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Gruppelederens beretning 
 
Tak for endnu et godt år ved delfinerne i Egå.  
 
Vi havde til sidste grupperådsmøde en bekymring vedr. vores medlemstal, men det er nu igen 
vendt til det modsatte, med ventelister og en masse glade spejdere. Vi har i gruppen talt en del om 
denne udvikling og om hvor mange spejdere vi kan rumme hos delfinerne. Især blandt de 
afdelinger der har de yngste spejdere er vi enige om at ca. 30 spejdere er passende. Det passer 
godt ift. at vi skal kunne overskue gruppen og det er en passende størrelse, hvis der skal kunne 
laves små patruljer. Vi ender således på ca. 130 spejdere i gruppen. I de lidt ældre årgange oplever 
vi som mange andre grupper besvær med at fastholde de unges interesse for at fortsætte som 
spejder. Vi taler løbende om hvordan vi kan gøre det endnu mere spændende at være spejder, også 
som ung. 
 
Hos delfinerne oplever vi ind imellem at der kommer børn til os som er udfordret på den ene eller 
anden måde. I efteråret 2017 oplevede vore spejderledere at de havde svært ved at takle enkelte 
børn i forskellige situationer. Vi har i gruppen talt meget om hvorledes vi som spejdere gerne vil 
kunne rumme så mange forskellige børn som muligt, men at vi som voksne frivillige hjælpere ikke 
altid har de pædagogiske evner der skal til, ift. at håndtere disse børn, så både børn og voksne 
bliver en succes. Dette har i årets løb været et samtaleemne, som vi løbende forsøger at blive 
klogere på at håndtere så godt som muligt. Det kræver stor åbenhed og ærlighed fra såvel forældre 
som ledere. 
 
Sommerlejren (Spejdernes lejr 2017) var som altid en stor oplevelse og I kan læse i beretningerne 
fra de enkelte afdelinger hvordan det gik. I gruppen er der altid lidt ambivalent med disse store 
lejre, idet vi gang på gang oplever at store lejre ikke altid også er bedre lejre. Vi ender dog næsten 
altid med at deltage, idet man som spejder ikke får mange chancer for at deltage i disse store 
spejderbegivenheder og vi mener i gruppen at vi bør give spejderne denne unikke oplevelse, som 
mange kun oplever en gang i livet. Det er dog noget vi taler løbende om i gruppen. 
 
En mindre og altid hyggelig lejr var fødselsdagsløbet. Rigtig mange spejdere deltog og temaet var 
denne gang bygget op om forskellige, både faktuelle og mytiske emner fra Grønland. Det er altid 
spændende at være med i såvel planlægningen som selve afviklingen af fødselsdagsløbet der denne 
gang tog os til Ryekol Spejdercenter. 
 
Ledersituationen ved delfinerner er stabil og selvom 
mange ledere løbende vælger at flytte lidt rundt mellem 
afdelingerne fra år til år, så er det en fornøjelse at se, at 
der dels kommer nye ledere til og dels at så mange 
”garvede ledere” faktisk vælger at blive ved delfinerne. 
Ikke kun forældre til nuværende spejdere giver en hånd 
- det er en stor styrke i gruppen, og det er vi glade for. 
 
Om man hjælper som leder eller assistent, for store eller 
små, er mindre vigtigt – når bare man hjælper.  
 
Sorringhytten bliver brugt flittigt og flere nævner den da også som et kæmpe plus, i afdelings-
beretningerne. Der er løbende fokus på at vi selv får brugt hytten og det er en fantastisk mulighed 
at vi har dette lille fristed, så tæt på Aarhus, med store naturoplevelser, lige uden for døren.   
 
 
Spejderhilsen 
 
Gruppelederne  
v. Mads 	  
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Beretninger fra de enkelte afdelinger 
 
Mikroerne 
I mikrogrenen har vi rigtig mange glade mikrospejdere og en flok ledere, som mødes hver tirsdag 
kl. 17.30-19.00.  
 
