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Børn skal opleve succes
Ullerslev spejdergruppe -en gruppe med værdier
Vi er en del af Det Danske Spejderkorps (DDS) - De Blå Spejdere.  
Vi tilbyder spændende og udfordrende aktiviteter for børn og unge i alle aldre.
Vi har fokus på at give alle børn og unge succesoplevelser.  

Altid ude i naturen - aldrig indenfor 
Vi mødes i vores lille skov i Kaliffenlund 
og her har vi alle vores aktiviteter. Vi 
har ingen dissideret mødehytte hvor vi 
kan sidde indenfor, i stedet oplever vi 
naturen året rundt. 

Alle kan blive spejdere 
I Ullerslev spejder gruppe kan man gå 
til spejder fra man er 3 år gammel. Der 
er plads til både de spejdere, som kan 
lide friluftlivet og som er til hygge og 
trykke rammer, samt plads til de 
spejdere som er til det mere action 
præget adventure spejd. 

"Mit barnebarn og jeg går 
til familiespejd sammen.
Det er så dejligt at have 
noget sammen -kun os 
uden forældre.
At gå til spejder giver 
anledning til mange gode 
snakke -også når vi ikke 
er afsted.

-farmor til Milla
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Beretning fra bestyrelse og ledelse

Specialspejd -ny afdeling
Ullerslev spejdergruppe er en forening i 
konstant bevægelse.
Vi ønsker, at så mange børn og unge som 
muligt skal have mulighed for at opleve 
friluftlivets glæder.
Derfor er vi også utrolig glade og stolte 
over at vi år -som et af det få steder i 
landet har haft mulighed for at lave et 
særligt tilbud til børn og unge med 
handicaps.
Vi mødes hver anden søndag kl. 
13-14:30 fra august til 1. november og
igen fra april til juli
Børnene har enten deres forældre eller
en personlig hjælper med.
Spejdergangene tilrettelægges således

at der tages hensyn til børnenes 
forskelige handicaps

Klanspejder
2016 blve også året hvor gruppen igen 
kunne bryste sig at have en afdeling 
med klanspejdere -unge mellem 16 og 
23 år.
Det er efterhånden en del år siden at 
Ullerslev spejder gruppe sidst har haft 
en aktiv klan.

Spejdertider
Familie -og specialspejd: Hver 2. 
søndag 
mikro (0.-1. kl.): onsdag kl 17-18:30 
mini (2.-3. kl.): onsdag kl 17-18:30 
junior (4.-6. kl) torsdag kl 18-19:30 
trop (7.-9. kl) tirsdag kl 10-20
klan (op til 23 år): efter aftale

Vi kunne slet ikke sige nej 
til det tilbud til Andreas -
hvornår får børn, som 
ham ellers mulighed for 
at gå til spejder. 
Det er fedt at have en 
udendørs aktivitet som 
fritidsinteresse selvom 
man sidder i kørestol. Der 
er fedt at kunne gå til 
spejder selvom man ikke 
kan så meget.

-far til Andreas



5 

Ullerslevgruppe.dk 

Aktiviteter i 2016 
Aktivitetsniveauet har været højt i 
alle afdelinger i 2016. Store som små 
spejdere har været på flere ture –
både med og uden overnatning. For 
bare at nævne nogle få ture, så har 
familiespejderne været med på Sct. 
Georg gilde løbet i oktober. Mikro og 
mini spejderne har overnattet i telte 
ved hytten i Kaliffenlund 
Juniorspejderne har været til 
spejdenes 5 kamp på Sjælland, som 
bl.a. bød på en meget våd 
forhindringsbane, tømmerflåder og 
pizzabagning i det fri. Derudover har 
juniorspejderne været på vandre-
weekend, hvor flere af spejderne 
nåede op på at gå 50 km
Trop spejderne har igen i år været på 
Djursland til Ree park challange, som 
foregår i Ree dyrepark.     

Fælles spejdermøde
Flere gange i løbet af året bestræber 
vi os på at samle alle spejdere, så 
sammenholdet i gruppen styrkes.
Bl.a. blev der lavet en tradition med at 
der er spejderne som laver mad til alle 
forældrene efter grupperådsmødet i 
februar.
I april -til Sct. Georgdag, mødtes alle 
for at aflægge deres spejderløfte og i 
august var vi atter samlet til til 
oprykkerdag, hvor de spejdere, der 
har gjort en særlig indsats, fejres.
I december var der hele to fælles 
spejdergange -først den traditionsrige 
spejder-julegudstjeneste i Ullerslev 
kirke, med efterfølgende hygge i 
Dalgård og som afslutning på året 
mødtes alle spejdere og ledere til en 
fælles spejderløb med juleaktiviteter 
med bl.a. æbleskive-golf med ild i, 
indpakning af spejdere i gavepapir mm.

