Mikroer på tur

Årsberetning
Orion Gruppe
2021

Beretning fra
Bestyrelsen
K

ære spejdere, spejderledere og spejderforældre.
Endnu et år er gået med lidt færre, men gode aktiviteter i Orion.

I bestyrelsen har vi haft møde hver 1-2 måned. Året har endnu engang
været præget af corona, men vi har i bestyrelsen alligevel fået arbejdet
med en masse ting, som er kommet gruppen til gode. Derudover har
vi i bestyrelsen bistået og hjulpet lederne med de aktiviteter de har
igangsat, samt faciliteret gruppens aktiviteter, der hvor det har givet
mening.
Der har ikke været stor aktivitet med arrangementer fra bestyrelsens
side, da restriktionerne har gjort, at vi ikke har kunne holde banko, eller
andre større begivenheder. Vi har i stedet fokuseret på at få Kattehale i
tiptop stand. Derfor har vi fået lavet terrassen, som vi fortalte om sidste
år. Det betyder vi nu har en helt ny terrasse, som kan holde i mange år.
Derudover har vi fået den udbygget, så vi kan bruge terrassen når vi er
afsted med vores efterhånden store afdelinger. Vi har arbejdet med at
gøre bestyrelsesarbejdet mere gennemsigtigt og fået klarlagt hvilke
opgaver som gruppen, skal bruge hjælpe til for at fungere på bedste vis.
Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til vores klanspejdere, som
har søgt midler hos bl.a. DUF, som har gjort at vi til trods for corona året,
har fået tilskud til bl.a. sommerlejrene og materiel.

Vores flotte nye terrasse

Trods for Covid-19 har vi de sidste 2 år holdt mere eller mindre holdt
medlemstallet med ±5 medlemmer og fået tilgang af mange nye ledere,
og i alle grene fra mikrober til klan og senior er vi stadig velfungerende,
og oplever stor interesse blandt Østerbros mange borgere.
Endnu engang stor tak til alle. Vi glæder os til at se jer til arrangementerne i 2022, og håber at mange af jer har lyst til at bidrage med lidt af jeres
frivillige indsats. Så vi sammen kan give alle spejderne fede oplevelser
i 2022.
På bestyrelsens vegne Morten Neukirch, Formand
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Beretning fra
Gruppelederne

Lederweekend i foråret

Skt. Georgsdag

K

ære forældre, spejdere
og ledere i Orion Gruppe.

2021 blev endnu et år i Coronas
tegn for vores spejdergruppe, men
vi kom trods alt godt i gang igen,
og fik nogen fine spejderoplevelser!
Kattehale fik en herlig opgradering
i 2021. Vores Kattehaleteam har
sørget for at den gamle og let
rådne terrasse blev pillet ned, og
erstattet af en ny og større. Det er
vigtigt at vi spejdere kan færdes
sikkert deroppe, og værdifuldt at vi
har et hold af frivillige der sørger for
den slags vedligehold – tak for det!
Vi holdt igen i år vores vandredag
i begyndelsen af juni. Alle forældre
og spejdere var inviteret til en
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dejlig dag med vandring i skovene
omkring Kattehale. Det er altid en
hyggelig dag, og af en eller anden
grund, er vejret altid helt i top i
Kattehale den dag.
Vores sommerlejr blev i 2021 holdt
grenvis, og vi var så forskellige
steder som Kattehale, Thurøbund
og Bornholm. Fælles for dem var
den glæde vi alle oplevede ved at
kunne komme på rigtig spejderlejr
igen. Herligt!
Vores klan, Klan Kalypso, fortsætter
med at være en værdifuld enhed i
vores gruppe. De vokser hvert år, og
er meget aktive i alt fra naturpleje
i Kattehale, bestyrelsesarbejde,
indkøb til gruppen og fundraising.
Tak til jer!
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Og så solgte vi endnu en gang
julelodsedler for Børnehjælpsdagen. Det er ikke alle der synes at
det er lige let eller sjovt at gøre,
men I skal alle sammen vide at
I gør en stor forskel når I sælger
lodsedler; både fordi det giver et
vigtigt tilskud til vores økonomi, der
hjælper os til at lave gode aktiviteter, men også fordi I støtter andre
unge i danmark der har brug for
hjælp.