Vi arbejder med at introducere de basale spejderfærdigheder som for eksempel naturkendskab, 
morsekode, udeliv og bål. Mikrospejderne har allerede taget bålmærket og 5 km mærket.  
 
Vi har været med på to spejderlejre i årets løb sammen med de øvrige delfiner. I sommerferien var 
mikroerne med på Spejdernes Lejr i Sønderborg hvor vi havde fire overnatninger i telt, lavede mad 
over bål, prøvede kræfter med diverse spejderløb og hyggede os ved lejerbålet. I efteråret var vi på 
Fødselsdagsløb hvor vi sammen rejste til "Grønland".  
 
Mange mikroer har haft mod på at komme med på lejr, og der har været nogle rigtige gode 
oplevelser for mikrospejderne, der alle voksede en meter af at være afsted på den måde. 
 

På spejdermøderne har vi hver 
gang hjælp af et par 
tropsspejdere, og det er en stor 
succes, hvor mikroerne ser hvor 
seje sådan nogle store spejdere 
er :) 
I det kommende forår fortsætter 
vi arbejdet med 
spejderfærdigheder, ser frem 
mod lyse tider og forbereder os 
til sommerens ture og lejre.  

 
Vi planlægger også en tur forbi Sorringhytten hvor vi vil skal undersøge med de lækre udearealer 
nærmere.  
 
Mange spejderhilsner 
Mikrolederne 
 
Minier 
Kommer du på Delfingården en onsdag mellem 18 og 19.30 vil du opleve minier i aktivitet. 
Aktivitetsniveauet er højt og snakken går lystigt. 
 
Efter nytåret og fremefter arbejdede vi 
med basale spejderfærdigheder. Vi tog 
knivbevis og savbevis, lavede mad over 
bål og naturforløbmærke. 
  
På et enkelt møde var vi på besøg hos 
Skjoldhøjspejderne. En aften med 
forskellige poster og pandekager over bål. 
 
Vi gik Brabrandsøen rundt for at gøre os 
fortjent til et 10 kilometermærke – turen 
blev styret af Trine så vi ikke snød. Det 
viste sig at vi kom til at gå lidt for meget 
– men pyt med det – der var så meget at 
se på.  
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Der var træer, dyr i indhegninger, fugletårn, fritlevende dyr. Nogle gik rask til fra start, men 
sænkede farten senere på turen. Det var alligevel lidt længere end de havde forestillet sig. Hele 
turen tog ikke så lang tid, som vi havde til rådighed – flot. 
 

Divisionsturneringen fandt sted i 
Havreballeskoven med 
efterfølgende aftensmad, 
bålhygge og 
præmieoverrækkelse. Ingen 
præmier denne gang, men det er 
altid godt med en dag i skoven.  
 
Sommerens store oplevelse var 
Spejdernes lejr 2017. Dejligt at 
minierne var hurtige til at 
orientere sig på den store lejr. Ja 
for stor var den – vi gik en hel 
del kilometer hver dag - et sted 
mellem 12 og 15 km hver dag. 

Der var et stort udbud af aktiviteter fra indgravering af navne på mursten til gulv i vartegnet 
Støvlen, over dragebygning, pudekamp, minidag i forskellige verdensdele, Sommer Sumarum. 
Derimellem var der tid til selv at finde på, hygge ved bålpladsen, hygge i teltet, et kig ind i 
Spejdermuseet, indkøb i Spejdersport. En stor del gjorde sig fortjent til venskabsmærket. Dagene 
går hurtigt, og det er vigtigt med rolige perioder på en stor lejr. 
 
Efter sommerferien og i løbet 
af efteråret er der kommet 
flere ledere til. Skønt med 
gode seniorer, der træder til. 
Det giver noget andet og 
mere, når de unge kommer til.  
 
Minierne har efterhånden 
vænnet sig til, at man godt 
kan være ude i mørke – det er 
ikke så farligt. Faktisk magen 
til om dagen, bare mørkt. Det 
har vi satset på, da det også 
er en del af det at være 
spejder, at lære at færdes ud 
om natten.  
Vi har været i Grønland sammen med de andre Delfiner, da vi var på fødselsdagsløb med bl.a. artic 
games, svævebane, tupilakker, slædekørsel.  
 

