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“De Grå 2019”
Divisionsblad for Antvorskov Division. Divisionen omfatter byerne Skælskør, Korsør,
Ruds Vedby, Høng, Gørlev, Slagelse, Ringsted, Sorø, Jystrup og Stenlille.
“De Grå” bliver udsendt til alle ledere, assistenter, seniorer og
bestyrelsesmedlemmer pr. mail, på hjemmesiden og bliver delt på Facebook.
Redaktør og grafisk arbejde: Charlotte B. Warming
E-mail: cbwarming@gmail.com
Print: Webshoplageret.dk/DDP - Din Distributions Partner
Bladets indhold: Divisionsledelsen og ledere i Antvorskov Division har bidraget til
bladets artikler. De meninger, der udtrykkes i “De Grå” i almindelighed, udtrykker
ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning.
Forsidebilleder: 1. og 2. foto taget af divisionsledelsen, Blåt Lederspor 2018.
3. foto taget af Maria Jensen, Solskinstroppen. 4. foto er taget af Christoffer
Hesselberg til “Korpsrådsmøde 2018”.
Artikler, billeder og andet indhold til næste nummer af “De Grå 2019 light” skal
indleveres senest d. 1. september 2019 til overstående e-mail adresse.
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Invitation til Divisionsrådsmøde 2019

Foto: Stenlille Kulturhus Divisionsrådsmøde 2018, Divisionsledelsen.

Så er det igen tid til at afholde Divisionsrådsmøde.
Datoen er i år mandag d.8. april kl. 18.00 - 21.00.
Mødet bliver afholdt 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 har gjort for
at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling (Bilag 1)
c) Fremlæggelse af årsregnskabet 2018 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 2019, samt budget og kontingent for 2020.
v/Divisionskasserer (Bilag 2)
g) Fastsættelse af antallet af Divisionsledelsesmedlemmer
h) Valg af medlemmer til Divisionsledelsen
På valg: Hans Koch, Lisbeth Weber, Marianne Vinther, Charlotte Warming, Lasse
Ottenfelt, Ulrich Kaarsgaard – ønsker ikke genvalg, Mads Bidstrup – ønsker ikke
genvalg
i) Valg af revisor & revisorsuppleant (begge genopstiller)
j) Beretning fra DDS ́s repræsentant i friluftsrådet
k) Beretning fra:
1. Nekselø Centret
2. Lejrcheferne for Division Sommerlejren 2020
3. Korpsledelsen
l) Eventuelt
Bilag som årsberetning, budget og regnskaber er at finde her i bladet.
Alle bilag vil også være at finde på Divisionens hjemmeside,
www.antvorskovdivision.dk, i løbet af marts 2019.
Af hensyn til forplejning bedes alle grupper,
samlet tilmelde sig via gruppeleder til DC,
senest den 28. marts.
Spejderhilsen og på gensyn
Divisionsledelsen

Husk!
Medbring selv krus,
så sørger vi for
kaffe, te og kage
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Divisionledelsens beretning 2018

På vegne af divisionsledelsen, Hans C. Koch, DC
Vi var ikke engang kommet en uge ind i
2018 før det nye års Taffel blev afholdt, og
det var noget af en fest. Temaet var
“Danmark” og vi havde besøg af alt fra
Dronningen selv, til en pakke grovhakket
leverpostej fra Stryhns. Underholdningen
stod på en ordentlig gang dansevenlig
rock, og igen mættede det overdådige
måltid en del over 100 munde!
Grupperne og divisionsledelsen
Foråret er i spejder-regi som regel fyldt
med en masse stress over at få afsluttet
regnskaber og afholdt Grupperådsmøder,
og 2018 var ingen undtagelse. På
regnskabssiden var der en del der stod
med begge fødder inde Medlemsservice
og skulle afslutte deres første regnskab
der – noget der gav en masse spørgsmål.
Heldigvis blev der, halv-spontant,
arrangeret en workshop i regnskabsafslutning i Medlemsservice, der skabte
meget værdi for de deltagende. Denne
workshop var gnisten til det nye tiltag
’Korte Kurser’, men mere om det senere.
Grupperådsmøderne havde vi, fra
divisionsledelsen, et stort ønske om at
deltage i og vi fik nået næsten alle! Det
er en berigende oplevelse at deltage, da
det er her vi oplever, hvor foreningslivet
møder spejderlivet, og hvor vi samtidig
ser hvilke problemstillinger, men også
hvilke styrker, de enkelte grupper står
med. Dette er med til at sætte retningen
for divisionsledelsens arbejde og fokus!
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I midten af april afholdt vi Divisionsrådsmøde og endnu engang var deltagelsen
stor og engageret. Der var stort
engagement at spore, specielt fra
Seniorerne, som havde arbejdet energisk
på et forslag om en Divisionsklan – et
projekt der i øvrigt blev vedtaget at
arbejde videre med og som det forventes
at vi ser bærer frugter i løbet af 2019 og
efterfølgende!

