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Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.   
 
Datoen er i år mandag den 30. marts kl. 18.00-21.00.   
Mødet bliver holdt i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille.   
 
a) Valg af dirigent & referent, samt kontrol af om det er lovligt varslet.   
b) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen                                  
ddhar gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling (Bilag 1) 
c) Fremlæggelse af årsregnskabet 2019 v/Divisionskasserer (Bilag 2)   
d) Behandling af indkomne forslag 
e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan (Bilag 3) 

2. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm.  

f) Fremlæggelse af budget for 2020, samt budget og kontingent for 2021.  

    v/Divisionskasserer (Bilag 2)  

g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer  

h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen  

     På valg: Kurt Larsen, Kristian Poulsen, Cassandra Justesen, Pia Jeppesen, Henrik Lindstrøm  

i) Valg af revisor & revisorsuppleant 

J) Beretning fra DDS´s repræsentant i friluftsrådet  

k) Beretning fra:  
1. Nekselø Centret  
2. Lejrcheferne for Division Sommerlejren 2020 

l) Eventuelt   
 
Bilag som årsberetning, budget og regnskab er at finde Divisionens hjemmeside.  
 
Af hensyn til forplejning bedes alle grupper, samlet  
tilmelde sig via gruppeleder til DC, senest den 22. marts.   

 
Spejderhilsen og på gensyn 
Divisionsledelsen 

Invitation til divisionsrådsmøde 2020    

Fotos: DL 
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Divisionsledelsens årsberetning  
På vegne af divisionsledelsen, Tina A. Andersen, DC  

& Hans C. Koch, DC  
 

Et travlt år  
2019 startede, for Divisionsledel-
sen, med en masse nye opgaver. 
Vi startede på et Divisionsledel-
sesudviklingsforløb, hvis formål 
var at vi skulle finde ud af om vi 
gjorde det rigtige, leverede det vi 
skulle og evt. kunne gøre mere. 
Umiddelbart havde vi ikke nogen 
problemer vi skulle have bearbej-
det, men selv en fungerende 
motor skal have kontrolleret olie 
ind imellem. Gennem 2019 endte vi med at 
bruge en del tid på forløbet – og absolut ikke 
spildtid! Men vi kunne også mærke at det 
tog en del af vores ressourcer når vi nu 
samtidig skulle udfylde vores rolle som 
ledelse af divisionen. Vi tror helt sikkert at en 
Division eller en Gruppe med udfordringer 
kunne få rigtigt meget værdi at tilgangen! Én 
ting vi dog fik bekræftet – Divisionens 
arbejde er til at for at understøtte det arbejde 
der ligger i grupperne og det vil vi fortsat 
gøre!  
 

Meget tidligt på året afholdte vi vores første Korte Kursus, der havde 
fokus på bestyrelsens arbejde – Primært kassererens. Mange havde 
skiftet over til Medlemsservice og skulle igennem deres første 
årsregnskab og vi samlede 7-8 personer fra forskellige grupper i 
Slagelse, med det formål at de kunne stille hinanden spørgsmål og 
sammen hjælpes ad med at opnå en forståelse og fortrolighed med 
Medlemsservice. Kurset var en succes! Ikke mindst fordi 
bestyrelserne fik skabt et uformelt netværk. Det faglige niveau blev 
også løftet og vi er sikre på at en del regnskabsafslutninger blev 
færdiggjort under eller umiddelbart efter kurset.  

Foto: DL 

Foto: DL 
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Divisionsrådsmøde  
Til Divisionsrådsmødet i Stenlille 
Kulturhus oplevede vi endnu 
engang en stor opbakning og 
det var vi rigtigt glade for. 
Charlotte, Lisbeth og Hans blev 
genvalgt og vi fik 3 nye ind i 
Divisionsledelsen, nemlig 
Rasmus Kæmpe som DUK 
Hytter, Kasper Fischer-Nielsen som DAK og Tina Andersen som DC.  
 