Juleturen gik til 
Thorsager. Her skulle der 
afsluttes Klar dig selv 
mærket.  For at afslutte 
det skulle der deltages i 
madlavning, servering og 
oprydning. Spejderne 
skulle også vise, om de 
kunne holde styr på 
deres egne ting. Der blev 
lavet juledekorationer. 
Om aftenen ryddede vi 
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spisestuen, lagde madrasser på gulvet og dekorationerne var vores lejrbål i midten. En helt 
fantastisk stemning med lys og sangstemmer. 
 
Vi sluttede før jul med pakkeleg og æbleskiver. Der var et højt aktivitetsniveau, da pakkelegen blev 
styret med forskellige ændringer undervejs.  
Spejderhilsen  
Minilederne. 
 
Juniorerne 
Vi startede året med en tur på skøjtebanen sammen med de andre juniorer fra Aros division. 
 
På de første møder arbejdede vi 
med kammeratskab, hvordan man 
bl. a.  respekterer, lytter, giver 
plads, samarbejder med hinanden i 
en patrulje. 
 
Op til divisionsturneringen på 
Toggerbo spejdercenter, øvede vi en 
del af alt det praktiske 
spejderarbejde, som fx. håndtering 
af telte, madlavning på bål og 
pionerarbejde. Vi forberedte os så 
godt at vi havde en patrulje der 
lavede den bedste lejrplads. 
 
Spejderåret sluttede vi af med en 30 km vandretur, ud omkring Kalø slotsruin, med overnatning på 
er dejlig shelterplads vi havde lånt af KFUM-spejderne i Rønde. Vi havde rigtigt godt vejr, så 
udsigten til Mols blev nydt sammen med madpakkerne undervejs. Alle fuldførte turen på de 10 
timer man skal, og der var energi til at lege da vi kom frem til lejrpladsen. 
  

Mange juniorer var med på gammeldags spejderløb i 
Den gamle by, hvor vi bl. a. lavede førstehjælp og 
løste koder. 
 
Sommerlejren som vi alle havde set frem til var i år 
Spejdernes Lejr, med 35.000 andre spejdere. Vores 
lejrplads var velindrettet med køkkentelt, stort 
spise/køkkenbord, bålplads og huggeplads. 
På så stor en lejr er der rigtigt mange aktiviteter, så 
vi havde svært ved at vælge hvilke vi skulle deltage 
i. Hjemmefra havde vi valgt trætop klatring, 
ridderturnering, en tur gemmer en 200m lang 
hoppeborg og at deltage i et aftenløb rundt på 
lejren. Sammenlagt inkl. alle de fælles 
arrangementer, havde vi en dejlig oplevelsesrig lejr, 
på trods af den noget våde sommer. 

 
Efterårets højdepunkt var fødselsdagsløbet, der i år tog os en tur til Grønland. Vi lavede kager til 
kaffemik, kørte i svævebane og skød dyr, fandt gennem radioaktive labyrinter og legede 
grønlandske lege. 
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Resten af året har vi brugt på at arbejde med 
design og håndværk. Alle fik lavet deres 
selvdesignede fuglefoderbræt, og der blev 
fremstillet julegaver i tov, rensdyrtak og 
kokosnød. 
  
Juleturen til Sorring er vist blevet en tradition 
der er kommet for at blive, vi havde igen en 
dejlig weekend. Med masser af aktivitet ude og 
inde, tid til leg og tid til at lave mad og ikke 
mindst spise den. Alle sov ude i shelter, nogle 
endda i højden i trætop shelteren. Det var en 
kold nat med frost, så det var lidt koldt og gav 
måske anledning til ønsker til jul. 
 
 
 
 
Troppen 
2017 har været endnu et fantastisk spejderår med masser af fede oplevelser i troppen. 
  
Fejden 2017 var med Pirat-tema, masser af sjove opgaver, kanoner og masser af guldmønter. 
Desværre måtte selve fejdeturen dog aflyses, grundet for få tilmeldte. Muligvis på grund af 
divisionsturneringen, der lå i den følgende weekend. 
 

