Ulveunger

Årsberetning 2012
Mikkel Skov Gruppe

2012 var et rigtig godt spejderår!
været oppe, og her i efteråret kom der positive
signaler fra Dragør Trop, og vi indledte en
konstruktiv dialog.
Meget positivt, men vil også give mange udfordringer. Men dem skal vi nok få løst.
Tak for et godt spejderår, og med håb om et
endnu bedre 2013.
Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelbaard
Gruppeleder, Mikkel Skov Gruppe

Udviklingen i vores medlemstal
100

Beretning fra Gruppeleder
Hans Henrik Gabelgaard
2012 har været et godt år for Mikkel Skov. Vi var
79 medlemmer pr 31/12-2011 - Nu er vi 92!
Så efter et dyk i 2010 fortsætter vi nu den positive
trend.
Vi har introduceret vores “velkomstpakke” til
nye medlemmer, og det ser ud til at fungere godt.
Vi har haft “rekord-deltagelse” på gruppeturene: 50 på Spejdernes lejr, 85 (med forældre)
på Kongelundsturen i august, og her sidst 62 på
juleturen.
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Spejderens lejr var en fantastisk lejr, hvor
35.000 spejdere mødtes i Holstebro. Vi var som
nævnt 50 fra Mikkel Skov, og havde besøg af
14 russere fra vores russiske venskabsgruppe i
Nizhni Novgorod. Og allerede nu snakkes der om
at gentage successen med en ny fælles korpslejr
i 2017.
Vi har fortsat udfordringer, specielt på lederbemandingen, og her sidst har Camilla jo desværre,
men forståeligt, valgt at stoppe hos mikroerne.
Samarbejdet med Dragør Trop (pigerne på
Rønne Allé) er på vej mod en egentlig sammenlægning. Det er jo et emne, der periodisk har
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Side 2

Mikrospejdere

ca. 6-8 år

Årets gang hos mikroerne

I 2012 har mikroerne været meget aktive som
altid. Ud over møderne har vi været på Divisionsturnering på Gurredam. Vi var 6 afsted, og vi
klarede os fint i de forskellige discipliner, herunder
lejrarbejde, hvor mikroerne konstruerede et raftestativ til at holde en vanddunk!
En glad mikrospejder på Spejdernes Lejr

Vanddunk-holder efter eget design

På sommerlejren deltog mikroerne i halv lejr
og det var en stor oplevelse at være blandt så
mange spejdere. For mikroerne var det også
stort at skulle være
så længe væk hjemmefra, “alene” uden
far og mor. Men de
klarede det storartet,
og over de fem lejrdage blev vi tømret
godt sammen i
mikrogruppen.

Efter sommeren sagde vi farvel til
vores “store” mikroer, der rykkede op til
ulvene. Men vi har fået mange nye ind,
og pt. er vi 18 indmeldte mikroer.
På juleturen var vi stærkt repræsenteret med 12 mikroer ud af ialt 62
Mikkel Skov-spejdere.
På ledersiden er vi Martin og Hans
Henrik. Camilla valgte desværre at
stoppe her ved årskiftet. Der skal herfra
lyde en stor tak til Camilla for hendes
indsats gennem årene. Havde det ikke
været for hendes ihærdighed, havde
vi nok ikke haft mikroer i Mikkel Skov i
dag. Hun var med til at starte grenen i
april 2008.
Men selv om vi kun er to nu, så har
vi fantastisk hjælp fra vores “faste forældreteam”:
Astrid, Annette og Jens Aage. Stor tak for jeres
deltagelse. Og vi kører jo også en forældre-turnus, som vi er utrolig
glade for at kunne
støtte os til.
På vegne af
mikrolederne,
Hans Henrik
Gabelgaard

Martin skaber overblik
over mikro-oppakningen
inden hjemrejsen
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps
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Ulveunger

ca. 8-10 år

Ulvegruppen

I årets første halvdel var vi ca. 18-20 ulveunger
og antallet holdt sig nogenlunde konstant. Dog
meldte der sig et par nye ulvepiger på banen
ganske kort før sommerferien, så antallet var over
20 inden Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Vi indførte en forældreturnus i løbet af foråret, da der
var brug for at være flere voksne. På længere sigt
håber vi, at en interesseret forældre eller måske

mødte frem til første møde for at prøve kræfter
som spejdere.
Ganske hurtigt steg ulvetallet henover august.
Oprykningen af nye mikroer bidrog også til “ulvevæksten”, og fra september og frem har vi været
34 ulveunger. Selvom der er nogle afbud hver
eneste gang, er det en dejlig stor flok. Vi har fortsat turnusordning blandt forældrene og er virkelig
glade for den store opbakning herfra.