Vi måtte dog også sige farvel til nogle tidligere medlemmer - nemlig 
Mads (DUK Hytter), Lasse (DAK), Marianne (DUK Web) og Ulrich 
(DAK). En stor tak til de afgående for det store arbejde de har lagt i 
Divisionsledelsen.  
 
Hytter og grunde  
I perioden op til sommeren 2019 
skete der rigtigt meget. Karl af 
Riise begavede os med en 
ældre shelter, der blevet flyttet til 
Oldebjerg som samlesæt, efter den 
havde stået i en container på 
Fægangen i Sorø i nogle måneder. 
En af de helt store hytte-
begivenheder var, at der endelig 
blev monteret en brandtrappe i 
Kobæk. Den har stået på ønskelisten i nogle år og nu er den der – 
Pæn og ikke mindst sikker!  

 
Senere på året fik Niløse også en ordentlig 
en på gravearbejdet, da der blev lavet 
kloaktilslutning. Igennem nogle år er dette 
arbejde blevet udskudt men med en 
kommende sommerlejr og et krav fra 
kommunen var det dejligt at dette kom på 
plads. Oldebjerg har også fået en kærlig 
hånd af en flok Gildebrødre der gik til den 
med sav og andre grovredskaber, da der 
skulle tyndes ud blandt træer. I øvrigt 
et fantastisk sted at holde patrulje 
eller gruppeweekend  - men det gælder jo 
for alle vores grunde! 

Foto: DL 

Foto: DL 

Foto: DL 
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Blåt Lederspor  
Blåt lederspor, blev i år en 
tidsrejse gennem diverse 
spejderløb helt tilbage fra 
80` erne. Dette var en ander-
ledes måde at afholde BLS på 
end tidligere. Målet var at alle 
skulle have lært noget nyt, og 
alle skulle have gjort et 
nyt bekendskab. I år kunne 
deltagerne bl.a. prøve at lave bål 
med stål og flint, som spejdere 
gjorde på en forårsturnering i 90` erne og løse koder under stress 
som på et Sjællandsløb i 00` erne. Mellem posterne var der diverse 
stafetter. Bl.a. skulle der samles Trangia, så hurtigt som muligt. For 
nogle var det nye opgaver, for andre var det et tilbageblik fra en 
svunden spejdertid. Hele dagen bar præg af et stort engagement og 
fantastisk humør fra de godt 40 deltagere.  
 
Anton Antvorskov  
Anton, divisionens lodne DUK, har endnu en gang tilbragt et år hos 
Solskinstroppen, hvor han og alle spejderne har fået fyldt rygsækken 
med en masse ny oplevelser. Her har lederne formået stadig, at holde 
fast i deres gejst og engagement, og som følge heraf  - endnu et år 
med stigende medlemstal.  
 
Forældrekursus, uden succes  
I et forsøg på at klæde forældre  
bedre på, forsøgte Divisions- 
ledelsen, at afholde forældre- 
kursus tre steder i Divisionen i  
løbet af sensommeren og efter- 
året. Alle tre gange endte  
desværre op med, at der ikke  
er nogle deltagere. Vi må  
desværre erkende, at vores  
“markedsføring” ikke har været  
god nok, og vi må i tænkebox for at finde en anden vej at nå 
forældrene på. Hele formålet med dette kursus var at sprede 
budskabet om, at spejder er noget man kan og bør involvere sig i. Vi 
er mere end nogle færdigheder - vi er et aktivt udviklende fællesskab!  
 