Divisionsturneringen var i 2017 
på Toggerbo, hvor man blandt 
andet skulle flytte sin lejrplads 
på få timer, samt lave lækker 
mad med få midler. Vores 
delfiner vandt, og det kan vi 
roligt være stolte af, da de 
foruden at løse selve opgaverne 
også havde tid og overskud til at 
hjælpe de andre patruljer. 
 
I sommers tog vi på tur i 
Århusbugten med spejderskibet 
Klitta, der til daglig holder til i 
Århus Træskibshavn, og ikke 
længe efter bød sommerferien 
på Spejdernes Lejr. 
 
Vi delte den store plads i 

Sønderborg med 36.000 andre spejdere fra hele verden, og spejderne nød de mange nye indtryk, 
de nye venner og ikke mindst at de kunne løbe frit omkring (ha ha). De var dog altid på pletten når 
der var brug for dem i Delfinernes egen lejr, hvilket også kom til udtryk i bygningen af det enorme 
spisebord med overdækning, som vi måtte bygge for at kunne imødekomme de betydelige 
mængder nedbør vi oplevede. Også før lejren havde troppen været effektive og dygtige, da de 
byggede vores kvarters vartegn, Århus Mølle. 
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Efteråret bød først på en fed 
oprykningstur, hvor 9. 
klasserne havde strikket et sejt 
natløb sammen. Det var 
tydeligt at se, at de alle har 
deltaget på mange løb og 
plankurser, hvilket gentog sig i 
uge 42, da vi sendte hele 13 
spejdere afsted på PLan. Alle 
aldersgrupper var afsted, lige 
fra plan 0 til plan 3, og det er 
virkelig dejligt at spejderne har 
lyst til og mod på at tage 
afsted, da det giver dem en 
masse gode værktøjer, de kan 
bruge ikke kun i deres 
spejderliv, men også i deres 
hverdag. 
 
I vintermånederne deltog flere delfinpatruljer på Flagermuslygteløbet, hvor en af dem sikrede os 
sejren for andet år i træk.  
 
Juleturen blev holdt i Sorring, og her blev der hygget med stort H hele weekenden. Hygge var også 
hvad lederne fandt da de besøgte tropsspejderne under deres kollektivuge på gården i november, 
en uge der, ifølge tropsspejderne selv, var alt for kort ;-)  
 
Spejderhilsen fra  
Troppen 
 
Seniorene 
Seniorgrenen har i 2017 bestået af otte spejdere i alderen 15 til 19 år.  
 
I januar besøgte vi for første gang, som samlet seniorgren, den nye hytte i Sorring, hvor vi havde 
to overnatninger.  
 
Vi har i løbet af året, der er gået, været med til at lave flere aktiviteter for de yngre spejdere. 
Blandt andet har vi i februar forberedt Tænkedagen for spejderne, hvor vi fejrede Baden-Powels 
fødselsdag, mens ledere og forældre holdte grupperådsmøde.  
 
Traditionen tro var seniorgrenen også med på årets Fødselsdagsløb, hvor vi var en tur på Grønland. 
Flere af seniorerne sad med i udvalget bag planlægningen af Fødselsdagsløbet, mens alle 
seniorerne deltog i planlægningen og afholdelse af natløbet. Her hjalp spejderne grønlænderne, så 
kineserne ikke stjal uran fra den grønlandske undergrund.  
 
I forsommeren kunne halvdelen af seniorgren tage en tur til Berlin, som belønning for et arbejde 
med at flytte mange tons sten for en virksomhed.  
 
I sommerferien var seniorerne på en tredages “sommerlejr” i sommerhus på Helgenæs. Her nød vi 
det gode vejr, fiskede og tilberedte gourmet-mad over bål.  
 
I uge 30 besøgte tre af seniorerne desuden resten af Delfinerne på Spejdernes Lejr.  
 
 
Spejderhilsen 
Mikkel - på vegne af Seniorgrenen 