I det begyndende forår havde vi fokus på knob
og besnøringer. De basale færdigheder skulle
gerne være på plads op til divisionsturneringen.
1. april sagde ulveungerne farvel til vores
ulveleder igennem mange år, Lise! Men heldigvis
ikke et endegyldigt farvel, idet Lise rokerede op til

Årets aktiviteter
2012 startede med basale spejderfærdigheder
og spejderhåndværk. Vi lagde ud med at arbejde
over et længere forløb med morse, signalering
og kortlæsning. Der blev tegnet kort over hytten,
grunden og morsenøglen blev introduceret.
Ulvene var også på O-løb i nærområdet, og
vi talte om verdenshjørner og kiggede på
stjernebilleder i de mørke vinteraftener.

Forårs-bålhygge i Kongelunden

gammel spejder får lyst til at træde til som ekstra
leder eller lederassistent.
På mange måder var den store, fælles sommerlejr i juli med alle Danmarks 5 spejderkorps
årets højdepunkt! Vi havde 13 seje ulveunger
afsted i fem dage, og vi er helt overbeviste om,
at den megen omtale af lejren satte fokus på
spejderne: Efter sommerferien blev vi meget
overraskede over, hvor mange friske børn, der
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Samarbejde om besnøringer

Vand måtte der til i varmen på Spejdernes Lejr

juniorgrenen, hvor vores spejdere vil møde hende
igen, når de rykker op. Til gengæld fik vi Jogvan
fra juniorene, og ulvene tog godt imod ham.
Primo april byggede vi en spændende forhindringsbane ved hytten på Engvej. Derefter blev de
resterende møder i april og maj holdt på Kongelundsfortet og i selve Kongelunden. Her var
ulvene på stjerneløb, nye ulve trænede til knivbevis og der blev øvet båltænding.
I maj var der divisionsturnering på Gurredam,
og vi havde en god tur. Ulvenes gå-på-mod blev
også præmieret, og de vandt en flot 1. plads i
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Ulveunger

Så er der lejrpost

aftensmad på bål, hvor lederne ikke havde haft
så meget som en halv finger i gryden.
I juni mødtes vi til Skæg & Blålys (spejdertivoli) på Islands Brygge for alle i Amager Division. Vi havde også fælles spejdermøde på fortet
med de øvrige lokale spejdergrupper, som vi

Friske ﬁsk i Thorsminde
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

skulle bo sammen med i “Trækullets
Kvarter” på Spejdernes Lejr 2012.
Sommerlejren i Holstebro sammen med 36.000 andre spejdere var
virkelig alt, hvad vi havde drømt om.
Vejret var fantastisk, og vi havde 5
skønne dage sammen med 13 ulveunger. Vi etablerede lejr i Trækullet
sammen med resten af Mikkel Skov,
vi var på ridderturnering, deltog i en
slags forsøgsstation og tilberedte
friskfangede fisk over gløder i Thorsminde - helt ude ved Vesterhavet
og Nissum Bredning. Det er vores
indtryk, at ulveungerne voksede med

Lagkageløb på fortet

udfordringerne og havde en kæmpeoplevelse
med sig hjem. Vi fik en masse sammenhold og
nye venskaber opstod også på tværs i flokken.
I efteråret var vi på Kongelundstur med oprykning og forældreovernatning. Resten af efteråret
brugte vi på knivbevis til nye ulve, og så masser
af bål, snobrød, mad på Trangia og et stort lagkageløb. Vi var primært på fortet, men i november
returnerede vi til spejderhytten. Herfra blev taget
et femkilometers-mærke, og vi havde et vellykket
stjerneløb med 20 poster i Dragør gamle bydel.
I december sluttede vi af med det traditionelle
bankospil, æbleskiver og saftevand.
Tak for et dejligt år, vi glæder os til at fortsætte
med ulveungerne i 2013.
Ridderprøven på Spejdernes Lejr

Med spejderhilsen, Jogvan & Christina
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Juniorer

ca. 10-12 år

Påske til Sommer

Efter påsken i 2012 overtog jeg juniorgruppen.
Hidtil havde jeg kun haft ulvespejdere. Så jeg
var spændt på hvordan det ville spænde af med
juniorerne. Det er gået over al forventning, det er
en særdeles aktiv og hovedparten af tiden målrettet gruppe børn.
På det tidspunkt hvor jeg overtog juniorerne,
var gruppen på ca. 18-20 juniorer, hvoraf ca.
halvdelen var 12-13 år og derfor klar til oprykning
umiddelbart efter sommerlejren.
Vores første tur sammen var divisionsturneringen i maj, hvor vi deltog med to patruljer. En
oprykker-patrulje, som stort set må klare sig på
egen hånd og en patrulje bestående af yngre juniorer, som jeg gav en hånd, når de havde brug for
lidt lederhjælp. Begge patruljer klarede sig super
til turneringen. Oprykkerne blev divisionsmestre

og de yngre fik en førsteplads i pionerarbejde.
Op til divisionsturneringen havde vi trænet
besnøring, båltænding, madlavning osv. Kun
førstehjælpen havde vi ikke nået. Men den brugte
vi så nogle gange på efter divisionsturneringen
og inden sommerferien tog vi det lille førstehjælpsmærke.

