om foråret. Turen gik til Højbjerg hytten og 
44 spejdere deltog. Vi havde en god tur, der stod i indianers tegn. Vi gentager konceptet i år, hvor 
turen går til port Arthur.  
 
Foråret bød også på en tur kun for lederne. Her var der tid til at snakke løst og fast om 
spejderarbejdet og nyde livet, mens der blev roet op og ned ad Odense å i kanoer.  
 
Som så mange gange før gik på sommerferie, med et fællesafslutningsmøde på Hollufgård. Hver 
gren havde lavet en spændende post og efterfølgende var der pølser og brød.  
 
Efter ferien tog vi igen til Hollufgård og holdt fællesopstartsmøde. Her blev de spejdere der skulle 
starte i en ny gren rykket op og der blev afholdt fælles picnic og lejrbål. 
 
I efteråret afholdt vi også Naturvidenskabsfestivalmøde med temaet vand. Der transporteret vand 
på de mest besynderlige måde, bygget både, lavet sæbebobler og sunget vandsange. Foruden 
vores egne spejdere, var der et stort fremmøde af spejdere fra andre grupper i Odense. 
 
Året blev rundet af med en hyggelig julefrokost for seniorer, ledere og bestyrelse og efterfølgende 
juletur for hele gruppen med masser af nisser, jul og besøg af påskeharen.  
 
Udover de fælles arrangementer har gruppen tjent penge på salg af lodsedler, og deltagelse som 
hjælpere på Tinderbox og til koncert med Ed Sheeran. 
 
Gruppen har været repræsenteret på korpsrådsmøder, gruppeledermøder og andre møder i 
divisionen. 
 

Vi glæder os til endnu et spejderår. 

Mvh Grupperlederne, Line, Dorte og Laura 