valgt at bruge jeres værdifulde fritid
på at hjælpe til i vores fællesskab!
Også en tak til alle frivillige, der har
hjulpet os i året der gik.
2022 er kommet – Corona er på
vej ud, snart kommer foråret, og
vi kan igen komme ud og nyde
naturoplevelser i vores fællesskab
– Vi glæder os!
Spejderhilsener fra Sanne og Bongo

Vi har traditionen tro haft
udskiftninger på lederfronten:
Thomas, Estrid, Marie, Mille og Kim
har sagt farvel til os – tak til jer for
jeres indsats for gruppen!
Til gengæld har vi sagt velkommen
til Natasja, Michelle, Thit og Eva.
Også en stor tak til jer for at I har
ÅRSBERETNING 2021
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Mikrober
I

2021 måtte vi sige farvel til vores søde leder, Marie,
og sammen med Corona-situationen, gjorde det at
vi holdt en spejderpause i det første halvår.
Efter sommerferien startede vi så møder op igen.
Anført af Sanne og Bongo, og helt hold af gamle og
nye spejedere og forældre, kom vi i gang med vores
Søndagsmøder i Kildevældsparken. Det blev til sjove
møder med navnelege og sanglege og altid noget
varmt og lækkert fra bålet :-)
Ledelsen i grenen er nu overgivet til Michelle, vi har
fået flere nye gode forældre ind, så det bliver dejligt
at følge Mikrobegrenen i 2022!
Spejderhilsener fra Mikrobelederne

Aktivitet ved Bålpladsen
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Frisk og våd lørdag i Kattehale.
Møde ved bålpladsen.

Mikroer
J

anuar blev jo helt aflyst af Corona, og i februar holdt vi virtuelt
spejdermøde, hvor det var hyggeligt
endelig at se hinanden – også selv
om det var bag skærmen. Frida og
Marie lavede en fin lille film som en
videohilsen til spejderne.
Se den her: https://www.youtube.
com/watch?v=3B32mRIeHVk
Først i marts lysnede det, og vi
mødtes fysisk for første gang i lang,
lang tid til en frisk og våd lørdag i
Kattehale. Det blev en rigtig god
tur, som alle spejdere og ledere nød
i fulde drag trods det lidt våde vejr.
Med foråret i april gik vi i gang med
mærkerne God kammerat og selvfølgelig Knivbeviset. Vi deltog også
i Dansk Naturfredningsforenings
store affaldsindsamling, hvor vi fik
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Novembertur i Kattehale.

samlet en del skrald i nærområdet.
Det var sjovt, så det bliver nok ikke
sidste gang mikroerne deltager i
indsamlingen.
Vi overnattede i Kattehale i maj. For
nogle mikroer var det første gang, at
de prøvede det. Det var en god øvelse til sommerlejren.
Og sommeren kom og vi tog afsted
på sommerlejr til Kattehale sammen med Minigrenen. Og hold da
op for en røverfest vi fik holdt! Temaet var en Ronja Røverdatter Røverlejr, så vi fik sunget røversange,
spist røvergryde, og fik også besøg
af et par røvere. Det var herligt at
være af sted, og både røver-spejdere og røver-ledere nød turen og
samværet med hinanden. Se alle
billederne på side 10.
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Efter sommeren sagde vi farvel til
Martin, Karen, Frida og Marie, som
ikke længere skulle være ledere i Mikrogrenen. Heldigvis var vi ikke længe uden varme hænder, for vi sagde
goddag til Astrid, Florent og Eva.
I efteråret tog vi på det årlige Mikro/
Minitræf med resten af Absalon
Division – og det var bare helt smølf.
Fantasirammen var helt blå og smølfet, og Smølfine var der og var så sød.
Vi havde en fantastisk weekend med
aktiviteter og sjov med resten af divisionens mikro/minispejdere. Se alle
billederne på side 17.
I efteråret har vi igen været på en
dejlig Kattehaletur med alt hvad der
hører til af spejderier og båltænding.
Mikroerne er gode til at tænde bål og
er glade for at hjælpe til, så det var en
stor fornøjelse at være sammen.
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Oktober er gået med at tage Skattejægermærket. Og vi har fået brugt
Kildevældsparken en del, da alle møder jo har skullet afholdes udendørs.
Vi sluttede november af med at presse vores eget papir i papirværkstedet,
hvor vi også har fået talt om klima og
genbrug. Papiret blev brugt til julepynt og uroer, som spejderne kunne
hænge op derhjemme.
Vores juleafslutning med småkager
og forældremøde blev desværre
aflyst pga. for høje smittetal. Øv. Til
gengæld tændte vi et stort lejrbål og
varmede skumjulemænd på gløderne, så det blev alligevel jul i Mikrogrenen. Vi satser på, at 2022 bliver et lidt
mere mødestabilt år uden restriktioner og kolde afspritninger.
Med mange
Mikrospejderhilsener fra
Astrid, Floren og Sanne
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Røverløb i den grønne skov