Sommerlejren
På sommerlejren havde vi to telte og eget bålsted. Juniorerne skulle selv stå for madlavning,
På vej til Spejdernes Lejr 2012

Juniorenes tovtrækning på divisionsturneringen i maj

opvask m.v. Det gik for det meste OK. Men det
blev nærmest en sport at gemme sig, når der
skulle hentes brænde og laves andet slidsomt.
Vi var på nogle rigtig gode aktiviteter og sikkert
også nogle som var mindre sjove. Men vores proÅret der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Den proffe spejderkok

gram var i hvert i fald tætpakket.
Jeg tror den største oplevelse var
overnatningen på tømmerflåden i
selvbyggede bivuakker. Derudover
var vi ude og sejle i kano, kajak og
optimistjolle, vi var på et løb ved
den nærliggende kaserne, vi var
på et løb, hvor Prinsesse Benedikte kiggede forbi og vi var også
med til at bygge tømmerflåde.
Der var indimellem lidt ballade
på sommerlejren, dels indbyrdes
mellem juniorerne og med andre
spejdere på lejren. Det meste blev
ordnet på stedet. Bl.a. den uretfærdige overhaling, nogle af de
ældre juniorer følte sig udsat for af en leder fra
en anden gruppe. Andet har vi forsøgt at arbejde
med efter hjemkomsten. Herunder den selvjustits,
der nogle gange bliver udøvet lige lovligt hårdhændet blandt juniorerne.
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Juniorer
Sommer til Jul
Efter sommerlejren havde vi kun et par møder
inden de store skulle rykke op på Kongelundsturen. Ved oprykningen sagde vi farvel til syv, der
rykkede op til trop og goddag til to nye juniorer.
Pga. af almindelig frafald var vi pludselig kun syv
juniorer tilbage. Heldigvis fik vi hurtigt nyt blod i
gruppen og nu er vi 12 juniorer. Tre piger og ni
drenge. Aldersfordelingen er meget jævn 1011 år og gruppen går rigtigt godt i spænd uden
væsentlige konflikter. Der er stor lyst til at lære
nyt, at få mærker og prøve kræfter med spejderaktiviteter.
Umiddelbart efter oprykningen havde vi tre
fantastiske møder i Kongelunden med bivuak
og båltænding. Det er helt sikkert noget vi vil
gentage, når det bliver lysere igen.
I den mørke tid har vi arbejdet med kort på
videregående niveau, hvilket er lidt tungt og teoretisk for nogle af spejderene. Derfor har vi holdt
en mindre pause. Men vi gør det videregående
kortmærke færdigt i februar.
Vi har også brugt en enkelt gang på at lave
stearinbomber. De fleste blev brændt af på mødet. Juniorerne er meget glade for bål!
Mødet ”Mad på Trangia” var også et hit og er
helt sikkert en af de ting, vi vil gentage.

Efter jul
Efter jul har vi holdt et møde om at holde varmen
i vinterkulden, men ellers har vi sammen med
Dragør Trop lagt et sjovt og ambitiøst program for
fælles juniormøder frem til sommer.
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Fællesmøder frem til sommer

Juniorene på divisionsturneringen

Vi er kun 12 juniorer og en enkelt leder i Mikkel
Skov. I vores nabogruppe Dragør Trop er de seks
juniorer og en enkelt leder i juniorgrenen.
I lyset af den forestående sammenlægning af de
to grupper har vi besluttet at lægge vores møder
sammen. Vi vil derfor frem til næste oprykning
være ca. 18 juniorer og to ledere, hvilket er optimalt med hensyn til aktiviteter og ture.
Vores første fællesmøde var et lagkagestjerneløb med poster ved begge hytter og fælles
lagkagspisning til sidst.

