
Årsberetninger	  fra	  grenene	  i	  Aros	  Division	  2009-‐2010	  
	  
Mini	  
	  
Året	  2009	  i	  Aros	  Divisions	  minigren	  har	  selvfølgelig	  været	  præget	  af,	  at	  divisionsturneringen	  holder	  
flyttedag.	  	  Vi	  kunne	  selvfølgelig	  have	  lavet	  et	  efterårsarrangement	  -‐	  men	  det	  var	  der	  ikke	  rigtig	  
nogen,	  der	  orkede.	  
	  
Så	  vi	  har	  kun	  haft	  et	  enkelt	  arrangement,	  i	  april	  2009;	  det	  var	  vikingetema,	  og	  det	  foregik	  på	  
Eskelund-‐halvøen,	  hvor	  der	  var	  vikingeskibsværft	  i	  500	  år,	  fra	  sidst	  i	  700-‐tallet	  til	  sidst	  i	  1200-‐tallet.	  
Det	  er	  klart	  et	  sted	  og	  et	  tema,	  der	  kan	  bruges	  igen.	  	  Her	  er,	  hvad	  jeg	  skrev	  til	  divisionsledelsen	  
efter	  dagen:	  
	  
"48	  minispejdere	  fordelt	  på	  9	  patruljer	  fra	  6	  grupper	  -‐	  det	  er	  lidt	  færre	  end	  vi	  plejer,	  men	  da	  nok	  til	  
en	  hyggelig	  dag.	  	  Vejret	  og	  naturen	  var	  jo	  fantastisk,	  solskoldning	  den	  eneste	  potentielle	  trussel.	  	  
Temaet	  var	  ganske	  vellykket,	  de	  fleste	  poster	  var	  med	  at	  fremstille	  noget,	  smykker,	  læder,	  
spil,	  runer,	  mad	  -‐	  specielt	  originalt	  og	  meget	  vellykket	  var	  den	  post,	  Stifinderne	  Sø	  lavede	  -‐	  
rebslagning.	  	  Dejligt	  at	  se	  Stif	  Sø	  tilbage	  i	  minidivisammenhæng,	  det	  er	  længe	  siden.	  
	  
Vi	  var	  lidt	  hårdt	  presset	  med	  voksne	  ledere,	  da	  flere	  ledere	  af	  personlige	  årsager	  måtte	  melde	  fra	  i	  
sidste	  øjeblik.	  	  Det	  gav	  et	  vist	  stressniveau	  –	  men	  det	  opdagede	  minispejderne	  vist	  ikke."	  
	  
Derudover	  arbejder	  vi	  selvfølgelig	  pt	  på	  divisionsturneringen,	  hvor	  Jakob	  fra	  Risskov	  P	  har	  påtaget	  
sig	  koordinatorrollen.	  	  	  Vi	  skal	  nok	  til	  at	  tænke	  på	  et	  lørdagsarrangement	  i	  efteråret,	  men	  det	  er	  
foreløbig	  ved	  tanken.	  
	  
Peder	  
Minileder	  i	  Gallerne	  
	  
	  

Junior	  
	  
Juniorerne	  startede	  året	  ud	  med	  et	  brag	  af	  er	  fællesarrangement	  i	  Mindeparken	  i	  slutningen	  af	  
maj	  måned.	  Vi	  mødtes	  en	  tirsdag	  aften,	  rystede	  posen	  og	  lavede	  blandede	  patruljer.	  Håbet	  var	  at	  
introducere	  juniorspejderne	  for	  hinanden,	  så	  de	  måske	  ville	  mødes	  på	  Blå	  Sommer.	  I	  løbet	  af	  
aftenen	  var	  spejderne	  på	  O-‐løb,	  løste	  opgaver	  og	  spillede	  stratego,	  undervejs	  var	  der	  naturligvis	  
også	  tid	  til	  at	  spise	  madpakker	  og	  fælles	  fangelege.	  	  
Lederne	  blev	  også	  blandet	  på	  posterne,	  vi	  skal	  jo	  også	  lære	  hinanden	  at	  kende	  på	  kryds	  og	  tværs	  –	  
der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  jo	  bedre	  vi	  kender	  hinanden,	  des	  bedre	  bliver	  vores	  fælles	  arrangementer.	  
-‐	  vi	  havde	  omkring	  100	  juniorspejdere	  denne	  aften,	  fra	  8	  forskellige	  grupper,	  dejligt	  at	  så	  mange	  
deltog	  
	  



