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2. Beretning til godkendelse 

b. Ledergruppens arbejde i 2019 

 
Kendetegnet for 2019 var Friluftsliv og Forandring.  
 
2019 var året hvor friluftsliv igen blev et kendetegn for de ca. 25 medlemmer hos Korsørspejderne. Vi er 
den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division, hvor alle møder foregår udenfor hele året rundt. Det var 
en god beslutning vi tog i 2016 om at kun bruge ”Hytten i Skoven” til alle vores spejderaktiviteter.  
 
Vi afholdte sammenlagt 104 spejdermøder i 2019. Vi er den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division 
med skiftevis 2-timers og 3-timers møder for Junior og 2-timers møder for Mini hele året og var den eneste 
med 2-timers møder for Mikro hver anden uge.  
 
Det store antal af fælles arrangementer kendetegner Korsørspejderne og er det som spejderne synes bedst 
om, så vi holder fast i vores 8 bålmaddage og vores 6 fællesmøder fx Forårsløb, Oprykning og Efterårsløb. 
Sommerlejren bød på kanotur og miljøaktiviteter, og vi var 15 deltagere. 
 
Derudover har der været 15 arrangementer, hvor vi har deltaget enten fælles eller grenvis fx Føniks, Skt. 
Hans Aften, Stjerneløb og Fredslysoptog.  
 
Året blev afsluttet med en Juletur for alle spejdere med julepyntsaktiviteter, biograffilm, julemiddag 
indendørs i Spejderhytten og en overnatning i shelterne hos FDF Korsør samt en Juleafslutning for alle 
spejdere og pårørende med vafler og gløgg. 
 
Da vi manglede spejdere i de mindste grene FamilieSpejd og Mikro, er de midlertidigt nedlagt efter 
sommerferien 2019, men ved udgangen af året fandt vi en ny leder, som starter FamilieSpejd i januar 2020. 
 
Året bød på farvel til flere ledere og medlemmer, som har været en stor del af gruppens virke og som vi vil 
savne. Nye kræfter er kommet til, et nyt lederteam har set dagens lys og bevist deres værd, så fremtiden 
ser lys ud.   
 

• Medlemmer: 

Korsørspejderne ligger nogenlunde stabilt på omkring 25 medlemmer inkl. ledere. 
Der har været et frafald af medlemmer, især spejdere i 0.-1.kl efter sommerferien, da grenen blev lagt 
sammen med Mini (2.-3.kl) og der nu var spejdermøde hver uge. Det samme med klanen, hvor antallet af 
møder blev skåret ned til kun ét om måneden, da flere tilbageværende medlemmer også var ledere. Andre 
fritidsinteresser og/eller flytning til en anden spejdergruppe er begrundelserne for udmelding. 
 

• Leder- og grenstatus i 2019 - januar-juli: 
Gruppeleder: Marianne Aaløkke Vinther 
Mikroleder: Pia Bredvig og Mie Aaløkke Vinther 
Minileder: Thor Jespersen og Sara Surrow 
Juniorleder: Casper Ottenfeldt og Johnny Frantzen 
Klanleder: Michelle Frantzen 
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Johnny har holdt pause som juniorlederass. og klanspejder pga. værnepligt siden februar, men blev 
udmeldt i december efter 11 års medlemskab. Casper fratrådte som juniorleder og klanspejder lige efter 
sommerlejren i juli, og blev udmeldt i juli efter 14 års medlemskab. Michelle fratrådte som Klanleder og 
klanspejder lige inden første ledermøde i august, og blev udmeldt i august efter 9 års medlemskab. Sara 
Surrow fratrådte som minilederass. for at blive juniorlederass., men rollen passede desværre ikke, så hun er 
med i klanen. 
 

• Leder- og grenstatus i 2019 - august-december: 
Gruppeleder: Marianne Aaløkke Vinther 
Minileder: Pia Bredvig og Mie Aaløkke Vinther 
Juniorleder: Thor Jespersen og Sofie Aaløkke Vinther 
Klanleder: Mie Aaløkke Vinther 
 
Det er gruppelederens intention, at vi skal kunne tilbyde spejder for 3-24 år, hvilket betyder, at vi skal 
tiltrække flere ledere til de tomme poster for FamilieSpejd, Mikro og Trop. 
Alle ledere fik mulighed for at vælge gren og funktion ved ledermøderne i juli/august og skulle være i 
funktionen indtil årets udgang. Hver leder skulle være indforstået med visse forventninger til det at være 
leder fx års- og mødeplanlægning og følge arbejdsstoffet fra korpset.  
 
Det er både en fordel og en ulempe, at næsten hele familien Vinther nu er ledere i gruppen, fordi nogle ting 
er der styr på og/eller enighed om inden møderne, men stiller gruppen i en sårbar situation, hvis familien 
stopper. Det er med vilje, at Mies og Sofies funktioner er som grenlederassistenter. Valget af klanleder blev 
Mie, da hun var inde i sin rolle som grenlederassistent, og så Thor og Sofie fik mulighed for at koncentrere 
sig om de nye roller som Juniorledere. Pia fungerer som gruppelederassistent. Thor er leder i bestyrelsen og 
Mie er ung i bestyrelsen. I bund og grund, så fungerer det nye lederteam virkeligt godt sammen og er 
indstillet på samarbejde på tværs af grene og arbejde aktivt med arbejdsstoffet fra DDS. 
 