Vi har planlagt følgende aktiviteter frem til sommerferien
Januar: Ryste-sammen møder
Februar: Byløb, afslutning af kortmærket og
knivbevis til de juniorer, der mangler. Nogle
af disse møder er ikke fælles med Dragør
trop
Marts: Øksebevis, sundhedsmærke og
det nye stormkøkkenmærke: sund mad på
Trangia og aktivitetsbane
April: Møder på fortet/ Kongelunden med
fokus på repetition op til divisionsturneringen
(vi vil jo gerne vinde igen): Pioner, førstehjælp, bål, orientering og morse

Maj: Divisionsturnering, mærket kultur og
samfund (udvidet) som vil bestå i planlægge
og afholde et sjovt løb på Kongelundsfortet
for de 8-12 årige børn fra Kongelundens
asylcenter en lørdag eller søndag eftermiddag. Efterfølgende skal juniorerne skrive
en artikel om løbet til Dragør Nyt
Juni: Sundhedsmærket fortsat; sætte et personligt mål, hygiejne, bygge et lejrkøleskab,
gåture, bevægelseslege, strandtur, sund
mad og madpyramiden.
Med spejderhilsen
Lise Holm Seerup
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Trop

ca. 12-15 år

Troppen er den spejdergren, hvor spejderne
for alvor selv skal afholde møderne. Det eneste
møde der er planlagt, er tropsmødet, der ligger som det første møde i en måned. Her har
tropsledelsen planlagt aktiviteter, der som regel
runder af med et oplæg til, hvad spejderne skal
lave den kommende måned. Herefter er det op
til spejderne selv, med vejledning fra lederne, at
planlægge deres møder.
Desuden er det alderen, hvor andre klubbers
krav til fodbold, svømning, tennis, cykling m.m.
stiger kraftigt, og hvor kravene til arbejdet i skolen
også stiger. Derfor er det desværre også troppen,
der traditionelt har færrest spejdere. Men det gør
til gengæld, at de få der er, kender hinanden rigtig
godt og får et livslangt venskab.
Spejderne planlægger efter et skema, hvor
man skiftes til at have ansvaret for et møde.
På den måde, er man selv ansvarlig for, at
de aktiviteter der laves på mødet, er sjove og
spændende. Det svinger altid meget med, hvor
mange der dukker op til mødet. Det er derfor
vigtigt at huske at melde afbud, hvilket de fleste
heldigvis også gør.
Cirka hver 2. måned holder divisionen fælles
tropsmøde. Det plejer at være stort at møde de
andre spejdere fra øen. De forskellige grupper
skiftes til at planlægge, og holder det typisk i deres
egen hytte på deres normale mødedag, så det
er ikke altid vi kan møde lige talstærkt. Vi afholdt
et møde på Kongelundsfortet i efteråret, hvor de
ældste spejdere selv havde lagt programmet.
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

seniorenes vintertur i januar. Men de
sidste 2 år er turen desværre blevet aflyst, da for få seniorer kunne
deltage. Det samme skete med den
anden januartur, ”Thorolfs Bjerggriseløb”. I 2012 kunne vi ikke stille
med et hold, og i 2013 var vi sørme
noget nær de eneste tilmeldte.
I marts måned ligger seniorspejdernes divisionsturnering, der er
noget anderledes end de øvrige divisionsturneringer for de andre grene.
Der er åben for de ældste tropsspejdere, og vi deltog med et sjak
– Patrick og Albert. De klarede sig
fantastisk godt. Men det var først på
trops-divisionsturneringen på Gurre-

Seniordivisionsturnering i marts

De mange nyoprykkede
spejdere oplevede her en
anderledes måde at holde
møder på.

Troppens ture i
2012
Turmæssigt har det ikke
været det bedste.
Troppen tilstræber at der
er mindst en tur hver 2.
måned, altså 6 ture om
året – det holdt ikke i år.
De ældste spejdere plejer
at få lov til at tage med på

Divisionsturnering i maj
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Trop
Tropsspejdernes tovtrækning på divisionsturneringen

dam spejdercenter i maj måned, at troppen for
alvor kom af sted. I 2010 og 2011 var vi stærke,
og forventningerne til 2012 var derfor store. Vi
vandt da også en del præmier, bl.a. igen bedste
trop, men dog ikke helt lige så mange præmier

som de foregående
år, på trods af at det
stort set var samme
besætning. Vi må
konkludere at fairplay er en del af spejderlivet - de andre
grupper skulle også
have lov... :-)
Juli måned var vi
på årets store sommerlejr, ”Spejdernes

Spejdernes Lejr 2012

Spejdernes Lejr 2012

Spejdernes Lejr 2012

Lejr 2012”. Det er i sig selv
et stort emne, som jeg ikke
vil skrive mere detaljeret om,
men som sædvanlig var det en
stor oplevelse at møde mange
tusinde andre spejdere på en
græsmark, se en hel by vokse
op på få dage, og se den blive
til en ren græsmark igen. Det
er sjovt at tænke på, at de
gader, steder og ”bygninger”
man hurtigt fik et forhold til,
slet ikke eksisterer længere.
Just hjemme
fra sommerlejren, var Patrick
og Albert på
årets Solaris løb
med nogle af
vores seniorspejdere. Solaris er

Spejdernes Lejr 2012 - panorama fra tårnet på Mikkel Skovs lejrplads.

Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps
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Trop
et af de såkaldte ”AdventureSpejd-løb”, som alle
er lidt ud over det sædvanlige. Men som seniordivisionsturnering og andre ture med seniorerne,
er det desværre (eller måske heldigvis) kun de
ældste tropsspejdere der må deltage. Successen
taget i betragtning, er det dog sandsynligt at vi
også deltager de kommende år med troppen.
I starten af september holdes årets oprykningstur på Kongelundsfortet. Her sagde vi farvel til
Patrick og Albert, og sagde goddag til 6 ny spejdere. Patrick og Albert har lovet at kigge forbi til
patruljemøderne, som de nu har tid til det – så de
er heldigvis stadig ”tilknyttet”.
September-oktober er i øvrigt årets suverænt
mest travle periode, og 2012 var ingen undtagelse. 3. weekend af september er der nathejk
– en stor gang ”røver og soldater”, seniorer er
banditter og trops-spejderne er forfulgte – og så
foregår det altid ”et sted på Sjælland”. Stedet
offentliggøres først i sidste øjeblik, og slutstedet
først i løbet af weekenden, så man ikke kan
forberede hjælpedepoter. Og det var lige ved
at se ud til at vi ikke kom med. De nyoprykkede
spejdere ville skam gerne, men da der er nogle
krav til minimums-gennemsnits alder, ville det
ikke være muligt at deltage uden de lidt ældre
spejdere. I sidste øjeblik stillede Peter og Asger
op – og helt fantastisk, og bestemt i modstrid med
tropsledelsens forventninger, gennemførte hele
holdet, på trods af regn og stress. Jeg er ikke i
tvivl om at denne tur var med til at tømre gruppen
godt sammen. RIGTIG flot gået.
Nu skrev jeg ”i sidste øjeblik” – for det var fakÅret der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

tisk godt over deadline at hele holdet endelig blev
sat. Men i tilgift, meddelte Patrick, Albert og Alex
herefter, at de egentlig gerne ville stille med et
hold. ”Nathejks” IT-system var egentlig lukket for
JOTI - Jamboree On The Internet

flere tilmeldinger, men med stor velvilje blev den
sidste ”testbruger” konverteret til et sidste hold.
Håbet var vist, at holdet kunne gøre sig fortjent
til det endnu ikke uddelte ”Sorte” nathejk mærke,
der kun gives til det hold, der gennemfører hele
nathejk uden at blive fanget. Det lykkedes desværre ikke, da de blev fanget ganske nær ved
mål. Rigtig ærgerligt, men indsatsen er bestemt
også værd at nævne. Lige så bittert er det måske,

at der var flere andre patruljer der fik det sorte
mærke, men sådan går det.
Min tællestok siger mig, at alle tropsspejdere
dermed var med på Nathejk 2012 – og det synes
jeg er flot – lad os regne med
at det fortsætter.
Fælles divisions tropstur i
starten af oktober er også en
fast tur. I år var vi på Colleruphus, hvor vi desværre igen så
at det lige var en tur for meget
i perioden. Vi var således
kun 3 spejdere af sted, plus
2 ledere, men en god tur blev
det.
I efterårsferien ligger korpsets kurser, der for troppen
kaldes PLan. I 2012 var der
for første gang åbnet for ”PLan
0”, der henvender sig til helt
nyoprykkede spejdere. Men
man skal være ude i god tid,
og Lise tænkte heldigvis forud,
da hun stod med de 6 juniorer,
der skulle rykke op til troppen. Dermed havde vi
en hel del med en hel uge på Plan – alle fik en på
opleveren. Så må vi se om vi kan få endnu flere
af sted i år.
Allerede i weekenden hvor man kom hjem fra
PLan, holdt vi PC-Weekend med JOTI (Jamboree On The Internet). Det er i bund og grund en
”spille mod hinanden”-weekend, men da masser
af spejdere verden over holder det samtidig, er
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der også grundlag for at møde andre spejdere
via forskellige måder over internettet. Vi benytter os primært af IRC – en chatfunktion, hvor
man kan skrive sammen med andre spejdere.
Årets opgave var, som sidste år, at få snakket
med så mange fremmede lande/byer som muligt
– og selv om det ikke var chatten der trak mest,
lykkedes det da at snakke med over 20 forskellige lande.
Tilbage i 2012 var så årets juletur, der i år
gik til en hytte ved navn Pedersborg. Turen blev
god og hyggelig, men desværre iblandet lidt uro,
da der kom mere end almindelig ”krig” imellem
tropsspejderne og de yngre mikro-mini-junior
spejdere. Det har medført lidt snakken i troppen
om, hvordan andre opfatter handlinger – det som
en stor tropsspejder synes er sjovt, er måske
ikke spor sjovt i øjnene på en minispejder – men

minispejdere har det med ikke at ville stå tilbage,
så en returprovokation kan hurtigt få tingene til at
eskalere. Det havde heldigvis i det store og hele
ingen betydning for stemningen på turen, og jeg
er sikker på at vi ikke får lignende problemer de
kommende år.
Således gik året – og på fingrene kan jeg dog
alligevel tælle hele 8 ture, hvor alle spejdere
havde mulighed for at komme med. 11 hvis vi
regner ”storspejder” turene med, så alle har haft
mulighed for at være på tur.