Det er sjovt at være spejder.
Jeg bliver udfordret, når jeg 
er på ture og løb -både alene 
og sammen med mine 
spejderkammerater.
Vi er meget i naturen og det 
kan jeg godt lide.
Som spejder bygger vi mange 
ting og det er fedt, for jeg 
kan godt lide at være kreativ.

-Emma, tropspejder
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Tusind TAK for støtten
Også i 2016 fik gruppen støtte flere 
forskellige steder fra. Dette sætter vi 
umådelig stor pris på og derfor skal der 
lyde en KÆMPE TAK til Sct. 
Georgilderne i Kerteminde for nye 
dolke, Baden Powel-fonden for nye 
bålpander, Bevica-fonden for midler til 
et stisystem, som gør at vores 
kørestolsbrugere lettere kan komme 
omkring, 6. juni-fonden for tilskud til 
at gruppen kan komme af sted på 
Spejdernes Lejr 2017, Korpets 2020 
fond for bl.a. hængekøjer mm til vores 
specialspejdere og Brødrene Hartmann 
fonden for naturrygsække, som er 
blevet flittigt brugt allerede.

Gaver fra fonde er af kæmpe 
betydning for, at vi kan skabe endnu 
bedre aktiviteter for bøn og unge.

lederudvikling 
Lederevner værdsættes alle steder i 
dag, men det er intet nyt i 
spejderbevægelsen. Børn leder børn og 
unge leder unge er et af de 
grundlæggende principper i 
spejderarbejdet. Derfor har flere af 
de unge spejdere hos Ullerslev spejder 
gruppe brugt deres efterårsferie på at 
træne og udvikle deres lederevner. Det 
skete på Det Danske Spejderkorps’ 
ungdomskurser PLan. De unge 
mennesker har bl.a. lært at planlægge 
og instruere forskellige aktiviteter for 
deres jævnaldrende og får et indblik i 
egne styrker  
Vores voksne ledere udvikler sig også 
hele tiden –selvfølgelige i det daglige 
arbejde sammen med spejdere, men 
også når de tager på kursus. 
I år har vi afholdt flere interne kurser 
såsom 12 timers 1. hjælpskursus, 
svampetur, dyresporstur og spis 
naturen-tur.

” Jeg er leder, fordi jeg er vild 
med at se børn og unge 
udvikle sig med friluftlivet 
som ramme.
Jeg stresser af når jeg er 
sammen med mine spejdere 
og mine medledere.
Jeg får nye oplevelser, som 
jeg ikke ville have fået uden 
spejderlivet.
Jeg møder nye mennesker 
og nogle af disse møder 
udvikler sig til venskaber.

-Rikke, juniorleder
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Referat af Grupperådmødet onsdag 
den 22.2.2017: 

1 valg af dirigent og referent 
Indkaldelsen til grupperådsmødet er udsendt i retmæssigt tid.  
Anders Illenkop blev valgt til referent og Henrik Koch-Poulsen blev valgt til diagent. 
2 Beretning 
Gruppeleder Henrik Koch-Poulsen læste beretningen fra bestyrelse og ledelse op. Beretningen blev 
godkendt 
3 Regnskab 2016 
Kasser Lisbeth Overgaard Pedersen orienterede om sidste års regnskab. Regnskabet blev godkendt 
4 Behandling af indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag fra Rikke Koch-Poulsen, om at sætte kontingentet for en familiespejd 
sæson op til 250,- kr. fra de nuværende 200,- kr. pr. sæson. Begrundelsen var at det er 
næsten umuligt at få økonomien til løbe rundt. 
Forslaget blev godkendt
Der var indkommet et forslag fra Rikke Koch-Poulsen, om at nedsætte kontingentet for en 
specailspejd ned til 250,- kr. fra de nuværende 475,- kr. pr. sæson. Begrundelsen var at sidste sæson 
vidste at det ikke var dyre at afholde specialspejd end familiespejd.
Forslaget blev godkendt
5 Væsentlige beslutninger om Gruppens fremtid 
Henrik fortalte om de planer som der er for gruppen det kommende år. 
Kontingentet forbliver som hidtil 250,- kr. pr. kvartal pr. spejder. 
Kasser Lisbeth Overgaard Pedersen orienterede om budgettet. Budgettet blev vedtaget 
7 Valg 
• Der fastsættes at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Ullerslev spejdergruppe skal være på 9 
personer
Bestyrelsen ser ud som følgende:
• Anders Ilkop (formand) på valg næste år
• Lisbeth Overgård Pedersen (kasser) på valg næste år
• Louise Dyrhave (forældrerep.) valgt for 2 år 
• Flemming Buus Jacobsen (forældrerep) på valg næste år,
• Maia Ellegaard (forældrerep), valgt  for 2 år
• Karoline Buus Jacobsen (suppleant), valgt for 1 år
• Henrik Koch-Poulsen (gruppeleder), valgt for 1 år
• Emil Børmose Jørgensen (ung i bestyrelsen) på valg næste år
• Rikke Koch-Poulsen (lederrep.) valgt for 2 år
• Pernille Lange (lederrep.) på valg næste år
• Bjarne Nielsen (Revisor) valgt for 1 år
• Søren Clemmesen (revisorsuppleant) valgt for 1 år 