Til Divisionsrådsmødet blev divisionsledelsen to medlemmer stærkere, idet
Cassandra Justesen og Kristian Poulsen
blev valgt ind som DAK’er.

Foto: Divisionsrådsmøde 2018,
Nye DAK´er Cassandra og Kristian,

Dermed fik vi en bredere repræsentation,
men også flere ressourcer til at udføre
det arbejde som divisionsledelsen står
overfor. Ud over to nye blev Pia Jeppesen
genvalgt som Divisionkasser, Kurt Larsen
som DASØ og Henrik Lindstrøm som
DAK. Det at man genopstiller bekræfter
at der sker noget i divisionsledelsen og
det, at man bliver genvalgt viser heldigvis
at der er en tillid til divisionsledelsens
arbejde. Vi er meget glade for
opbakningen! Det skal dog nævnes at der
desværre ikke blev valgt en Divisionschef
mere. Måske i 2019...?
Divisionsrådsmødet blev også det sted,
hvor vi endegyldigt fik fastlagt, at der
kommer en Divisions Sommerlejr i 2020 i
dét der var stor opbakning fra Divisionsrådet.
Igen i 2018 har divisionsledelsen arbejdet
med den nye struktur og rollerne er efterhånden ved at falde på plads. Det har
dog vist sig, at være sværere end som så,
at være helt sikre på, at vi alle taler det
samme sprog og forstår vores roller. Dette
har ført til, at divisionsledelsen i efteråret
2018 ansøgte om at få hjælp fra Korpset til,
at få kigget på vores struktur, organisation
og få afstemt vores forventninger.
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Vi har været så heldige, sammen med
to andre divisioner, at komme med på et
Divisions - ledelsesudviklingsforløb og det
er et spændende arbejde, der starter i 2019
og forhåbentligt resultere i endnu mere
fantastisk arbejde og samarbejde! Det skal
dog understreges, at divisionsledelsen
allerede er et fantastisk hold og at vi ikke
står med nogle specielle problemer – Men
vi kan altid blive bedre!
Gruppernes støtte til divisionsledelsen i
2018 har været helt fantastisk! Vi har
modtaget langt flere invitationer til
arrangementer og ture end vi har kunne
deltage i, men hver af en af dem har været
værdsat! Det store arbejde ligger i
grupperne, tæt på de unge og at blive
inviteret til og deltage i alt fra juleture,
hytteindvielser, jubilæer, vandreture og
gruppeweekender har skabt inspiration
og lyst!

Foto: Solskinstroppen

Igen i 2018 boede Anton, vores måske
hyggeligste DUK, hos Solskinstroppen,
der igen, viste imponerende to-cifferet
vækst i 2017! Et er at skabe vækst og
fremdrift – et andet er at holde det
kørende. Dette er noget Solskinstroppen
har vist muligt med lederkræfter, der
inspirerer og giver alt, hvad de har i sig!
Blåt Lederspor blev igen afholdt med
succes. Arrangementet, hvis fokus er at
skabe netværk og inspiration for
divisionens ledere, blev justeret lidt på
baggrund af tilbagemeldingerne. Dette
skabte et arrangement, hvor der blev
brugt mindre tid på landevejen og mere
på poster. forbliver stor i fremtiden, hvor

vi igen justerer for, at sikre, at
arrangementet forsat er inspirerende og
ikke bare en tradition!