I	  efteråret	  afholdte	  vi	  et	  PL-‐PA	  arrangement	  med	  overnatning	  for	  alle	  de	  store,	  her	  var	  der	  
forskellige	  aktiviteter	  på	  programmet,	  men	  vigtigst	  var	  det,	  at	  finde	  tid	  til	  at	  hygge	  og	  sjov.	  Da	  vi	  
nåede	  aftenen	  krøb	  juniorerne	  i	  soveposerne	  og	  se	  en	  god	  film	  i	  fællesskab.	  	  
	  
I	  skrivende	  stund	  er	  fælles	  divisionsturnering	  ved	  at	  falde	  på	  plads.	  Det	  ser	  ud	  til	  at	  vi	  bliver	  mange	  
juniorer,	  hvilket	  jo	  er	  dejligt!	  Vi	  har	  besluttet	  at	  ændre	  lidt	  på	  konceptet	  i	  forhold	  til	  vores	  
traditionelle	  dagløb,	  og	  fokuserer	  denne	  gang	  mere	  på	  lejr	  opbygning	  og	  ”basis	  spejd”.	  
	  
Årets	  juniorarrangementer	  har	  været	  godt	  besøgt,	  og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  i	  løbet	  af	  det	  
næste	  års	  tid,	  vil	  forsøge	  os	  med	  tilsvarende	  arrangementer,	  
	  
Anni	  	  
Juniorleder	  i	  Skjoldhøj	  	  
	  
	  

Trop	  
	  	  
Igennem	  årets	  løb	  har	  troppen	  lavet	  forskellige	  ting.	  Vi	  startet	  ud	  med	  en	  at	  have	  en	  fælles	  
tropsaften	  hos	  Risskov	  Piger,	  hvor	  temaet	  var	  vedvarende	  energi	  som	  optakt	  til	  årets	  helt	  store	  
begivenhed	  for	  at	  alle	  spejderne,	  nemlig	  Blå	  Sommer.	  	  
	  	  
På	  Blå	  Sommer	  havde	  spejderne	  masse	  af	  forskellige	  mulighed	  for	  at	  bruge	  tid	  sammen	  med	  de	  
andre	  fra	  Divisionen,	  og	  skabe	  nye	  venskaber.	  Som	  et	  forsøg	  på	  at	  styrke	  spejdernes	  fællesskab	  på	  
tværs	  af	  grupperne,	  holdte	  vi	  en	  af	  eftermiddagene	  en	  fælles	  trops	  dag,	  hvor	  de	  blev	  inddelt	  i	  
patruljer	  på	  tværs	  af	  grupperne,	  og	  skulle	  rundt	  og	  besøge	  hinandens	  lejrpladser.	  Dette	  var	  en	  stor	  
succes	  selvom	  vejret	  ikke	  helt	  var	  med	  os	  den	  dag.	  
	  	  
I	  efteråret	  havde	  Troppen	  en	  helt	  traditionel	  Divisions	  turnering	  som	  fandt	  sted	  i	  divisionen	  hytte	  i	  
Thorsager.	  Der	  var	  både	  plads	  til	  at	  lave	  forskellige	  spejder	  ting	  og	  være	  sociale	  på	  tværs	  af	  
Grupperne.	  	  
	  	  
I	  april	  2010	  havde	  vi	  en	  stor	  fælles	  Divisions	  turnering	  sammen	  med	  alle	  se	  andre	  grene	  fra	  alle	  
grupperne.	  	  Det	  var	  en	  stor	  succes	  med	  Landmands	  tema.	  
	  