 

Foto: DL 

Foto: DL 
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Korpsrådsmøde  
Endnu engang var Antvorskov  
Division mødt talstærkt op til 
spejderdemokratiets højborg - 
Korpsrådsmødet i Legoland. Året  
bød på en Udviklingsplan, der skulle 
finpudses samt et, mildest talt, 
spændende valg til Korpsledelsen. 
Den godkendte udviklingsplan, der  
er gældende for de næste 5 år, 
udmærker sig ved at være ret operationel, afgrænset og inspirerende 
– også selv om enkelte punkter skabte debat blandt de fleste 
provinsbyer (’Urban Scouting’, som eksempel). Men der er helt sikkert 
inspiration at hente til gruppernes fremtidige udviklingsplaner.  
Til Korpsledelsen fik vi valgt en tidligere gruppeleder fra 2. Hellig 
Anders, Thomas. En oplagt mulighed for at få talt Antvorskov 
Divisions sag og få sat lidt vestsjællandsk fokus på spejderiet. 
 
Tak til alle for jeres gejst og entusiasme!  
 

På vegne af Divisionsledelsen, Tina Andersn & Hans C. Koch, 

Divisionens kanoer 

Husk at divisionen har 2 kanoer som kan 
benyttes. 

Kanoerne ligger  hos Poul Erik Larsen i 
Ringsted, sammen med deres kanoer,  
og kan lejes ved henvendelse hos: 

Poul Erik på tlf: 22 55 55 95 

Er stedet til gruppeturen fundet? 

Spejd-Niløse er en hytte med 
tilhørende naturgrund, der ligger nord 
for Dianalund på Sjælland. På grunden 
findes der ud over hytten også en 
shelter, et raftestativ og en stor 
lejrbålsplads med bænke. Grunden 
ligger lige op til Naturpark Åmosen. 

Kontaktperson: Rasmus Kæmpe         
Tlf: 60 14 99 90  

Foto: DL 
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Nyt fra DUK Hytter 
 
2019 har budt på meget nyt. Ny Duk Hytter – Ny Udlejer i Kobæk – Ny 
Udlejer i Niløse.  
 
Alle de bolde der i starten af året blev smidt op i vejret er ved at være grebet 
– enkelte bolde har lige fået en ekstra lufttur inden vi kommer helt på plads, 
men vi er godt på vej.   
 
I Kobæk er der sat en ny brændtrappe op, så alle kan sove oven på med god 
ro i sjælen. Der er et stort ønske om fornyelse i køkkenet, og det ligger øverst 
i bunken af nye tiltag i den lille hytte. Der er fortsat god interesse for at bruge 
hytten også fra Divisionens grupper. Dejligt. Blev ved med det.  
 
På Oldebjerg går det, som det har gjort i mange år. Brian, som er udlejer,  
styre løjerne med hård hånd og har et godt hold af Gilderbrødre, der træder 
til, når der skal laves noget. I efteråret fik vi af Karl af Riise gruppe foræret 
en shelter, som skal rejses i foråret (4.—5. april). Oldebjerg er også godt 
brugt af divisionens grupper.  
 
Niløse har fået en ny ”beboer”, da 
Klan Klassik har fået hjemme på 
Niløse og har hen over vinteren 
lavet lidt småting og afholdt 2020’s 
første Niløsedag med en god 
opbakning – Klanen står også for 
udlejningen og de to nye udlejere 
er ved at være kommet godt på 
plads i deres rolle.  Foto: DL 

Foto: DL Foto: DL 
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Der er en god interesse i at bruge Niløse, både fra divisionens egne grupper 
og andre spejdere, men også til alverdens andre arrangementer. 
Forberedelserne til Niløselejeren 2020 er også gået i gang – Niløsegrunden 
skal nok blive klar til at tage imod jer alle. Naturparken Åmosen har i 
efteråret tildelt Niløse penge til endnu en shelter. Den er bestilt og når 
forhåbentligt at blive færdig inden sommer.   
 
Alt i alt finder jeg, Rasmus, mig godt tilrette i min nye rolle – I er altid 
velkomne til at tage fat i mig hvis I har noget vi skal hjælpe med.   
 