Mikro/Mini
sommerlejr
i Kattehale
Mikro og minigrenen havde igen i år besluttet at slå
kræfterne sammen og holde en brag af en sommerlejr.
Vi skulle med Birk og Ronja på eventyr i sommerskoven
ved Kattehale. Telte blev slået op og vi lavede røvermad,
tændte røverbål, sang røversange og ikke mindst
fortalte vi et hav af røverhistorier!
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Der blevet produceret bålkapper og snittet fine skeer
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Her er der rumpe-nisser på spil
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Minier

Tur til Absalons Divisions shelter

F

oråret 2021 har været præget
af Coronarestriktioner og den
store nedlukning, som gjorde det
umuligt for os at mødes i fysisk i
Orions lokaler. Derfor har vi holdt et
par virtuelle spejdermøder i løbet af
det tidlige forår, hvor vi har talt om
hvor meget vi savnede at komme
ud og være spejdere – sammen.
Da restriktionerne blev ophævet,
var vi derfor SÅ klar til at trække i
uniformen og komme af sted!
Vi startede med et forløb
om sol, måne, stjerner og
planeter, og her kunne vi bruge
Kildevældslegepladsens store
solsystem til at synliggøre hvor
langt der er til Mars. Desuden har
vi lavet vores eget solsystem på
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basketbanen, hvor astronauter
futtede rundt mellem spejdere
forklædt som planeter og kometer.
Vi har også tegnet vores stjernetegn
med naturmaterialer og lært at
finde og genkende de vigtigste
stjernebilleder på himlen over os.
I maj har vi været på tur til Absalons
Divisions shelter, som ligger idyllisk
ved skov og mose. Her fik minierne
vist, at de kunne pakke personligt
grej til en udendørs overnatning, slå
telt op, save brænde og spise helt
vildt mange madpandekager! Det
var fantastisk endelig at komme
ud i naturen igen og opleve en
forårsnat ved bålet.
I forsommeren har vi haft fokus på
at træne spejderfærdigheder; kniv,
ÅRSBERETNING 2021

sav, morse og kompas, så vi kunne
blive klar til vores Mikro-Minisommerlejr på Kattehale.
Sommerlejren stod i Ronja
Røverdatters tegn. Kattehale var
på magisk vis blevet forvandlet til
en vaskeægte røverborg, og her
boede Mikro-røverne og Minirøverne med deres røver-ledere i
to teltlejre omkring røverborgen.
Hver dag fik borgen besøg af
forskellige væsener fra Ronja
Røverdatter-universet: således var
der nissefest med rumpenisserne,
trampedans med grå-dværgene,
orienteringsløb for at forhindre,
at de ækle skovhekse overtog
røverborgen, og stor røverbanket
mellem bøgetræerne, da det
lykkedes for røverspejderne at jage
ÅRSBERETNING 2021