Kasper	  
Tropsleder	  i	  Delfinerne	  
	  
	  

Senior	  
	  
Seniorgrenen	  har	  haft	  en	  mangeårig	  tradition	  med	  5-‐kamp,	  som	  betyder	  at	  vi	  mødes	  fem	  gange	  
om	  året	  til	  en	  turnering,	  men	  i	  år	  er	  det	  altså	  kun	  blevet	  til	  tre	  5-‐kampe.	  I	  foråret	  havde	  Døde	  
Poeters	  klan	  fra	  2.	  Risskov	  arrangeret	  en	  spejder-‐Jeopardy	  aften	  med	  mange	  spændende	  
kategorier	  såsom	  knob,	  spejderhistorie,	  båltænding,	  spejderfordomme,	  pastatårn	  og	  meget	  andet	  



-‐	  skægt	  var	  det	  i	  hvert	  fald,	  og	  mon	  ikke	  vi	  alle	  kan	  huske	  hvad	  KAFSU	  står	  for	  nu?	  Der	  var	  et	  fint	  
fremmøde	  og	  vi	  havde	  en	  hyggelig	  aften	  i	  Mollerup	  skov.	  På	  Blå	  Sommer	  holdt	  Klan	  Heidrun	  fra	  
Valhalla	  kubb-‐5-‐kamp	  hvor	  der	  også	  deltog	  nogle	  klaner	  fra	  Århus	  Skov	  Division.	  I	  December	  
afholdt	  Klan	  Heidrun	  en	  jule-‐5-‐kamp	  over	  et	  produktionsspil-‐koncept,	  som	  endte	  ud	  i	  en	  helt	  
masse	  stjerner	  og	  musetrapper	  og	  et	  næsten	  færdigt	  julehjerte	  med	  korpslogo	  på	  (i	  de	  lidt	  
forkerte	  farver...).	  Nogen	  egentlig	  vinder	  er	  der	  vist	  aldrig	  blevet	  udråbt,	  så	  det	  lader	  vi	  stå	  hen	  i	  
det	  uvisse...	  
Seniorgrenens	  aktivitetskoordinering	  bærer	  præg	  af	  at	  der	  mangler	  en	  tovholder,	  så	  det	  er	  
særdeles	  ønsket	  for	  det	  kommende	  år.	  Vi	  har	  også	  talt	  om	  at	  revidere	  5-‐kamps-‐konceptet,	  da	  der	  
ofte	  er	  et	  begrænset	  fremmøde	  med	  meget	  svingende	  deltagerantal	  fra	  de	  forskellige	  klaner.	  Vi	  
har	  talt	  om	  at	  arrangere	  fælles	  klanmøder	  i	  stedet,	  hvor	  vi	  kan	  lave	  aktiviteter	  i	  blandede	  hold	  i	  
stedet	  for	  at	  dyste	  mod	  hinanden	  i	  klanerne.	  Det	  skaber	  dels	  et	  bredere	  netværk	  og	  kendskab	  til	  
andre	  seniorer	  i	  Århus,	  men	  det	  gør	  også	  at	  man	  kan	  møde	  op	  alene	  fra	  sin	  klan	  og	  stadig	  sagtens	  
være	  med.	  Konceptet	  skal	  dog	  færdigudvikles	  og	  planlægges	  -‐	  evt.	  på	  et	  klanledermøde	  som	  er	  
tiltrængt.	  Der	  er	  ved	  at	  være	  så	  mange	  aktive	  klaner	  i	  Århus	  at	  det	  burde	  være	  muligt	  at	  få	  noget	  
mere	  seniorarbejde	  på	  tværs	  af	  grupperne	  op	  at	  stå.	  På	  divisionsturneringen	  indledes	  der	  med	  
bygning	  af	  raftebiograf,	  som	  forhåbentlig	  kan	  skabe	  grobund	  for	  et	  nyt	  og	  spændende	  samarbejde	  
på	  tværs.	  
	  
Eva	  
Senior	  i	  Valhalla	  