Alle familiespejderne indmeldt i 2017 blev Mikro i 2018 (møde hver anden uge) og i foråret holdt Sov Ude 
overnatning med 5 km gåtur i mørke og deltagelse i Divisionens Mikrodag. Efter sommerferien 2019 er de 
Mini (møde hver uge), hvorfor Pia og Mie har fulgt med dem.  
 
I december blev det besluttet at opstarte Christina som leder for FamilieSpejd i foråret 2020, hvilket 
allerede blev til opstart efter juleferien 2020, da vi havde 3-4 meget interesserede familier (som er blevet 
indmeldt). FamilieSpejd er for børn 3-6 år i børnehave og i 0.klasse sammen med en pårørende. 
Børn i 1.klasse hører til Mini fra januar 2020. 
 
Da Thor og Sofie er blevet kærester i løbet af efteråret, så er det aftalt, at der oprettes en trop efter 
sommerferien 2020. Det giver mulig for at opøve de nuværende juniorspejdere til at arbejde selvstændigt, 
så overgangen mellem junior og trop mindske. Selvstændigheden opnås gennem ugentlige møder og 
månedlige shelterture og med tydelig patruljeopdeling. Og giver mulighed for Thor og Sofie at opnå 
forståelse for spejdernes udfordringer og derved guide dem bedst muligt. 
 
Klanen gik fra ugentlige møder til ét møde om måneden, da klanen består af Mie, Thor, Sara og Sofie. Til 
gengæld bliver mødet prioriteret højt, også deltagelse i Divisionens arrangement for senior i september. 
 
Ved individuelle og fælles ledersamtaler i december fremgik det, at alle ledere trives i deres gren og med 
deres funktion. Individuelle ledersamtaler foretages mindst én gang om året, og da gruppelederen er til 
stede på næsten hvert spejdermøde, sker der ofte opfølgning fra begge sider. 
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Vi mangler en Mikroleder til start efter sommerferien 2020. 
 

• Kurser: 
Det er gruppelederens intention, at alle grenledere skal deltage i et grenlederkursus for den gren, man er 
leder for. Det er opnået i efteråret 2019, hvilket gav en del nye værktøjer til planlægning, men desværre var 
ikke nok fokus på børns udvikling, så der holdes øje med kurser med netop dette.  
 
Marianne Aaløkke Vinther Udviklingsplan (Korpsrådsmøde) (2019) 
 Spiselige planter (2019) 
 GDPR-forordningen (håndtering af personlige oplysninger) (2018) 
 Gruppeweb + Medlemsservice (2018) 
 Korte Kurser: Børn med særlige behov-kursus (2018) 
 Korte Kurser: Nye mærker (2018) 
 Ledelseskursus 1 (2018) 
 GL-fokus (Uddannelsesmarked 2017) 
 Ledelse af voksne frivillige (2016) 
 GL-fokus (Uddannelsesmarked 2016) 
 Minileder 1 (2015) 
 
Pia Bredvig  Minileder 1 (2019) 
 Spiselige planter (2019) 
 Korte Kurser: Børn med særlige behov-kursus (2018) 
 Ledelseskursus 1 (2018) 
 
Thor Jespersen  Juniorleder 1 (2019) 
 Korte Kurser: Børn med særlige behov-kursus (2018) 
 Ledelseskursus 1 (2018) 
 
Sofie Aaløkke Vinther Juniorleder 1 (2019) 
 
Mie Aaløkke Vinther Udviklingsplan (Korpsrådsmøde) (2019) 
 Plan Plus (klanleder) (2019) 
 Minileder 1 (2019) 
 Spiselige planter (2019) 
 Korte Kurser: Nye mærker (2018) 
 
Det er gruppelederens intention, at alle ledere skal involveres i brugen af de værktøjer til ledelse og 
samarbejde, der blev præsenteret på Ledelseskursus 1 og at disse vil blive en del af Gruppehåndbogen. 
 
 

• Gruppearrangementer, som vi har arrangeret: 

1) Forårsløb i april – alle grene deltog i et opgaveløb med typiske spejderaktiviteter. 

2) Sommerfest i juni – alle grene og pårørende deltog.  

3) Sommerlejr til Næsbycentret i uge 28. 7 spejdere og 2 ledere deltog på hel lejr, 4 spejdere og 2 ledere 

på halv lejr. Friluftsliv var i højsædet, da spejderne på hel lejr var på kanotur på Susåen i 3 dage. 

Spejderne på halv lejr deltog i kanoturen på de sidste kilometer til centrum af Næstved. Alle spejderne 
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deltog i Miljøaktiviteterne og var med til at plante et træ. Der blev derfor udleveret 2 uniformsmærker 

for lejren - Næsbycentret (venstre ærme) og Miljømærke (højre ærme). 