skovheksene bort. Alt i alt en helt
magisk sommerlejr og et stort
minde for både røverspejdere og
deres ledere.
I august har vi holdt oprykningsmøde med hele gruppen, hvor vi
har sendt en hel flok store udlærte
minier til juniorerne og modtaget
en lige så dejlig flok nye minier. Vi
sagde farvel til minileder Astrid,
som rykkede til mikroerne og hilste
til gengæld to nye miniledere velkommen – Martin og Thit. Sikke en
ceremoni og start på ny sæson!
EFterårets startede med forløb,
hvor vi både har brugt tid på at
lære hinanden at kende og ryste
miniflokken sammen og vi er
gået i gang med savbeviset og
naturforløb. Begge forløb strakte
15

Mikro/Minitræf

Minierne i gang med savbeviset

sig hele vejen til oktober, hvor vi på
vores weekendtur i Kattehale tog
savbevisprøven (alle har bestået!)
og legede naturbingo i skoven.
Det var en dejlig oplevelse at have
hele flokken samlet i to døgn, hvor
man kan dele oplevelser sammen
og lære hinanden at kende på en
anden måde en til ugemøderne. Vi
har også haft en del spejdere, som
udover oplevelsen kom hjem med
et spritnyt spejdernavn!
I september deltog vi også i
divisionens mikro-minitræf i
Nordsjælland, hvor vi legede smølfe,
mødte Gargamel og Smølfine
samt Sportsmølfen! Vi boede i
telte og drak lyseblå saftevand, var
på løb og klarede både uvejr og
16

gåturen med oppakning helt til
busholdepladsen.
Resten af efteråret gik med
førstehjælp og håndværksforløb.
Spejderne har lært lidt mere
avanceret førstehjælp og afsluttede
med en prøve. Håndværksforløbet
gik ud på at sy bestikposer fra
forskellige stofstykker. Vi har ikke
nået at blive helt færdige, så der er
lidt arbejde tilovers til efter nytår.
Sæsonafslutningen blev super
hyggeligt – trods corona buldrede
frem – vi havde dejlig vintermøde
med sne og klar himmel, bål og
varm kakao samt selvproducerede
juletræer af sne og naturfund.
Anne, Martin, Zdenka & Thit
ÅRSBERETNING 2021

M

ikro/Minitræf med Absalon
Division – og det var bare
helt smølf.
Fantasirammen var helt blå og
smølfet, og Smølfine var der og
var så sød. Vi havde en fantastisk
weekend med aktiviteter og sjov
med resten af divisionens mikro/
minispejdere.
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17

Juniorer
E

ndnu et år er gået og juniorgrenen har, ligesom de fleste
andre, ikke været immun overfor
hele Corona situationen. Derfor har
spejderarbejdet endnu engang
været noget begrænset.
Vi har dog nået et par ture, en sommerlejr og et spændende efterår
med flere sjove forløb og en juletur.
Sommerlejr Thurøbund

I foråret startede vi op med en
række gå-møder. Vi skulle lige
have gang i kroppen efter en lang
nedlukning. Derfor brugte vi årets 3
første møder på at gå ture og tage
på korte løb.

Juletur

Herefter tog vi kulturagent mærket,
hvor vi lærte en masse om forskellige kulturer, lavede mad fra andre
lande og var på løb i nærmiljøet.
Vi sluttede foråret af med at øve
basale spejderfærdigheder så vi var
ekstra klar til sommerlejren.
Sommerlejren i år gik til Thurøbund
Spejdercenter, som er et søspejdercenter, vi fik derfor mulighed for at
sejle i optimistjolle, stå på paddleboard, sejle kano og bade. Derudover tog vi færgen Helge til Tåsinge,
hvor vi besøgte en naturvejleder.
Han havde vaders med til os, så vi
kunne fiske strandsnegle og små
rejer, som vi fik lov til at smage.
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Trods voldsom regn i resten af landet havde vi solskin hele ugen. Dog
med undtagelse af den sidste nat
hvor regnen “endelig” ramte Thurø,
men er det ikke den rigtige måde
at afslutte en sommerlejr på?
Efter sommerferien sagde vi farvel
til en flok spejdere og goddag til
en ny flok. Så vi startede ud med at
lære hinanden at kende.
ÅRSBERETNING 2021