DUK Hytter – Rasmus Kæmpe 

Der bliver fokus på bæredygtighed, genbrug og hvordan vi som spejdere, kan gøre  

verden til et bedre sted. Vi vil bygge og hygge, finde sammen med spejdervenner på 

 tværs af grupper og danne nye bekendtskaber på kryds og tværs i divisionen. 

 
Fuld lejr d.5-12. juli 2020 / Halv lejr d.8-12. juli 2020 

Besøgsdag: onsdag d. 8. juli 2020 

 

Hold øje med Divisionens hjemmeside for flere detaljer 
og følg os på Facebook @niloeselejren2020. 
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Hilsen fra lejrcheferne 
 

Sommeren nærmer sig. Måske kan vi ikke helt mærke det endnu på temperaturen, 
men vi er på vej i den rigtige retning. 

Vi er et stort hold af ildsjæle, der arbejder hårdt på, at udforme årets 
divisionssommerlejr 2020. Forhåndstilmeldingerne tikker ind fra nær og fjern. Det 
lader til, at mange grupper vil bakke op om at få en helt fantastisk lejr. Der er 
grupper fra andre korps og endda udlandet, der har vist interesse i at deltage. En 
Irsk spejdergruppe har skrevet og ønsker at vide mere om lejren! 

Måske skulle vi have beholdt navnet fra sidst: Interspejd. Det gør vi selvfølgelig ikke, 
da Niløselejren 2020, bliver helt sin egen. Med fokus på klima og genbrug, har vi 
valgt at bevæge os indenfor den internationale agenda. Vi vil dog gerne 
understrege, at det bliver på spejdermaner og i divisionens ånd. Vær ikke nervøs for 
at bålmaden bliver kompromitteret! 

Når det er sagt, håber vi, at I ude i grupperne vil være med til, at være innovative og 
nyskabende i de rammer i nu har. Niløselejren 2020 må gerne blive den lejr hvor 
skøre påfund og spejderideer, blev udviklet og gennemført. Måske er der nogle af 
dem, der kan give inspiration til andre. 

I styregruppen ønsker vi at Niløselejren 2020 bliver en lejr hvor vi på tværs af 
grupper og grene kan arbejde sammen om det vi alle brænder for, nemlig give 
vores spejdere en fantastisk oplevelse. Derfor er det også vigtigt for os at få så 
mange input og feedback, inden lejren starter, så vi i fællesskab kan få den bedste 
lejr for alle. 

Spejderhilsner fra 
Pernille og Torben 
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Budget og driftsregnskab  
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Familie– og Mikrogrenen 
Årsberetning for familie og mikro spejder 2019 

 

Søndag d. 26. maj 2019 mødte en masse glade spejder og familier op, til årets 
familie- og mikrospejderdag. Denne gang var temaet "Vilde kræ", som fandt sted på 
Niløse grunden.  Rundt omkring på grunden var 
der forskellige poster, hvor spejderne blandet 
andet skulle hjælpe dyrerne med at blive befriet 
fra Donita Donata som ville lave tøj ud af dem. 
Både en hund og en kanin havde fundet vej til 
Niløse denne dag.  

På posterne blev der også fortalt omkring 
forskellige dyr, hvordan de lever, og hvad de 
lever af. Der blev løbet, grint og hygget. Men 
vigtigst af alt, fik spejderne befriet alle dyrene, 
så  den onde Donita Donata og hendes hjælper gik tomhændet derfra.  

Det var en god dag for spejderne - takket være deres ledere, som virkelig levede sig 
ind i rollerne, og havde lavet en perfekt dag for spejderne og deres familier.  

Jeg glæder mig til at se, hvad familie- og mikrospejderdagen bringer i år. Har hørt 
rygter om at der er godt "bid" i temaet i år.  

Vi er 83 spejdere, som enten er mikro eller familiespejder i Antvorskov Division. Det 
synes jeg er rigtigt godt gået og det er dejligt, at se flere grupper starter disse 
spejdergrene op.   

