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BERETNING FOR 2019 FOR 1. OTTERUP GRUPPE 
 

  
 
 
Beretning fra formanden 
Velkommen til et nyt spændende år i 1. Otterup. Vi har nu lagt 2019 bag os. Det har været et fantastisk spejderår 
med mange gode stunder. Vi har nu haft vores nye spejderhytte i et år. Den har, som forventet, været en god 
ramme at være spejder i. Vores forskellige grene har kunnet bruge hytten og udenomsarealerne til mange 
spændende arrangementer. 
Vi startede året med den frygt, at vores bålhytte ikke kunne flyttes indenfor de økonomiske rammer, vi havde. Men 
samarbejdet med SDE blev vores redning. En stor tak til dem. Bålhytten kan vi ikke undvære. Vores dygtige ledere 
har fundet på en masse spændende arrangementer som f.eks. overnatning i ZOO, 24 timer i sovepose. 
Arrangementer som sammen med de årligt tilbagevendende spejderarrangementer har gjort det ekstra sjovt 
at være spejder. Tilgangen af hele tre nye ledere er også en sjælden begivenhed. Tea, Mads og Birgitte N har styrket 
vores dygtige ledergruppe. 
Sommerlejren i Kandersteg blev en begivenhedsrig tur. Vi sendte en flok kåde spejdere af sted og fik nogle trætte 
spejdere hjem igen. En uge fyldt med dristige og lærerige ting i Schweiz og ikke mindst busturen frem og tilbage kan 
gøre en junior, trop el. klan spejder træt. Tak til dem som tog med og gav vores børn en uforglemmelig oplevelse. 
2020 bliver også et spændende år.  
Vores dygtige fundraiser Lisbeth har simpelthen gjort et fantastisk benarbejde, som har båret frugt. Vores 
spejderhytte bliver endnu bedre. Mere om det senere. 
Vi glæder os alle til et nyt kapitel i 1. Otterups lange historie. 
Søren Eimers 
Formand 
 
 

 



2 

 

Beretning fra gruppelederen 
Et helt år har vi nu været i det nye spejderhus. 
Da jeg sad og skrev beretning for et år siden, havde vi lige taget spejderhuset i brug, og vi havde fået lavet aftaler 
om at få flyttet de forskellige installationer, dog ikke vores bålhytte, som vi frygtede, at vi ikke kunne få flyttet. 
Heldigvis fik vi etableret et samarbejde med SDE, så deres tømrerelever flyttede den for os. Så lige nu, er det kun 
vores svævebane, der mangler at blive etableret. 
Den 9. april havde vi indvielse af spejderhuset. Borgmester Morten Andersen stod for selve indvielsen, og der var 
mange gæster, både naboer, venner af gruppen, gamle spejdere, repræsentanter fra andre spejdergrupper, 
forældre og søskende, samt selvfølgelig mange af vores spejdere. Det blev en fin og hyggelig aften. 
Når jeg har været på besøg ved grenenes møder, har det set ud til, at alle har nydt vores nye faciliteter, og der har 
været masser af gode spejderaktiviteter i og omkring spejderhuset. 
Sommeren 2019 bød på to fantastiske sommerlejre. Mikro og mini havde overnatning med løvebrøl i Odense ZOO. 
Noget af en oplevelse, at være i ZOO uden for den normale åbningstid. Senere på sommeren sendte vi vores 
juniorer, trop og klan til spejdercenteret i Kandersteg, Schweiz. Ingen tvivl om, at også denne lejr bød på store 
oplevelser for deltagerne. 
2019 blev også året, hvor hele tre ledere stødte til vores ledergruppe! Tea, Mads og Birgitte ville gerne være ledere 
i vores gruppe – det er vi meget glade for! Tilgangen betød en rokade i hele ledergruppen, men det er mit indtryk, 
at det samlet set har givet spejderarbejdet i gruppen et pust af ny energi i alle grenene, at der blev rykket lidt rundt 
på posterne. 