Herefter havde vi et Vild ro-forløb
hvor vi lærte at hvornår og hvordan
man skal slappe af, og hvornår man
må løbe og larme. Efter Vild ro-forløbet lavede kæmpe udgaver af
kendte brætspil og lærte hvordan
man udøver førstehjælp.
Indimellem alle møderne var vi på
besøg i en moské og en folkekirke.
Her lærte vi en masse om forskelÅRSBERETNING 2021

lige religioner og trosretninger.
Meget spændende. Vi sluttede året
af med en juletur, hvor vi spiste
flæskesteg, klippe-klistrede og så
julefilm.
Juniorlederne takker for et dejligt
2021 og vi glæder os til et nyt og
forhåbentlig helt spejderår :)
Med spejderhilsner
Natasja, Charlie og Freja
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Troppen

Troppens juleafslutning

Gallatur

2

021 har været endnu et dejligt
år med masser af engagerede
spejder.
Det er rigtigt dejligt at se jer
uge efter uge, det giver os gode
muligheder for at lave sjove
aktiviteter gennem året. Patruljerne
har blandt andet selvstændigt
planlagt og udført patruljetur til
vores hytte i Kattehale.
Vi i tropsledelsen forsøger i
stigende grad at arbejde med
selvstændighed og planlægning
i troppen. Hvor spejderne selv
planlægger og gennemfører
møder for sig selv i patruljen eller
fælles i troppen som led i forløb
over flere møder.
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I løbet af året har vi bl.a lavet
følgende:
Flere af spejderne deltog på vores
vandredag: Der blev gået 30 km,
men i år kom ingen op på de
magiske 50 km som er målet for
troppen. Det gør vi til næste år!
Sommerlejren gik til Bornholm.
Vi havde booket os ind på en
naturlejrplads ved Allinge, hvorfra
vi havde mange dejlige vandreture;
både til Hammershus, men også
længere ind på øen på hejk
I Oktober har troppen været
sammen på Gallatur – en hyggelig
ryste sammen weekend og sidste
men ikke mindst har de enkelte
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Klan
Kalypso

patruljer alle været involveret i
planlægning og afvikling af vores
juleafslutning som foregik på
skøjtebane i indre by.
Året 2022 vil bringe mange
spændende spejderoplevelser og
især Spejdernes Lejr i Hedeland ved
Roskilde!
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Så spejdere: sæt kryds i kalenderen
23. juli til 31. Juli og få en oplelvelse
for livet.
Tak for et oplevelsesrigt 2021 og vi ser
frem til et lige så spændende 2022
Spejderhilsner Bekko, Martin, Taz,
Stråle og Bongo
ÅRSBERETNING 2021
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elvom spejderåret 2021 endnu
engang har været et år præget
af Corona, afstand, sprit og aflyste
arrangementer, har det været
et spændende spejderår med
mange gode oplevelser! Det har
også været et vildt år, hvor der er
sket meget i klanen. Klan Kalypso
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er vokset fra 13 aktive medlemmer
til nu at tælle 20 aktive spejdere,
efter en masse nye spejder rykkede
op fra troppen og kom hjem fra
efterskole.
Klanen holder som udgangspunkt
stadig fast møde hver anden tors-
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dag, med enkle bongonusmøder
hvor der er fokus på hygge og socialt samvær.
Året begyndte udenfor og uden
de store muligheder for at samles.
Vi startede derfor først rigtigt op i
marts, hvor vi tog på en dagstur til
Kattehale. Her udfordrede vi hinanden i forskellige spejderdiscipliner:
bål, mad, koder og orientering.
Foråret kom og vi begyndte at
kunne tage de ugentlig møder
op igen, hvor tiden blev brugt på
forskellige spejderfærdigheder,
croissanter på trangia og
planlægning af spejdermøder
for de andre grene. Her besøgte
vi på skift mikro, mini, junior og
trop, hvor de gennem forskellige
sjove aktiviteter mødte Ramasjang
mysteriet, ninjaer og franske kokke.
I maj tog drog vi endnu engang til
Kattehale på klantur, hvor vi lavede
running-pizza-dinner på bål i vores
seje dutch ovens fra DUF tilskud,
byggede en masse med rafter og
spillede skovstratego.
Frem mod sommerferien blev tiden
brugt til fresh-up af klanlokalet og
planlægning af sommerlejr og på
at søge penge til fire lækre Nordisk
fjeld-telte fra DUF, så vi kunne
kommer godt afsted!
Her besøgte vi mikroerne, hvor de gennem forskellige sjove
aktiviteter mødte Ramasjang mysteriet, ninjaer og franske kokke.
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Sommeren kom og vi gjorde os
klar til at snøre vandrestøvlerne
og pakke rygsækken og 10 friske
klanspejdere drog på sommerlejr.
ÅRSBERETNING 2021