 

Spejder hilsner  

Cassandra Justesen  

DAK - mini, mikro og familie spejder 

Foto: Mette Bjerregaard 

Foto: Mette Bjerregaard 

Spejdermærke 

udarbejdet  

af DUK Medier 
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Minigrenen 
Årsberetning for minispejder 2019 

Som traditionen tro forgik dette års Føniks lejr i Gørlev d. 1. juni 2019, og her 
mødte en masse mini spejder op - klar til at kæmpe om førstepladsen som den 
bedste patrulje. Der blev bygget lejr op, gennemført opgaveløb og senere blevet 
der lavet mad over bål. Alle aktiviteter blev vuderet og der blev givet point. 

Det samme gjaldt lejrbålsunderholdningen, hvor hver gruppe skulle lave noget 
underholdning til. Derefter blev der hygget om bålet, hvor alle pointene blev lagt 
sammen. Så var de klar til næste morgen, hvor de spændte minispejdere skulle 
finde ud af hvem der havde vundet.  

Bedste patruljer blev: 1. pladsen - Panter fra Gørlev gruppe. 2. pladsen - 
Guldspurverne fra Solskinstroppen. 3. pladsen - Falke fra Trelleborg. 
 
Miniweekend 
I september begyndte der at dufte lidt af jul i 
Ruds Vedby. Her var en masse minispejdere 
nemlig mødt op for at hjælpe med at finde 
julemanden. Som mange nok har opdaget, så 
lykkedes det dem. Så vi kan takke alle vores 
minispejdere for, at det i år 2019 blev jul.  
 
Begge arrangementer var ikke blevet til noget, hvis lederne ikke havde gjort så stort 
et stykke arbejde. Jeg ved, at der er 135 minispejdere i Antvorskov Division, som er 
rigtig glade for jeres arbejde. Tak og værdsat. 

Spejder hilsner  

Cassandra Justesen  

DAK - mini, mikro og familie spejder 

Foto: Asbjørn Wieck-Nordahn   

Foto: Marianne Aaløkke Vinther  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001687973057&fref=gs&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCPD2xwezt8-zcxJDH63l0wxvFn2cKExZpx0HAJ22MoF2YqyEVzCdx7NxiNmh_AJ4yEhDZXmK3hwCRY&tn-str=%2AF&dti=1640947049501238&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/mavinther?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA55fLTbLW6LGfP_PkOsCOkUP7eomVgAPrnsRpklRzrr4LwX2QKJ1gGAwBnZfPPigMJQ5T1QNgHZgJX&hc_ref=ARTnQzLyAkpqvKqvdjCZIgFaMYzYg5RkgRWixyb5b66RiTSqTuJA3-I63uc9l9u6VLk&ref=nf_target&dti=1640947049501238&hc_
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Juniorgrenen 

Fotos:  Ulrich Karsgaard 

Foto:  Gunilla Jørgensen 

Efterårstur 2019 
I efteråret har vi haft en dejlig gåtur på 20 kilometer gennem skov og land. 
Overnatningen var i shelter, bålhytte og små hobbit-bo. Vejret var med os og solen 
skinnede det meste af dagen. Vi var ca. 30 spejdere og ledere af sted. 

Grif 2019 
I foråret d.24.-26. maj 2019 blev der afholdt  
Griflejr, hvor der deltog over 40 spejdere  
og 15 ledere. Junior-turneringen blev afholdt 
På Oldebjerg. Her blev der som tradition dystet 
om at lave den bedste lejrplads, den skønneste  
mad, den sjoveste lejrbålunderholdning, om at 
være de stærkeste til tovtrækning m.m. 
Til afslutning blev der fælles overrakt præmier  
til vinderne. 
 
Foråret 2020 
Her til foråret er der Mohrondoløb den 14.-15. marts i Vemmelev, hvor byen bliver 
omdannet til en spilleplade med forskellige både bemandede og ubemandede 
poster. Løbet tager udgangspunkt i klassiske spejderfærdigheder tvistet om nye 
spilkleformer som Settlers, Fortnite og Risk. 
 