Foto: Blåt lederspor 2018, Divisionsledelsen

Grenenes arrangementer er ligeledes
blevet afholdt med stor opbakning. Et
snedækket Mohrondoløb og et tørkelagt
Fønix dukker op i tankerne, ligesom
Tropspejdernes nyskabende ’10-10 event’
var en stor attraktion. Grenarrangementer
på tværs af grupperne er det sted hvor vi,
med størst effekt, når målet om, at den
enkelte spejder oplever, at være en del af
noget større – et meget vigtigt element i
vores udviklingsplan!
Nye tiltag
På Divisionsrådsmødet foreslog
divisionsledelsen, at der blev igangsat
nogle Korte Kurser, på baggrund af den
succesfulde halv-improviserede Workshop i Regnskabsafslutning i Medlemsservice.
Der blev taget godt imod forslaget og
umiddelbart efter DRM blev der udsendt
et spørgeskema med formålet, at finde ud
af, hvor vi først skulle sætte ind. Resultatet
af dette er indtil videre blevet til tre Korte
Kurser, hvis formål har været, at give
konkrete værktøjer til brug i det daglige
spejderarbejde, på bare 3 timer en
hverdags aften. Der har været en overvældende opbakning til de tre kurser,
’Ny Leder’, ’Arbejde med børn med særlige
behov’ samt ’Workshop i
Økonomi-delen af Medlemsservice’.
Deltagelsen har været stor og dette er et
område vi kommer til at arbejde meget
mere med i fremtiden!
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Ikke alt er godt...
Som helhed oplever spejderkorpsene i
Danmark en god fremgang og vi skal helt
tilbage til 70’erne for, at se medlemstal
så høje som nu. Det er naturligvis dejligt
med en overordnet fremgang, som
heldigvis også kan ses i vores Divisions
medlemsstatistik.
Desværre er fremgangen ikke at måle alle
steder og vi ser derfor grupper, der støt
og roligt går nedad. Dette er en udvikling
vi skal have bremset og vendt. Ikke fordi
høje medlemstal er et mål i sig selv – det
er gruppernes eksistens til gengæld!
Ved overgangen fra 2018 til 2019 måtte vi
sige farvel til 1.- 2. Valdemar Sejr Gruppe,
der igennem en årrække har bevæget sig
én vej. Gruppen er nu blevet slået
sammen med 3. Valdemar Sejr Gruppe,
men i praksis er den ikke længere
eksisterende. 1.-2. VSG havde en lang og

spændende historie og det var dér
spejderånden fik fat i mig og gruppen var
med til, at forme mig, til den jeg er i dag.
Vi skal naturligvis se fremad, men engang
imellem er det vigtigt, at huske på, at de
grundpiller vi er bygget på, ikke varer ved,
hvis vi ikke passer på dem!
Mere af det samme
Et mål for 2019 kunne være, at det skal
være ligesom 2018 – bare 10% bedre. Et
stort mål, men ikke uopnåeligt! Med den
fantastiske indsats og det engagement,
der bliver lagt for dagen i samtlige
grupper i divisionen, er det ikke svært at
forestille sig, at 2018 kommer til at stå i
skyggen af 2019.
Tak til alle for jeres gejst og entusiasme!
På vegne af divisionsledelsen,
Hans C. Koch, DC.

Divisionens kanoer
Husk at divisionen har 2 kanoer som kan
benyttes.
Kanoerne ligger hos Poul Ulrik Larsen i
Ringsted, sammen med deres kanoer, og
kan lejes ved henvendelse hos:
Poul Ulrik 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 Åmosen.
Udlejer:
Kristian Poulsen
Tlf. 20 67 15 42
E-mail: Kristian@U2PIA.dk
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Udviklingsplan

Antvorskov Division, 2018-2020

Spejder skal gøre indtryk
Divisionens arbejdsgrundlag bygger på Den Danske Spejderkorps fokusområde om
at spejdere skal gøre indryk gennem:
• Lederudvikling
• Børn leder børn - unge leder unge
• Friluftsliv
Det er divisionens ambition at skabe et udviklingsrum for grupperne i divisionen ved
at inspirere til udvikling af lederne og formidle viden og redskaber, som kan styrke
lederudvikling og børn leder børn – unge leder unge.
Gennem skabelsen af kontakt og netværk mellem
grupperne, skal den unge opleve at denne er en del
af noget større og der igennem bekræftes i de
værdier der ligger i spejderbevægelsen. Ligeledes er
det divisionens ambition at skabe gode rammer for
friluftsliv ved formidling og udvikling af divisionens
ejendomme, herunder grunde.
Divisionsledelsen
Det er Divisionsledelsens plan at skabe en stabil
ledelse der kan støtte gruppernes udvikling bedst
muligt. Dette vil vi sikre gennem langsigtet
planlægning, overskuelig struktur, projektstyring,
uddannelse af ledelsesmedlemmerne, god
kommunikation og synlighed.
Vækst
Det er divisionens ambition, at divisionen støtter
grupperne, så de ikke bliver mindre, men får tilgang af
nye spejdere og ledere. Antvorskov Division består af
12 grupper og samlet 684 medlemmer per 1. januar
2019. Det er divisionens ambition, at der om 2 år skal
være en medlemsvækst i alt for divisionen på 7% til
732 medlemmer.
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Vi er til for dig og din gruppe
Har I udfordringer med Facebook?
Fx. med at oprette en begivenhed? Skal I have hjælp med en tekst eller
driller Facebook bare generelt?
Vil I have noget med i Divisionskalenderen? Eller have noget ændret?
Så tøv ikke med at kontakte DUK* Medier Marianne
Send en e-mail til: m.a.vinther@gmail.com
Har jeres gruppe behov for noget kreativ støtte?
Har I brug for ideer til et nyt spejdermærke? Behov for at få inspiration til
en flyer til fx. at hverve nye spejdere? Ønsker I hjælp til at få lavet en ny
flot banner eller beachflag til gruppen?
Så tøv ikke med at kontakte DUK* Medier Charlotte
Send en e-mail til: cbwarming@gmail.com
*DUK er en forkortelse for Divisionsudvalgskoordinator