2013 bliver et spændende år

2013 bliver nok meget speciel. Jeg håber på at
holde fast i mange af de samme ture/traditioner
som vi har haft i mange år, men vi står jo overfor
en sammenlægning med Dragør Trop – og hvad
den ny gruppe får af indhold, ved vi ikke endnu.
Måske har pigerne en fast
hyggetur uden ledere?
– eller har nogle helt
bestemte idéer om, hvad
møderne skal bruges
på. Måske har de en fast
tradition med at deltage
på årets patruljekurser
i påsken. Det er mange
år siden vi havde nogen
med.
Jeg holder indtil videre
fast i de rutiner vi kender
– troppen er i gang med
Juletur for hele Mikkel Skov Gruppe
at tage orienteringsmær-
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ket efter den gamle ”impuls” opskrift, hvor man
vitterligt skal lære et og andet om orientering.
Og mødeplanlægningen på patruljemøderne vil
fortsat gå på omgang, og det er nok snart tid til
også at involvere de ”ny” i planlægningen. Under
alle omstændigheder bliver det fortsat spejderne,
der skal planlægge for sig selv, for det er en af
grundidéerne ved at være spejder.
Turmæssigt tager vi i år på gruppesommerlejr
til Færøerne. Den tur venter jeg mig meget af,
men jeg er klar over at det er en dyr tur. Derfor
håber jeg på troppens hjælp, når vi bliver stillet
opgaver, hvor vi kan tjene lidt penge til turen.
Aktuelt har Dragør Trop kontakt med Dragør
Marked, hvor vi skal hjælpe med at dirigere trafik.
Så skal vi også have lagt mindst én patruljetur
til divisionens grund Piledam, ved Reden. Men
hvornår der bliver tid til det, er ikke fastlagt
endnu. En ægte tropstur kun for Mikkel Skov, har
vi heller ikke haft i rigtig mange år, så det står
også på ønskelisten. Og så har mange snakket
om vandretur med henblik på at få et kilometermærke. Det er Patrick og Albert specialister i,
så selv om jeg ikke selv kan gå 50 kilometer
længere, er jeg sikker på de vil med. Hold øje
med kalenderen, og husk fortsat at være lige så
gode til at komme til møderne – det betyder rigtig
meget, når vi ikke er flere.
Med spejderhilsen
Albert, Patrick, Theis & Ole
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Klan McLeod – yngre klan

Gennem det sidste år har det været lidt stille i
klanen, mange er optaget af skole og har derfor
ikke så meget tid. Vi har dog formået at deltage
på flere ture, og med succes!

Seniordivisionsturnering

På vej til Spejdernes Lejr 2012

Senior Divi
Årets første tur var Senior Divi, seniorenes
divitionsturnering. Gennem en spændende og
udfordrende weekend, hvor der skulle skulle
findes breve fra Absalon, stjæles dokumenter fra
satanister, kigges på stjerner med Tycho Brahe
og meget, meget mere, blev vi sat på plads af to
ledere i gruppen, der pressede os hårdt på point,
men vi fik stadig vandrepokalen med hjem fra
konkurrencerækken.

På 2012-lejren var vi 4 ud af 5 afsted og havde
alle en god uge. Vi fik konstrueret en flot bålhytte
igen og sat vores præg på lejrpladsen, som derved kunne ses på afstand. Vi havde også en vagt
i en café, for at hjælpe en anden klan på amager.
Dette gik meget godt de første 30 minutter, indtil
én lige fik en finger i en pålægsmaskine og måtte
syes. Dog intet værre end at han straks var klar
igen og gav en hånd med resten af vagten.
Her skal det også nævnes, at de to nyoprykkede seniorer deltog som sjak på denne tur og
klarede sig utroligt flot!

Spejdernes Lejr 2012
Seniordivisionsturnering - Amager Fælled
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Fra Senior Divi indtil 2012-lejren (Spejdernes
Lejr 2012) var der blandede sociale seniorarrangementer som skovturen. Her fik vi hilst på en
masse andre seniorer.