Spejderhilsner 

Ulrich og Charlotte 

             JUNIORGRENEN - KALENDER 
 

 Griflejren bliver d.15.-17. maj på Oldebjerg 

 Nyt møde i juniorgrenen er den 19. marts i Ringsted kl.19.00 

 Efterårstur bliver den 24.-25. oktober. Trelleborg er arrangementsansvarlige,       
nnnnmen vi hjælpes ad som sædvanlig. Turen bliver en hygge tur med standlejr og 
XXXXoverraskelser - måske på Rævehøj? 
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Tropsgrenen 

Hej Tropsledere og assistenter 
 

Forårets arrangement i 2019 for tropsspejderne, Basilisk, blev gennemført som et 
aktivitetsevent med blandede patruljer mellem divisionens troppe og ikke som den klassiske 
konkurrence, da tilmeldingerne kom noget sent frem. Det bliver bedre i 2020 hvor rammen 
bliver klassisk forårsturnering - det er vi ledere enige om. Efter en gåtur gennem skoven fra 
Sorø til Kongskilde skulle der produc eres bålmad til fælles middag. Hyggelig underholdning 
ved lejrbålet blev det også til fra alle patruljer, inden en nattur rundt på Orienteringsløb. 
Søndag morgen blev vi mødt af en udbrændt 
Audi, som nogle øv med øv på banditter havde 
kørt i Tystrup sø. Lige der hvor vores 
aktiviteter med kanosejlads skulle foregå. 
Men det gik, og var ret hyggeligt til trods for 
den noget utraditionelle kulisse. 
 
På efterårsarrangementet 10-10-Event var 
opgaven en fantasifuld opfindelse til at 
transportere vand. Der blev eksperimenteret 
med alle slags rør, tagrender, dæk, slanger og 
klassisk pionering til at flytte 10 liter vand. 
Vejrguderne sørgede også for at fylde ekstra 
vand på – hmmm. Hygge i Huset ved Skoven 
med lækker mad blev det også til inden en 
gennem-gribende rengøring efter 
mudderhel…. igennem lørdagen.  
Flot arbejde i fælles-skabets ånd – 
Tjikkerlikkertak skal lyde! 

Fotos:  Basilisk 2019 ved Kongskilde  

Foto: 10-10 Event  

(Storm P. Vandflyttemaskine) 
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Foto: Kasper Fischer-Nielsen 

         TROPSGRENEN - KALENDER 
 

 14.- 15. marts, Mohrondoløb i Vemmelev 

 4. april, Gådag hos 2. Hellig Anders 

 21.- 24. Maj (Kristi Himmelfart), Basilisk  

 X. Juli, Tropsevent på divisonssommerlejren DIVI2020 

 12. september TL/TA-møde i Ringsted kl. 18.30 

 X. November – 20/20 event. Dato udgives senere 

På Tropsspejdernes egen Facebookgruppe – Antvorskov Division Tropsspejdere er det 
fortsat meningen, at man kan søge spejderkammerater til events, adventurespejd, sjak mm. 
til ture og kurser. Tropslederne holder sig fortsat til koordinering i ”vores ledergruppe” på 
Facebook. 
 
2020 bliver igen et år med Basilisk i foråret og et nu 20-20 Event i efteråret – FEDT. Ud over 
disse to faste arrangementer, så skal I alle holde godt øje med Facebookopslag med 
arrangementer hos de enkelte grupper rundt om i vores egen division, hvor der bliver 
inviterer til endnu mere samarbejde.  
Der er virkelig mange gode kræfter, som bakker op om arrangementerne. I 2020 er det målet 
at ALLE divisionens troppe deltager i ALLE  arrangementerne, så vi kan komme på 
divisionslejr med fede oplevelser i bagagen for både spejdere og ledere – det er og bliver 
stort! 
 