De første fire dag blev brugt på
vandring i Nordvestsjælland – fra
Holbæk til Sjællands Odde, hvor
vi overnattede i vores nye telte på
forskellige overnatningspladser.
Vi tilbagelagde mellem 1525 km om dagen i fuld sol og
oplevede den flotte natur omkring
Lammefjorden. Herefter hoppede
vi ombord på færgen og satte
kurs mod Aarhus, hvor vi havde
tre dage. Vi overnattede ved en
lokal spejdergruppe og om dagen
udforskede vi Aarhus. Vi så botanisk
have, havnen, midtbyen og tog på
en dagstur til Djurs Sommerland.
Vi havde en herlig tur og fik blandt
andet tid til at spille beach volley,
lave lækker mad på trangia og få
rigtig mange vabler.
Efter sommerferien rykkede ni
nye klanspejdere op, og tiden blev
brugt på at finde ud af, hvordan vi
nu skal finde os tilrette som klan på
over 20 medlemmer.
Efteråret bød derfor på masser af
fællesskabsdannende aktiviteter.
7 klanspejdere deltog også som
fangere på Nathejk, og vi brugte tid
på planlægning af fælles klanmøde
for alle klanspejdere i Absalon
Division, hvor vi fik besøg af 25
andre seje klanspejdere.
Vi drog også afsted på vores
traditionsrige klantur i november,
der i år gik til Kokkedal. Her havde
vi planlagt forskellige aktiviteter
for hinanden: vi var på revolutions25

Kattehale

Klantur

løb, bagte småkager og lavede
flæskestegssandwich på bål.
Klanen har derudover støttet op om
gruppens andre arrangementer;
arbejdsdage i Kattehale, post på
S-togsløbet for tropsspejdere.
Forskellig planlægning og
udvalgsarbejde i gruppen, tre
klanspejdere var delegerede på
korpsrådsmødet x2 og vi har
hjulpet med at samle penge
ind til gruppen med optælling i
Rema1000.
Derudover har en gruppe fra
klanen stået for fundraising til
gruppen med succes.
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Vi synes det har været et spændende år, hvor der er sket meget og
vi glæder os endnu mere til et nyt
spejderår i 2022, hvor der
kommer til at ske mange ting
for klanen, blandt andet
Spejdernes Lejr til sommer,
som vi glæder os til at deltage
på sammen med resten
af gruppen.

Korpsrådsmødet
Sommerlejr

Følg med på Instagram:
@friluftsentusiasterne
ÅRSBERETNING 2021
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Find Orion Online :)
www.oriongruppe.dk
Fa cebook:
Orion 2100 - De blå spejdere Østerbro
Orion Trop
Orions Juniorer
Orion - 2100 - Minispejder
Orion mikrospejdere
Mikrober i Orion Gruppe
Instagram:
@friluftsentusiasterne
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