Solaris-løbet
Efter 2012-lejren rykkede to tropsspejdere op,
og vi stillede et 6-personers hold til Solaris og fik
en oplevelse for livet. Her blev vi hårdt udfordret
på samarbejde og udholdenhed, men vi kom alle
igennem efter en utrolig weekend, hvor vi blev
trænet i overlevelse i Afrika, stormet af pirater på
åbent vand og fragtet i redningsflåder. Vi byggede
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Seniorer (yngre klan)
Årest afslutning
Sidst på året skulle der holdes fælles seniorjulefrokost, og det var i år os, der
skulle stå for den, sammen med pigerne fra Dragør trop. Temaet var “Peter
Pan inviterer til julefrokost på Ønskeøen”. Det var en kæmpe sucses, og som
altid hyggede alle klanspejderne på Amager sig.
Til allersidst deltog vi på juletur med gruppen, dog var vi kun tre deltagende. De nyoprykkede stod for natløb, som blev en rigtig stor succes.
Det var så det for i år. I det nye år vil vi kigge nærmere på vores mødestruktur og begynde at tage nogle mærker, og kigge nærmere på 2000 kmmærket, dette burde give mere aktivitet på møderne. Vi håber på flere gode
ture, oplevelser og mange nye venskaber.
Med seniorhilsen
Theis Kristensen

Cool servering for dommerne på seniordivisionsturneringen

også en strand-racer og kørte med den. Det var en stor oplevelse for alle, og
alle kom godt igennem, dog meget udmattede!

SPARK - og klantur
I efterårsferien var det tid til at tage på SPARK seniorkursus, vi havde to på
SPARK start og en enkelt på SPARK 2. De havde alle tre en super uge og fik
sparket til deres klanliv.
Efter efterårsferien havde vi en fælles klantur med den ældre klan, denne
gang til patruljehytten og Blekinge-hytten på Gillastig i Sverige.
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Gang i gryderne i “Slyngelstuen”
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McLeod Klan

Tiderne skifter og krisen har efterhånden også
ramt klanen en smule. Tiden er ikke længere til
mange arrangementer og faste møder, men trods
alt dette holder McLeod Klan stadig fast i 4-5
tilbagevendende arrangementer og to månedlige
møder, når folk kan finde tiden.
Året startede med at vores vinterheik desværre gik i vasken pga. for få tilmeldte. Den
svenske Söderås er smuk om vinteren, men 3-4
tilmeldte seniorer er lige i underkanten, når man
tager på tur.
Seniordivisionsturnering 2012, under Christiansborg Slot

Seniordivisionsturnering 2012

“Slyngelstuen”

Årets seniordivisionsturnering
2012 stod i mystikkens tegn og
startede i Christiansborg Slotsruin, hvor der skulle findes et
gammelt skrift fra Absalons tid.
Herefter strakte løbet sig udover Amager, med besøg i Vor
Frelser Kirke, hvor kirketjeneren
var blevet slået ned, et besøg
hos satanisterne, hvor sjakkene
fik generobret nogle koder, et
besøg hos den gamle astronom
i stjerneobservatoriet, for at
ende på Kongelundsfortet. Her
sluttede fundet af den hellige
gral og det evige liv rammerne
om turneringen. Den unge klan
tog sammen med Lise og Christina en delt 2. plads, hvilket må
siges at være ret sejt, at have 2
sjak fra Mikkel Skov med i top 3.

Skovtur og Spejdernes
Lejr
Skovturen, hvor seniorer fra
Storkøbenhavn mødes i Dyrehaven, fik vi endnu engang
besøgt, og fest, sang og snak
forsatte ud på den lyse morgen,
hvor klanerne atter drog hjem
mod Amager.
Året der gik 2012 - Mikkel Skov Gruppe - Det Danske Spejderkorps

Sommerens pionerprojekt

Spejdernes lejr fik også deltagelse af en stor del af klanen.
Det var vist kun Mads, der ikke
kunne, men resten af McLeod
deltog enten hele eller store dele
af lejren. For første gang i mange
år fik klanen lavet sig et større
pionerprojekt, da vi besluttede
os for at lave en ”spejder-kopi” af
fyrtårnet fra Dragør Havn. Alt i
alt et skønt projekt, som næsten
alle deltog i. Enten fik man røde
sisal-hænder af de mange besnøringer eller også fandt man ud
af at man med årene har udviklet
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Seniorer McLeod Klan
en mindre tøsedreng indeni, for lige pludselig var
der meget langt ned fra tårnets øverste dæk. Men
sommerlejren var nok årets største oplevelse,
som jeg vil mene var meget heldig med vejret, da
det var den eneste uge i løbet af sommeren, hvor
solen skinnede.