Lederne i tropsgrenen har sammen sat skub i forberedelserne til et tropsdøgn på DIVI2020.  

Sådan en energi er fantastisk at opleve – det bliver også godt! 

Læs endnu mere i referater fra seneste Tropsledermøde i forbindelse med Nytårstaflet 4. 

januar 2020. Referatet findes bl.a. på divisionens hjemmeside og i Facebookgruppen. Læs det 

og udbred budskaberne.  

 

Vi ses i naturen til et endnu bedre spejderår i 2020.  
Spejderhilsen Kasper og Henrik 
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Seniorgrenen 

Senioråret 2019, et år der har budt på en masse nyt og flere ændringer, men 
også et år der har samlet divisionens aktive seniorspejdere en smule mere. 

Vi lagde ud hos Solskinstroppen, som var værter for årets julefrokost. Temaet var 
vinterfilm og det bød på sjove og kreative udklædninger. Solskinstroppen havde 
lavet godt program, der gav endnu en hyggelig spejderaften til samlingen. 

Foråret gik med seniorer på diverse adventure løb, lokale løb, kurser og meget 
mere. Her mødtes flere af divisionens seniorspejdere på tværs i spændende og 
udfordrende rammer. Helt sikkert et boost til seniornetværket og sammenholdet.  

Sommeren ramte og det betød det først KL/KA-møde i meget lang tid. Flere klaner 
var repræsenteret. Vi mangler dog stadig de sidste. På mødet blev der lagt de 
store overvejelser og planer for fremtidens seniorarbejde. På planen kom flere 
fællesmøder, seniorfester og ”Vi skal mødes i andre rammer”.  

Hen over sommeren var der bl.a. arbejdsdage på Spejd-Niløse og en shelter dag 
på Oldebjerg. Igen var det fedt at se seniorspejdere, der var klar til at løse 
opgaver. 

Ferien sluttede og en masse friske spejdere rykkede op fra troppe til klanerne. Det 
betød at der skulle holdes introfest, så vi kunne lære hinanden at kende. RAN Klan 
i Sorø lagde hytte til og med omkring 40 tilmeldte, blev det et brag af en fest.  
Efteråret var der også fart på og det bød bl.a. på Fællesmøde på Spejd-Niløse, et 
flot seniorfremmøde på Nathejk, Pluskurser og meget mere.  

Så Senior året 2019, blev et år med fart på, en masse fede venskaber og goder 
oplevelser. Vi kan dog sagtens blive endnu flere til arrangementerne. Klanerne er 
derude og de er fyldt med friske seniorspejdere. Giv dig selv en masse oplevelser 
og styrk dit netværk. Det gør du ved at deltage så meget som muligt! Vi ses i 2020 
- det bliver fedt! 

Spejderhilsner fra Kasper 
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 Blåt lederspor 2020 

Hej ledere og assistenter i hele Antvorskov Division 

Sæt kryds i kalenderen 26. - 27. september 2020 til en oplevelsestur et sted i den 

sjællandske natur! Med blandede hold og IGEN berigende på nye indtryk og 

bekendtskaber med en enkelt lillebitte spejderluksusovernatning. 
 

Er det noget? JA DET ER SÅ :-)  
 

Formålet er, at lederne i Antvorskov division skal kunne trække på erfaringer, idéer og 

sparring hos hinanden igennem samvær, hvor der er tid til snak, hygge og fordybelse. Målet 

er, at lederne skal opnå bedre kendskab til hinanden og der igennem skabe større 

sammenhængskraft divisionens grupper imellem og sigte mod naturligt at gennemføre flere 

arrangementer sammen.  
 

Blåt Lederspor er kommet for at blive! Og det er takket være dig og DIN deltagelse!  

Vi har kørt langt og løst små opgaver, kørt mindre langt og løst lidt større opgaver, og 

sidst har vi bevæget os knap så langt til fods og løst ældre spejderopgaver. 