4) Oprykning i august– alle grene deltog. For første gang holdte vi oprykning i august for at tydeliggøre, at 

vi følger korpsets anvisninger med, at spejderne opdeles efter klassetrin. Det blev en hyggelig aften 

med et lille opgaveløb på tværs af grenene. 

5) Opstart for alle nye børn ”Prøv spejderlivet” i uge 34 – alle grene deltog i et opgaveløb med typiske 

spejderaktiviteter. 

6) Efterårsløb sidste tirsdag i oktober – alle grene deltog i et opgaveløb med tema Halloween, hvor der 

skulle kravles gennem edderkoppespind, spises blod, flyttes knogler og meget andet. Heine fra 

Solskinstroppen hjalp med en post. 

7) Juletur i november – alle grene deltog og vi var 11 spejdere og 5 ledere. Om lørdagen gik alle spejdere 

hen til Julemarkedet hos FGU Korsør, hvor de fik ansigtsmaling, pebernødder og julepynt. Videre til 

Korsør Biograf, hvor vi så ”Gooseboy” til stor fornøjelse. I Spejderhytten ventede Pia og Brian på os 

med julemiddag, saft og æbleskiver. Natten blev tilbragt i shelterne hos FDF Korsør. Søndag morgen 

ventede Marianne i Spejderhytten med morgenmad, hvorefter der blev ryddet op. Alle fik et 

uniformsmærke. 

8) Juleafslutning for alle i december – med vafler og gløgg – X spejderne og X pårørende deltog i 2 fælles-

lege.  

Der var 8 bålmaddage i 2019: januar (mini), februar (junior), marts (mikro), april (klan), maj (fælles), 
september (mini), oktober (junior) og november (fælles).  
 

• Arrangementer, som blev afholdt af Antvorskov Division og andre: 

1) Nytårstaffel for klanspejdere, ledere og bestyrelse i januar – 2 klanspejder, 3 ledere deltog. 

2) Gildehal for ledere i januar – 3 ledere deltog. 

3) Morohndo for 11-17 år i marts – ingen spejdere deltog, men vi stillede med 2 klanspejdere og 1 

pårørende til postmandskab. 

4) Mikrodag for mikrospejdere i maj – 3 spejdere og 2 leder - og de overnattede i vores shelter. 

5) Føniks for minispejdere i juni – 3 spejdere, 2 ledere + GL deltog. 

6) Miniweekend for minispejdere i september - 3 spejdere, 1 leder + GL deltog. 

7) Stjerneløb for mini og junior i september - 3 mini, 4 junior, 2 ledere + GL deltog. 

8) Blåt Lederspor for ledere i september - 3 ledere + GL deltog. 

9) Julemærkemarch i Skælskør for alle i december - 6 spejdere, 4 ledere + GL og 7 pårørende gik mindst 5 

km. 

10) Fredslys Optog arrangeret af Sct. Georgs Gilderne – 5 junior, 3 ledere + GL og 1 pårørende deltog og fik 

uniformsmærke. Optoget med ca. 40 deltagere, heraf 7 fra Solskinstroppen gik fra Bibliotekstorvet til 

Skt. Povls Kirke, hvor der var gudstjeneste.  

11) Julegudstjeneste med Fredslys i Halsskov Kirke den sidste skoledag i december, hvor Broskolen holder 

juleafslutning. Marianne og Mie deltog sammen med 4 spejdere og Anders Jensen fra Sct. Georgs 

Gilderne. 

 

• Lokale arrangementer 

1) City Evening i juni – 1 leder + GL uddelte aktivitetskalendere for Korsør Bykontor. 
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2) Skt. Hans Aften ved Korsør Bibliotek afholdt af Korsør holder sammen – der var 4 spejdere, 3 ledere + 

GL og 4 pårørende. Der blev opsat 3 bålfade til bagning af snobrød, hvor dejen var sponseret af Toms 

Bageri. Der blev også opsat a-bukke med spejder-bannere.  

3) City Evening i august – 1 leder + GL uddelte aktivitetskalendere for Korsør Bykontor. 

 

• Aktiviteter, hvor vi tjente penge i alt ca. 10.000 kr.: 

1) Salg af Lillebror Lotteri i april/maj – alle grene deltog. Det gav et mindre beløb end tidligere år, fordi 

flere havde udfordringer med at få lodderne solgt. Rigtig mange fik ikke afregnet på Mobilpay, så GL 

modtog desværre en vis mængde kontanter. Det er besværligt at håndtere, da vores bank er i 

Skælskør. 

2) Den Kgl. Ballet besøgte Korsør Bypark i juni – 4 spejdere og 1 leder + GL og 2 pårørende hjalp med at 

uddele programmer til gæsterne og samle affald for Korsør Erhvervsforening. Der blev også opsat a-

bukke med spejder-bannere. 

3) Julekalender i november/december - alle spejdere (husstande) fik udleveret julekalendere. Alle var 

gode til at modtage betalingen på Mobilpay, så kontanter kunne undgås. 