Er du på Facebook?
Vidste du at Antvorskov
Division både har sin
egen Facebook side og
gruppe?
Antvorskov Division har yderlig
oprettet Facebook grupper
til hver gren. Her ser du en
oversigt over de Facebook
grupperne.
Vær opmærksom på, at flere
af grupperne er lukkede så kan lederne planlægge
arrangementer uden spejderne
kan følge med - her skal der
ansøges om medlemskab.
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Antvorskov Division side
Antvorskov Division gruppe
Antvorskov Division Mikro/
familiespejd
Antvorskov Division Miniledere og
Miniassistenter
Antvorskov Division Juniorledere og
Juniorassistenter
Antvorskov Division Tropsledere og
Tropassistenter
Antvorskov Division Tropsspejdere
Antvorskov Division Gruppeledere

1310
1320
1325
1326
1327
1331
1349
1360
1381
1974
1900
1940
1941
1950
1980
1982
1985

1010
1015
1030
1040
1060
1089
1090
1091
1200

Konto

BILAG 2

-1.620
-425
-150
-2.704
-1.622
-4.113
-18.606
-10.036
-90
-19.950
-15.645
-7.200

-15.000
0
0
0
-97.161

78

-8.160
0
0
0
-57.848

16.618

11.797
97.239

9.707
74.466

-1.814
-632
-100
-2.536
-842
-4.525
-24.319
-6.271
-90
0
-8.560
0

43.274
975
2.300
3.970
0
11.700
23.223

66
656

Regnskab
2017

44.902
600
2.800
400
45
14.920
1.093

66
680

Regnskab
2016

Indtægter

69
656

-15.502

-13.320
0
0
0
-95.869

-1.648
-265
0
-2.763
0
-3.229
-46.332
-10.824
-563
0
-16.857
-68

10.766
80.367

45.264
1.050
2.850
2.455
0
16.950
1.032

Regnskab
2018

7.000

-15.000
-300
-400
0
-78.300

-2.000
-600
-300
-2.600
-2.000
-5.000
-20.000
-10.000
-100
0
-20.000
0

20.000
85.300

46.000
500
2.800
1.000
0
15.000
0

69
670

Budget 2018

7.000

-15.000
-300
-400
0
-78.300

-2.000
-600
-300
-2.600
-2.000
-5.000
-20.000
-10.000
-100
0
-20.000
0

20.000
85.300

46.000
500
2.800
1.000
0
15.000
0

Budgetforsl.
2019
69
670

-13.500

-15.000
0
0
0
-101.800

-2.000
-500
-300
-3.000
-2.000
-5.000
-41.000
-12.000
-1.000
0
-20.000
0

20.000
88.300

16.000

48.000
500
2.800
1.000

72
670

Budgetforsl.
2020

Budget og driftregnskab

Divisionens drift

Korpskontingent
Kontogebyrer
Kontorartikler
Porto
Gaver
De Grå trykning
Kurser og møder (incl. Nytårstaffel)
Divisionsledelse
Divisionens hjemmeside
Leder-plejearrangement
Grenaktiviteter incl. Hytteleje
Diverse udgifter
Divisions Sommerlejr 2020
Tilskudspuljen
Nekselø Centret
Kløverhuset
Markedsføring ejendomme
Divisionens udgifter

Udgifter

Kontingent fra grupperne
Kontingent divisionsledelse
Annoncer "De Grå"
Salg af mærker
Renteindtægter
Kurser og møder (inkl. Nytårstaffel)
Anden indkomst
Divisions Sommerlejr 2020
Grenaktiviteter
Divisionens indtægter

Kontingent pr. år
Medlemstal

Tekst

Driftsregnskab 2018
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BILAG 2

OBS!
Budgettet 2020 vil være tilgængeligt på hjemmesiden
senest 3 uger inden Divisionrådsmødet.
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Stofmærker

Broderede eller vævede
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Familie- og Mikrogrenen