Gillastugan i Sverige. Tilslutningen endte med at
blive så stor, at vi måtte booke en ekstra patruljehytte, og så var vi nu pludselig ni unge og gamle
seniorer på tur. Fredag blev brugt på at få gang
i det halvvåde brænde og lære at spy ild, mens
lørdagen stod i gastronomiens tegn. Hjemmelavet
pølser til frokostens hotdogs, hjemmebagt brød,
tre slags is, flødekartofler, mørbrad og meget,
meget mere blev lavet på bål, bålovn og i fryseren. Vi sluttede lørdagens strabadser af med en
fælles tur i saunaen, hvor man kunne blive smurt
ind i sirup og få pisk med birkeris. Alt i alt en tur
som viser, at vi stadig har meget tilfælles, trods
stor aldersspredning.
Året sluttede af med en mindre julefrokost,
som egentlig kun bestod af den gamle klan +
Svanen fra den unge klan. En meget hyggelig
aften, hvor året blev vendt og snakken gik på det
kommende år, som byder på en forårsklantur, en
sommerlejr til Færøerne, en efterårsklantur og
meget, meget mere.
Tak for et godt og aktivit seniorår
Klanleder
Theis Riber

Planlægningstur til Gillastugan

Dejlig efterårsnatur ved Gillastig i Skåne
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Henover efteråret kunne det konstateres, at
tilslutningen til den traditionelle planlægningstur
ikke var tilstede. Der måtte tænkes nyt, og ikke
kun turens navn men også indhold blev ændret
markant.
Nu skulle vi på klantur og det blev denne gang på
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Lidt om hvad 2013 vil byde på!
Formandens beretning for 2012
Gruppestyrelsens arbejde i 2012 er forløbet
planmæssigt og har drejet sig om at sikre gode
rammer for gruppens spejderarbejde, herunder
især Mikkel Skov Gruppes økonomiske rammer.
I februar 2012 afviklede vi Blå Café, som
er en god, gammel Mikkel Skov-tradition, men
også en god mulighed for at skabe synlighed
om spejdergruppen i lokalsamfundet. Der var
tøndeslagning for store og små, samt præmier
til både bundkonge, tøndekonge og for bedste
udklædning. Imens kunne forældre - og tilskuere
til den Dragør’ske tøndeslagning til hest - lune sig
i spejderhytten med kaffe og kage.
Styrelsens anden aktivitet, juletræssalget,
forløb igen i 2012 i god stil: Styrelsen takker
seniorer, spejderledere og ikke mindst forældrene
for det store engagement og arbejde, der muliggør salget, som skaffer en solid sum til gruppens
aktivitetsbudget. Tak for det!
I årets sidste kvartal modtog styrelsen en forespørgsel fra Dragør Trop om en gruppesammenlægning. Det var et meget positivt signal, der er
helt i tråd med de udviklingsplaner, der i nogle år
har været på dagsordenen i Mikkel Skov Gruppe.
Dermed blev det også et naturligt tidspunkt
for undertegnede at takke af som formand og
dermed lade nye kræfter kommer til på dette
spændende tidspunkt i Mikkel Skovs historie.
Jeg takker for et positivt samarbejde!
Med venlig hilsen
Thomas Vang Jensen
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Vi udvikler os sammen
med Dragør Trop til en ny
og spændende gruppe!

SOMMERLEJR 2013

For snart to år siden beskrev Mikkel Skov
Gruppe i sin udviklingsplan for 2011, at vi
ønskede at udvikle os til en spejdergruppe
for både piger og drenge. Den udvikling
tager nu fart, da Dragør Trop, vores blå
Dragørpiger og nabogruppe, har sagt ja til
en sammenlægning af de to grupper under
samme korps, DDS.

Du kan nå det endnu:
Deadline for tilmelding er udvidet
til 1. marts 2013.

Vores to gruppestyrelser er, i samarbejde
med alle spejderlederne, allerede i fuld
gang med at planlægge forløbet, så vi på
bedst mulig måde for smeltet foreningerne
sammen og skabt en ny og levende
spejdergruppe. Vigtige datoer:

Læs mere på:
http://www.mikkelskov.dk/færøerne2013

25. februar 2013: På grupperådsmødet
skal foreningens medlemmer give grønt
lys til sammenlægningen. Det samme
sker i Dragør Trop i februar.
9. april 2013 kl. 20: Der afholdes
stiftende generalforsamling (grupperådsmøde) for en ny, sammenlagt blå
gruppe. Alle forældre og medlemmer
over 15 bedes møde op og deltage i
stiftelsen af den sammenlagte forening.

FÆRØERNE

Er du junior, tropsspejder eller senior?
Så har du mulighed for at deltage i en
helt unik sommerlejr i Nordatlanten,
hvor vi guides af Jogvan, der er vokset
op på Færøerne.

BORNHOLM
Du kan nå det endnu:
Deadline for tilmelding er udvidet
til 1. marts 2013.
Denne lejr er specielt møntet på mikrospejdere og ulveunger (minispejdere),
men er du ældre, kan du også være med
her. Lejren er spækket med sjove centeraktiviteter og udflugter på solskinsøen.
Læs mere på:
http://www.mikkelskov.dk/bornholm2013