 
Når spejderne har aktiviteter på arealet bag spejderhuset, skærmer huset godt af for indblik ude fra vejen. Til 
gengæld kan det være ret blæsende omme på bagsiden, hvor der er helt åbent for vinden. Det var planen, at vi, i 
efteråret 2019, skulle have været i gang med at etablere en randbeplantning, der kunne bryde vinden og yde lidt 
læ. 
En række idéer på oprykningsturen i august fødte dog tanken om det, der senere er blevet til ”Otterup 
Friluftsoase”. Lisbeth har på bedste vis beskrevet projektet, søgt fonde og rejst midler, således at vi i foråret 2020 
skal i gang med at realisere ”oasen”. 
Et hængekøjehotel, en række overdækkede udekøkkener, nogle shelters, et muldtoilet og måske et madpakkehus 
er nogle af de elementer, der nu skal findes egnet plads til på vores areal. Vi venter med at lave beplantning, til vi 
har besluttet placeringen af alle disse faciliteter. 
Der er selvfølgelig også planlagt en masse spændende spejderaktiviteter i 2020, blandt andet deltager troppen i det 
landsdækkende ”Sov Ude 2020”, hvor folk der ikke er spejdere får mulighed for at sove ude i vores hængekøjer. 
2020s sommerlejre er også allerede under planlægning. Familiespejd holder sommerlejr ved spejderhuset, hvor der 
kan inviteres en ven med til at sove ude, og resten af gruppen tager på sommerlejr ved Houens Odde 
Spejdercenter, hvor vi også var i 2011. 
2019 har været et godt spejderår for 1. Otterup Gruppe, men jeg er sikker på, at 2020 bliver endnu bedre! 

 
Lau Rasmussen, Gruppeleder 
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Beretning fra Familiespejder 
Første søndag i måneden har familiespejder afviklet deres møder.  
Vi har i årets løb nået at tage 3 mærker og også fået et sommerlejr-mærke.  
Det er tydeligt det hos de små spejdere, skaber glæde ved at arbejde sig hen i mod at få endnu et mærke til deres 

tørklæde. 
Vi har på møderne arbejdet med Krible Krable, for at finde en masse 
smådyr på vores spejdergrund. Her lavede vi fælder til dyrene, så vi kunne 
kigge på dem og sætte dem fri igen. 
Familiespejderne er også blevet dygtige til at tænde bål, med de 
hjemmelavede stearinbomber. 
Der er blevet lavet foder kugler til fuglene, hvor vi har lyttet og kigget på de 
fugle som er hjemme i vores haver. 
Vi har også forsøgt at finde vej. Både med kort og kompas, men også på 
den store klatrevæg. 
Slut sommerferie afviklede vi sommerlejr. Her var der masser af tid til at 
hygge sig, uden et stramt program. Der var spillebule i det store telt og vi 
hyggede med lejrbål, underholdning og popcorn. Det udløste selvfølgelig et 
flot sommerlejr-mærke. 
Vi har sagt farvel til nogle spejdere som er blevet for gamle og et par enkle 
er rykket videre til mikrogrenen. Hvor Birgitte også kan følge dem. 
Vi glæder os til et nyt familiespejder år. 
Med spejderhilsen Birgitte Kalechen og Stinna R. 

 
Beretning fra mikrogrenen 
Et år er gået sin gang igen, og nu er vi kommet godt på plads i den nye hytte. Der er ikke helt styr på hvor tingene 
ligger endnu, men det kommer nok med tiden. Det er dog ikke det eneste nye der er sket, vi har fået nye ledere i 
junior-grenen, og det har betydet at mikroerne nu har fået Birgitte som leder i stedet for Heidi som er rykket op til 
mini-grenen. Man har næsten ikke kunne se på børnene, at det har været en ny leder, kun vores første oprykkere 
fra familiespejderne lagde mærke til at det var den samme leder, hvilket jeg tror gjorde at de endnu hurtigere følte 
sig hjemme. Vi er også vokset en smule, vi var 6 sidste år ved denne tid og nu er vi 11, selvfølgelig mister vi nogle til 
minierne til sommer men vi skal nok klare den. Tak for lån af jeres børn i dette år og håber de forsætter i mange år 
endnu. Vi ses og glæder os til et nyt år med jer alle. 