8 Evt.
Intet at bemærke 
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Planer for 2017 
Ullerslev spejdergruppe til spejdernes 
lejr i Sønderborg

I sommeren 2017 deltager Ullerslev 
spejdergruppe sammen med 40.000 
andre spejdere i Spejdernes Lejr på et 
4 km2 stort område i Sønderborg ved 
Kær Vestermark
Lejren foregår fra den 22.juli til 30. 
juli.
Planen er at junior, trop og klan tager 
af sted hele ugen og at mikro og mini 
spejderne tager af sted fra den 
23.-25. juli.
familiespejderne er meget velkommen 
til at komme og besøge os på 
besøgsdagen onsdag den 26. juli
Prisen for hele ugen bliver 1800,- kr.
og for 3 dage bliver prisen 500,- kr.

Fortsat kvalitet i spejderarbejdet 
Ullerslev spejdergruppe er kendetegnet 
ved kvalitet i det arbejde, som vi laver 
sammen med børnene og de unge 
mennesker. Den kvalitet skal vi fortsat 
bevare og udvikle. Lederne skal alle i 
løbet af 2017 på et eller flere kurser 
bl.a. uddannelsesmarkedet i januar på 
spejderefterskolen i Korinth 

Medlemsfremgang 
Også i 2016 oplevede vi en 
medlemsfremgang og vi er stole af at 
der nu er over 70 aktive spejdere i 
alderen 3-18 år.
I 2017 er målet at vi forbliver omkring 
70 spejdere -og gerne med en mindre 
fremgang på 5-10 spejdere.

"At gå til spejder er en vej ind i 
dansk kultur og sprog"

-Abas -far til 2 spejdere
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Lederrekruttering 
På lederfronten vil vi fortsat forsøge at 
skabe nogle stærke lederteams  
– målet er at være mindst 3 voksne
ledere i hver afdeling, samt 1-2
hjælpeledere –vi er derfor på udkig
efter flere voksne ledere som brænder
for at give børn og unge sunde
værdiger og fede friluftsoplevelser.

Samarbejde med lokale 
flygtningefamilier

I 2017 har vi sammen forskellige tiltag i 
støbeskeen, som har til formål at 
inkludere de flygtninge familier, som er 
kommet til Ullerslev de seneste år.
I maj 2017 invitere vi danske 
spejderfamilier og flygtningefamiler til 
en hygge eftermiddag på 
spejdergrunden, hvor der i 
fællesskabskal laves mad over bål. Der 
vil være tid til besøg hos de andre 
foreninger i Kaliffenlund, samt være 
aktiviterer der viser hvad spejderlivet 
går ud på.
Nyborg kommune har været behjælpelig 
med midler til dette arrangement.

"Jeg er spejder fordi, det man 
laver til spejder er sjovt og vi 
laver mange forskellige ting -og så 
har jeg venner som også også går 
til spejder.

-Malthe, juniorspejder
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Udviklingsplaner 2017–et overblik 

Beskrivelse Deadline Ansvarlig 
medlemsvækst Vi skal tilbyde 

spejderaktiviteter for alle børn 
mellem 3 og 23 år. 
Vi ønsker fortsat at være en 
gruppe på omkring 70 aktive 
medlemmer 

December 
2017 

Bestyrelsen+ 
GL 

ledervækst Vi vil være 1 leder pr. 5 spejder. 
Det giver kvalitet i spejder-
arbejdet. 
Vi vil få frivillig centeret til at 
hjælpe med lederrekurtering, 
samt rekruttere blandet 
forældre.

August 
2017 

Bestyrelsen+ 
GL 

Spejdernes Lejr
2017

Alle lederejuli 2017Vi ønsker at så mange af vores
spejdere som muligt deltager i
spejdernes lejr.
Der vil blive afholdt 
forældremøde i januar, samt 
løbende udsendt nyhedbreve
Der vil fortsat blive søgt 
sponsorater, samt fonde til 
dækning af udgifter i 
forbindelse med lejren.
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Regnskab 2016 
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Budget 2017 
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Billeder fra 201 Billeder fra 2016 



16 

Ullerslevgruppe.dk 



17 

Ullerslevgruppe.dk 