Hvad Blåt Lederspor 2020 kommer til at byde på, kan vi ikke afslører, det må være op til 

dig at finde ud af. En ting er sikkert – det bliver MINDST lige så godt! Denne gang med 

endnu flere deltagere - selvfølgelig ;)  

Tjikkerlikker og tilmeld dig og dine ledervenner, når indbydelsen kommer ud i via 

Facebook, mail, brevdue, film, Youtube i august måned 2020. 

Vel mødt og spejderhilsner Lisbeth 

Først gang blev der kørt mange kilometer.  

Anden gang blev der kørt færre kilometer.  

Tredje gang blev der gået lidt frem og tilbage.  

Fjerde gang - hvad bliver det næste? 
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Medlemsstatistik jan-2020 jan-2019 jan-2018 jan-2017 
Fremgang 
2019-2020 

3300 Antvorskov Division 5 5 6 5 0% 
3302 2. HAG 74 57 66 68 30% 

3304 Høngspejderne 45 35 36 32 29% 
3306 Korsør Spejderne 25 26 35 33 -4% 
3307 Korsør Sø 13 8 8 8 63% 
3308 Ruds Vedby Gruppe 23 33 29 38 -30% 
3309 Solskinstroppen 56 57 40 24 -2% 
3310 Trelleborg Spejderne 105 118 116 104 -11% 
3311 Gørlev Gruppe 47 55 50 61 -15% 
3313 Karl af Riise Gruppe 105 120 110 119 -13% 
3314 Ringsted Gruppe 52 45 36 43 16% 
3316 3. Valdemar Sejr Gruppe 41 44 40 47 -7% 
3317 Gyldenløve Gruppe 54 41 38 39 32% 
3318 Stenlillespejderne 35 40 44 47 -13% 

3319 Klan Klassik 1 0 0 0 0% 
TOTAL 681 684 663 677 0% 

Antal grupper med mere end 50 medlemmer 6 grupper 

Største fremgang 63 % Korsør Sø 

Til gruppeledere, kasserere og bestyrelsesformænd 

- Udnævnelser foretages i Medlemsservice og børneattest håndteres i forhold til processen 
modtaget  fra korpskontoret 

- Ændring af leders funktion, adresse, tlf.nr. samt registrering af seniorer foretages i Medlems-
service. Ved ændring af en leders navn skal korpskontoret kontaktes. 

- Gruppeberetninger sendes til: DC Hans Christian Koch senest 14 dage efter grupperådsmødet. 

- Medlemsstatestik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Medlemsservice. Husk at holde 
gruppens oplysninger opdateret. 

Divisionsledelsen 
DC Hans Christian Koch Tlf: 42 73 64 00  hans@see-eh.dk 

DC Tina Anika Andersen Tlf: 22 88 59 63   tinanikandersen@gmail.com  

DK Pia Jeppesen Tlf: 41 89 13 31  kasserer.antvorskov@gmail.com 

DPK Lisbeth S. Weber Tlf: 20 49 86 17  misslsw@gmail.com  

DAK Cassandra Justesen Tlf: 30 27 62 01 cassandrajustesen@live.dk 

DAK Henrik G. Lindstrøm Tlf: 40 26 69 58  henrik@lindstroem.dk 

DAK Kasper Fischer-Nielsen Tlf: 28 56 32 19  kasperfn92@gmail.com  

DAK Kristian Poulsen Tlf: 22 83 01 24 kristianteamcolleruphus@gmail.com 

DUK Hytter Rasmus Kæmpe Tlf: 60 14 99 90  kaempe700@hotmail.com  

DASØ Kurt Larsen Tlf: 21 86 11 70 kula@live.dk 

DUK Medier Charlotte B.Warming Tlf: 30 91 18 08 cbwarming@gmail.com 

 

Lad os klare alt det praktiske 
WEBSHOPLAGERET.DK 

Vi kan hjælpe din spejdergruppe med print af 

brochurer, flyers, plakater, klistermærker m.m. 
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