Med spejderhilsner mikrolederne Birgitte Kalechen og Jesper 
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Beretning fra minigrenen 
1.  halvår: 
I 2019 blev der udskiftning af ledergruppen 
ved minierne. Bjarne og Kim stoppede ved 
sommerferien, hvor Lisbeth, Heidi og Asbjørn 
startede.  
I løbet af foråret deltog minierne i gruppens 
besøg i skøjtehallen, og vi var også med til 
Kyndelmisse arrangementet, som startede på 
Torvet i Otterup, hvor vi gik igennem byen med 
lys op til kirken. 
Minierne havde også overnatning i 
spejderhuset, hvor alle gennemførte 24 timer i 
sovepose. Ved samme lejlighed spillede vi med 
i Versus, men desværre var det ikke alle, som 
svarede rigtigt på alle spørgsmålene. 
Vi var også med ved arbejdsdagen ved 
Hasmark Strand Camping, hvor vi fik indsamlet 
en masse affald, og som tak for indsatsen var vi efterfølgende en tur i badelandet. 
Nogle af minierne har også gennemført 5 km. Baglæns. 
Vi var også med til indvielsen af det nye spejderhus. 
Forårssæsonen blev afsluttet med en fantastisk overnatning i Zoo, hvor vi fik rundvisning og blev vækket af 
hanløvens morgenbrøl kl. 04:00……… 
Med spejderhilsen Kim og Bjarne    
 
2. halvår: 
Efter sommerferien startede minigrenen op med 3 nye 
ledere, Heidi, Asbjørn og Lisbeth, og vi har haft et 
spændende efterår med minierne. 
Vi startede med at tage knivbevis og savbevis, hvilket vi 
blandt arbejdede med, da der var Åbent Hus. 
Vi var på oprykningstur ved Mosegården, det var en 
hyggelig weekend, hvor vi spillede krolf og var på dagløb. 
Som noget nyt var mikro-mini-spejderne med på 
Fjordens Dag om søndagen, de havde bl.a. ansvaret for 
en flødebollemaskine, det var sjovt for både store og 
små – og ikke helt nemt at ramme! 
Vi var til fælles miniarrangement i Odense med temaet 
H.C. Andersen, og her hilste vi på både prinsesser og 
hekse. 
I spejderhuset fik vi besøg af Falck og vi lærte om 
brandslukning og røgdykning. 
Inden juleturen tog vi mærket ”Filmmager”, hvor vi 
lavede en film om at være minispejder, den blev vist til 
hele gruppen på juleturen. Tak for et godt efterår med 
godt kammeratskab i gruppen. 
 
Hilsen fra Minilederne Heidi, Asbjørn og Lisbeth 
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Beretning fra juniorgrenen 

1. halvår: 

Juniorflokken har i 2019 bestået af cirka 20 drenge og piger, og vi 
har haft mange spændende oplevelser, det er en meget livlig flok. 
Vi startede året med en tur i skøjtehallen, og vi var også til 
Kyndelmisse med fakkeloptog, og vi deltog i den traditionelle 
fastelavnsaktivitet på Torvet, hvor vi byggede stativ til 
tøndeslagningen. Dette samarbejde med Otterup 
Handelsforening er vi meget glade for.  

I foråret indviede vi alle det nye spejderhus, og vi havde en god 
aften med besøg af borgmesteren. Vi var igen sammen om 
forårsrengøringen på Hasmark Camping, hvor vi samlede affald 
sammen mm. Som tak for hjælpen fik vi lækre grill-pølser og en 
tur i badeland senere, en tradition, som vi glæder os til at 
gentage. 

Juniordivi var også på programmet, og der blev dystet i mange 
discipliner med de andre juniorspejdere i divisionen. Her prøvede 
1. Otterup noget helt fantastisk: en af vore patruljer vandt 
junior-divi – det var vi meget stolte over. 

Sommerlejren til Kandersteg i Schweiz var en meget unik lejr, 
hvor vi oplevede flot natur, var på riverrafting, prøvede rapelling 
og fik nye spejdervenner. 