Foto: Mikrodag 2018, Divisionsledelsen

Familie- og Mikrospejd. 2018-2019
Mikrodag er vores tilbagevendende og eneste arrangement for Familiespejdere.
Mikrodag 2018 blev afholdt d. 27. maj i Kløverhaven i Korsør og temaet var på tur med
Normerne.
Mikrodag 2019 - vil i år, bliver afholdt d. 26/5-19, på Spejd-Niløse. Temaet i år er “Vilde
Kræ”. Mere info omkring dagen, vil komme efter vi har afholdt planlægningsmøde
d. 28/2-19 kl. 18.45 i Huset ved skoven. Her vil der blive aftalt, hvordan dagen skal
forløbe og hvad der skal gøres klar.
Næste møde
Planlægningsmøde d. 28/2-19 kl. 18.45 i Huset ved skoven
Herudover er der ikke aftalt andre mødedatoer, end til nytårstaffel 2020.
Hvis I ønsker at holde et Familie- og Mikroledermøde, er I velkommen til at tage fat i
mig, så skal jeg nok arrangere det.
Flere grupper med Familie- og Mikrospejder
Det er super fedt at se flere grupper er begyndt at starte op med familie og mikro
spejder. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at gå de forskellige grupper
og om det smitter af på de resterende grupper, som endnu ikke har de grene.
Her finder du oplysninger:
1. Facebook-gruppen ”Antvorskov Division Mikro/familiespejd”, hvor vi udveksler
erfaring, viden, ideer og planlægning:
https://www.facebook.com/groups/490472291136718
2. Hjemmeside ”Antvorskov Division”, hvor kalender, referater, arbejdsstof og andet
info kan findes: http://antvorskovdivision.dk/
Jeg er altid til rådighed, hvis I har spørgsmål,
eller ønsker hjælp – fx. til opstart af familie eller
mikro spejd.
Spejder hilsner
Cassandra DAK Mini, Mikro og Familiespejd

Spejdermærke til Mikrodag
2018.
Udarbejdet af Charlotte
Warming, DUK medier,
Divisionsledelsen
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Minigrenen

Foto: Fønikslejr 2018, Asbjørn Wieck-Nordahn

Årlige arrangementer
Føniks og Miniweekend er vores tilbagevendende events. Føniks er en ”turnering” i
spejderfærdigheder som pionering, et dagsløb, madlavning og tovtrækning.
Miniweekend har altid et tema fx pirat/sørøver, nordiske guder mv.

Føniks 2018/2019
Hvor er det vildt, i år 2017 deltog 49 spejder, i år 2018 var der 103 deltagende spejder. Det
er rigtigt fedt at se, der er så stor opbakning til divisionsarrangementer. Vores fælles mål,
må være at slå det her i 2019. Føniks 2019 afholdes d. 1.-2. juni hos Gørlev Spejdergruppe.
8 grupper har allerede tilkendegivet at de gerne vil deltage med deres spejdere og 5
grupper laver poster til dagsløbet. Mere info følger med indbydelsen, som udsendes til
minilederne i starten af april.
Miniweekend 2018/2019
Miniweekenden blev sidste år afholdt på Niløse grunden eller som den hed i den
weekend “Nilose City”. Teamet var nemlig Det vilde vesten, med cowboy, guldgraver,
indianer og sheriffer. Der var et pænt fremmøde af både spejder og leder. Til ledermødet lørdag aften var der også god opbakning for weekenden. I år bliver miniweekenden afholdt d. 14-15/9-19. Det er igen Loui og Claus som vil stå for den. Indbydelser bliver
sendt ud, inden sommerferien.
Næste møde Torsdag den 4/4 kl. 19.00 – 21.00 hos Solskinstroppen, Trestensvej 1A,
4230 Skælskør.
Her finder du oplysninger:
1. Facebook-gruppen ”Antvorskov Division Miniledere og Miniassistenter”, hvor vi
udveksler erfaring, viden, ideer og planlægning:
https://www.facebook.com/groups/1640947049501238/
2. Hjemmeside ”Antvorskov Division”, hvor kalender,
referater, arbejdsstof og andet info kan findes: http://antvorskovdivision.dk/
I er altid velkommen til at tage fat i mig, hvis
har spørgsmål eller noget I vil have hjælp til.
Spejder hilsner
Cassandra DAK Mini, Mikro og Familiespejder

14

I Nyt spejdermærke til
Fønikslejr.

Udarbejdet af Charlotte
Warming, DUK medier,
Divisionsledelsen
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Juniorgrenen

Foto: Grif 2018, Divisionsledelsen

Hvad sker der i juniorgrenen i 2019?
Det bliver endnu et år med masser af gode oplevelser for juniorer og deres fantastiske
ledere. Her til forår er der Mohorondo-løbet (www.mohrondo.dk) den 9.-10. marts,
som er for 11-17 årige og derfor også for Juniorer. Der er rigtig mange Juniorer som
har fået gode oplevelser ved at bruge Mohrondo som starter-spejder-løb og som
første gang med Tropsspejdere i patruljen. Der er nemlig den mulighed at blande
Juniorer og Tropspejdere i patruljerne og på den måde bruge løbet til at danne bro
mellem grenene. Kan man sende 1. års juniorer med på Mohrondo? Jada! Det er lidt
hårdt, lidt hyggeligt og meget spændende! Bestemt noget der er værd at bygge
spejderarbejde videre på. I år er det Justice League og de spændende figurer som
binder historierammen sammen. Vil du være med som ledere? Så er der rig mulighed
for at gå med, være en del af historierammen eller figurant. Tøv endelig ikke med
at melde dig til. Selvom det er et Gildeløb, så er der masser af sjov og spas for ledere
også. En weekend, der giver dig spejderenergi til resten af året.
Griflejr afholdes traditionen tro på Oldebjerggrunden den 24-26/5-2019. ligesom de
andre år er vi fælles om at løse opgaverne, så vi løfter i flok.
Den 20. marts kl 19.30 holdes planlægningsmøde hos Ringsted Gruppe,
Korsevænget 18, 4100 Ringsted.
Sommerlejrene fordeles igen rundt i landet med forskellige destinationer som
centrelejre, kanoture, andres spejderhytter, gå og cykelhejk til småøer i Danmark.
Fantastisk som fantasien får lov at lege med i valget for disse lejre.

Til efteråret skal vi igen ud på en 20 km vandretur og mon ikke det bliver en
spændende varieret tur ligesom sidst? Jeg husker i hvert fald nogle Juniorer som var
en halv meter højere efter weekendens strabadser og den substrat-lignende regn. Det
skal nok blive godt.
Et ’på gensyn’ fra divisions aktivitets koordinatoren.
2 år som aktivitetskoordinator i divisionsledelsen er gået hurtigt, men det er fordi det
ene gode arrangement efter det andet har båret gejsten igennem årene. Det er helt
sikkert Jer dejlige Juniorlederes fortjeneste! Det har været en fornøjelse at kunne være
en del af. Så hvorfor så stoppe med det? Jo, kerneydelsen ligger i gruppen og det er
også der, jeg skal bruge mere tid nu. Det er ikke det samme, som jeg ikke vil være
med til at løfte i flok, bare at der er en anden, der vil facilitere det næste stykke tid. Jeg
glæder mig til at byde en ny Aktivitetskoordinator velkommen.
På gensyn og vi ses!
Spejderhilsner fra Ulrich
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Tropsgrenen

Hej Tropsledere og assistenter

Foto: Basilisk 2018 ved Munkebjergby

2019 bliver igen et år med Basilisk i foråret og et 10-10 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. Eksempelvis har 2. Hellig Anders
deres traditionsrige gådag i foråret og andre sysler med korte kurser med smedning,
træ- og læderarbejder i efteråret.
Spejderne har fået deres egen Facebookgruppe – Antvorskov
Division Tropsspejdere, hvor de kan spørge, dele, efterlyse og
inspirere hinanden. Tropslederne holder sig fortsat til koordinering
på ”vores ledergruppe”.
Grundstenene for flere og de mange gode arrangementer på tværs
Foto: Mærke fra
i divisionen er alle de lederkræfter, som hver især bidrager med
10-10 Event
en mindre del til en større tur og dermed til større oplevelser for
(10-minutterstårn)
spejderne og ikke mindst os ledere imellem – Det er stort! Vi har
allerede sammen sat skub i forberedelserne til et tropsdøgn på DIVI2020. Sådan en
energi er fantastisk at opleve – det bliver også godt.
Kalenderen 2019:
• 28. februar Basilisk planlægningsmøde i Ruds-Vedby kl. 18:30.
• 9. marts kl. 14 – 10. marts, kl. 10. Mohrondoløb
• 6. april Gådag hos 2. Hellig Anders.
• 31. maj til 2. juni. (Kristi Himmelfart). Basilisk.
• 12. september TL/TA-møde i Ringsted kl. 18.30.
• Efterår: Træ arbejde/smede/smykkelave/støbning – håndværks dag – kort kursus til
Tropsspejderne (idé Henrik fra Trelleborg og Heine fra Solskinstropperne).
Læs endnu mere i referater fra seneste Tropsledermøde i forbindelse med
Nytårstaflet 5. januar 2019. Referatet findes bl.a. på divisionens hjemmeside og i
Facebookgruppen. Læs det og udbred budskaberne.
Vi ses i naturen til om muligt et endnu bedre spejderår i 2019.
Spejderhilsen Kristian og Henrik
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Seniorgrenen