Med spejderhilsen Birgitte, Silas og Lisbeth 

 

2. halvår: 

Siden i sommers er juniorerne gået ”back to basic” og fået støvet alle deres gamle spejderfærdigheder af, så de står 
knivskarpt. Vi har arbejdet med navigation, både på kort, små afstande på grunden og rundt i byen. Undervejs er 
spejderne blevet udfordret af mange forskellige slags koder, som de har lært at løse, både forlæns og baglæns. I 
den sidste del af året har vi især haft fokus på Bål, madlavning og udeliv. 
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Et par uger inde i halvåret, er spejderne blevet delt op i faste patruljer, med en patruljeleder og i størrelser af 5-6 
spejdere. Vi har haft meget fokus på patruljesamarbejdet, hvordan alle skal i mål, før opgaven er fuldført, og ikke 
mindst hvordan man opføre sig, snakker sammen og pjatter sammen, når man er i en lille enhed, som skal fungere 
godt, og hvor alle skal have det godt med hinanden. Spejderne er allerede nået langt, og vi ser frem til et endnu 
mere målrettet forløb i 2020, hvor patruljelederne selv har lagt dagsordenen og valgt hvilke mærker vi skal kunne 
pryde uniformen med til sommer. De faste patruljer og afstøvningen af deres solide spejderfærdigheder har givet 
pote på både Sct. Georgs løbet og Juniortræf, hvor patruljerne samlet har høstet 2 førstepladser, 1 anden og en 3 
plads. Virkelig flot! 

 

                                 

I Efterårsferien var tre juniorspejdere afsted på PLan Start, som er et ledelseskursus i Det Danske Spejderkorps. 
Deres nye erfaring har vi trukket på løbende, senest i vores sidste forløb om kommunikation, hvor de var eksperter i 
konklikttrappen. Spejderne har deltaget i gruppens øvrige arrangementer, og haft dejlige dage på både 
Oprykningen, Fjordens dag og Juleturen. 

Med Spejderhilsner Birgitte, Mads og Tea                       

           
Beretning fra troppen. 
2019 blev året, hvor troppen blev forstærket på lederfronten, idet Kim nu også er leder sammen med Bjarne. 
Det blev samtidigt året, hvor der var en god tilgang af nye tropsspejdere, som ikke tidligere har været medlem af 1. 
Otterup. 
Troppen har vanen tro deltaget i de fælles ture sammen med resten af gruppen (sommerlejr i Schweiz, 
Oprykningstur, Fjordens dag og Juleturen). 
Det var også året, hvor vi flyttede ind i det nye Spejderhus, og vi fik indrettet vores tropslokale. 
Som noget nyt var troppen også på kanotur i en weekend, hvor der blev sovet i shelter, og det var på den tur, at 
flere af tropsspejderne blev ”grundejere” forskellige steder på Odense Å, da det ikke er så nemt, at få en kano til at 
sejle lige……… Der var heldigvis ingen kæntringer, så vi gentager helt sikkert arrangementet en anden gang. 
Vi har også haft overnatning i det nye Spejderhus, hvor vi gennemførte 24-timer i sovepose og One-night stand. 
Med spejderhilsen Kim og Bjarne 
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Beretning fra Mjølner Klan 
Endnu et år er gået og klanspejderne har prøvet en masse nyt.  
I år gik sommerlejren til Kandersteg i Schweiz, hvor fire klanspejdere deltog. Det lyder til at have været en rigtig god 
og spændende sommerlejr med mange udfordringer og hyggelige stunder. I løbet af sommeren har vi også sagt 
farvel til tre klanspejdere, som er flyttet længere væk for uddannelse og arbejde. Vi holder dog stadig kontakten og 
ses til større arrangementer og ture.  
Vi haft desuden i årets løb haft faste møder med en masse fællesspisning og hyggeligt samvær, men også andre 
klan-arrangementer såsom en sheltertur og julefrokost.  
Ud over dette har klanspejderne været optaget af OST (et arrangement som ligner Divi), hvor vi deltog med et sjak. 
Holdet fik præmie for foropgave og en samlet fjerdeplads i divisionen.  
Jeg ser meget frem til det nye program for år 2020 og til de timer, vi skal bruge sammen. 
Venlig hilsen Stinna Christiansen 

 
            