Foto: Jonas Lambert

2019 - et år med mange gode ideer
Grenledermødet d. 5/1-19 havde deltagere fra flere forskellige grupper i divisionen, og
der blev brainstorming på liv og løs. Der var både ideer som omhandlede aktiviteter
for Seniore på Divisionssommerlejr 2020, og ideer vedrørende at arbejde på tværs af
grupperne i divisionen.
Ideer til aktiviteter for seniorerne på divisionssommerlejr 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grendøgn
Fest
Aktiviteterne kunne være de samme som
troppens bare på egne hold
Bygge et badeland (Sauna, isbad, spa
mm.)
Benytte badeland (Pool-party)
Bygge et minitivoli for spejderne
1 dags kano tur
1-100km-24 timer
Cykelslangebold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo-time (forhindringsbane)
Bygge et varemærke
Rouladeløb
Ølrundbold
Tøjkæde
Mad
ILD-aften
Adventure-løb
Forlejr for seniorer (arbejde)
Efterlejr for alle hjælpere med stor
afslutningsfest

Seniorarbejde på tværs af grupperne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook gruppe? (skal ryddes op)
Seniorsommerlejr
1 årlig weekend for seniorer (med aktiviteter)
Ryste sammen aktiviteter
Klatrer
10 Min. Tårn
Krisehåndtering (kursus)
Kano
Løb (blandede patruljer)
Hygge
Mere fælles for seniorer
Flere fælles seniormøder

Spejderhilsner fra Lasse

Foto: Christopher Hesselberg

17

DET DANSKE
SPEJDERKORPS

Blåt Lederspor 2019

Foto: Antvorskov Ruin, Divisionsledelsen

Hej ledere og assistenter i hele Antvorskov Division
Først gang blev der kørt mange kilometer. Anden gang blev der kørt færre
kilometer. Tredje gang bliver der kørt ??? kilometer!
Sæt kryds i kalenderen 28.-29. september 2019 til en oplevelsestur et sted
i den sjællandske natur med blandede hold og IGEN beriget på nye indtryk og
bekendtskaber med en enkelt lillebitte spejderluksusovernatning. Er det noget?
JA DET ER SÅ :-)
1. gang er et arrangement
2. gang er det en gentagelse af en succes
3. gang er det en tradition!
Derfor bliver Blåt Lederspor 2019 et lidt nyt koncept, for ikke blot at være en
gentagelse af en tradition! Tanken er at lade Blåt Lederspor forblive en tradition, men
at skifte mellem et par forskellige koncepter, hvert andet år!
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Vel mødt og spejderhilsner Lisbeth
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Tjikkerlikker og tilmeld dig og dine ledervenner, når indbydelsen
kommer ud i via Facebook, mail, brevdue,
film, Youtube i august måned 2019.

B

En ting er sikkert – Blåt Lederspor 2019 bliver IKKE det samme som de forgangne.
Men MINDST lige så godt! Denne gang med endnu flere
deltagere - selvfølgelig ;)
EDER
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Bliv bloddonor !
Tlf: 58559482.
e-mail: sla-blodbank@regionsjaelland.dk
www.bloddonor.dk

Bloddonorerne
SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR SORØ
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Nyt fra Hytteudvalget
Vores hytter
Så er det tid til endnu en beretning, men
hvordan gør jeg det anderledes i år, så
det ikke bliver en gentagelse af at vi har
lavet af vedligeholdelse og sørget for at
vi stadig har nogle fantastiske rammer til
spejderarbejde.
Oldebjerg
Jo, jeg kunne jo tage udgangspunkt
i jer, der er nye rundt i divisionens
grupper. I kender måske endnu ikke
vores 3 ejendomme – og hvorfor skriver
jeg så ejendomme og ikke hytter? Jo i
Antvorskov Division har vi 2 hytter og en
grund. Grunden hedder Oldebjerg og
ligger mellem Slagelse og Sorø. Det er en
primitiv naturgrund med shelter, stugan
(form for åben hytte med bord og bænke)
og muldtoiletter. Grunden ligger tæt på
Jyderup stien, så det er et oplagt mål, hvis
I skal på cykelhejk. Grunden bliver passet
af Brian, der sammen med nogle gæve
gildebrødre har sørget for at fælde en
masse træer, der ikke kunne mere og
sikret, at vi igen fik noget at hejse flaget
op i. På Oldebjerg er der lige nu også
planer om at udvide med flere sheltere på
et tidspunkt.
Kobækhytten
Den ældste af vores hytter er Kobæk Hytten.
Den ligger ved Skælskør. Placeringen er
helt fantastisk. Naboen mod nord er skoven
og mod vest er der nogle hundrede meter
til fantastisk badestrand. Vi synes selv, at
vi næsten lige har renoveret den – men
det er faktisk 10 år siden, så der begynder
igen, at være lidt projekter, der skal
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gennemføres. Noget af malingen er ved at
være slidt, så møbler og vægge er i gang
med at få en opfriskning, ligesom køkken
og terrasse.
Halvdelen af hytten blev malet udvendigt
af nogle friske fyrer og i år skal vi så have
taget den sidste halvdel. Grunden er skøn
med stier ned i ”Junglen” for de mindste.
Der er også shelter, så man kan sove ude
og nyde fuglenes aftensang.
Og så er vi jo også blevet lidt moderne i
løbet af året – jow jow man har skam fået
fibernet i hytten og nye termovinduer –
de gamle var vist omkring 80 år, hvis
jeg husker rigtigt. Kobæk Hytten bliver
passet af Mads (mig) og Hanne og Finn,
der flittigt kigger efter hytten efter
udlejninger og sikrer, at tingene er i
orden til de næste. Karen har gennem
mange år stået for udlejningen, men
stoppede i år, så det nu er Mads, der står
for den del. Tusind tak til Karen for den
fantastiske indsats gennem årene.
Spejd-Niløse
Vores nyeste hytte er Spejd – Niløse. Her
er det Kristian, Jørgen og Torben, der
passer stedet sammen med seniorer
og andre, der også føler noget særligt
for stedet. Hvis du synes du har hørt om
stedet for nyligt, så er det fordi planerne
for vores Divisionssommerlejr er i gang –
og vi vender tilbage til dette lækre sted.
I forbindelse med lejren er der måske
igen nogle store projekter, der skal
gennemføres, så det bliver nemmere
og nemmere at arrangere store lejre på
grunden. Det kan være nedgravning af
kabler, vandledninger eller andre ting.
Det gør det også nemmere at leje stedet
ud til andre divisioner, som skal holde
Divisionssommerlejr. Blåt Lederspor
endte også på Spejd–Niløse. På den
måde håber vi, at divisionens ledere og
spejdere får en masse gode oplevelser,
så de får lyst til at vende tilbage. Der er
en flok Seniorer, som arbejder på at gøre
Spejd–Niløse til et
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sted, hvor de vender tilbage jævnligt og
hjælper med vedligeholdelsen.
Året der gik, var ikke kun gode nyheder.
Vores nabo ”Glente”, der ejede fiskesøen
ved siden af os, døde desværre i årets
løb. Nu må vi så se, hvem der bliver
den nye ejer. Så hvis du har 6,4 mio. kr.
i baglommen, så kan du blive nabo til
Spejd-Niløse.
Nekselø
Der er et 4. sted, som også kommer lidt
ind under vores hytteområde. Sammen
med Skjalm Hvide Division (som ligger
nord for os), så har vi kontakt til Nekselø
Spejdercenter – og du gættede rigtig,
det ligger på Nekselø. Det er et lille
spejdercenter, som kan have ca. 100
spejdere af gangen på den fredede ø.
År 2018 var et rigtig godt år for Nekselø
Spejdercenter med mange udlejninger,
men det var også første gang, hvor vi
oplevede et bålforbud. Heldigvis skal der
mere til at stoppe spejdere, så der blev
fundet løsninger og det blev nogle

fantastiske sommerlejruger alligevel.
Til Divisionsrådsmødet i år kommer der
lidt ændringer på hytteområdet. Jeg har
valgt at stoppe i divisionsledelsen, men
fortsætter med at arbejde for divisionen
med Kobæk Hytten og som vores
repræsentant i Nekseløs bestyrelse.
Tak til alle der har hjulpet på en eller
anden måde med vores ejendomme.
Jeg har sikkert glemt nogle, men der
har været styring af udlejninger, efterset,
repareret, vedligeholdt, lejet, kommet
med idéer og en masse andre måder
at hjælpe på. Hvis du vil være med i
hyttefællesskabet, så kontakt en af hyttefolkene. Der er både brug for stor og lille
hjælp. Så hvis du gerne vil hjælpe, men
kun kan klare lidt småopgaver en gang
imellem, så kan du stadig være med til at
gøre en forskel og vi vil rigtig gerne have
flere med i vores hyttepatruljer.
Spejderhilsen Mads

Hvor går jeres næste gruppetur hen?
Oldebjerg er en naturgrund, der ligger mellem
Slagelse og Sorø. På grunden findes der toiletbygning,
shelter, stugan og raftestativ.
Grunden ligger lige op til skov, og Jyderupstien løber
næsten lige forbi grunden.
Udlejer:
Brian Berthelsen
Tlf. 58 50 17 32
E-mail: brian@berthelsen.it

Hvor skal jeres Tropsspejdere hen på
deres næste patruljetur?
Kobækhytten ligger ret ugenert trods det at den
ligger i kanten af et sommerhusområde lige op til en
fyrreskaov. Der er kun 250m til den fineste sandstrand.

Udlejer:
Mads Bidstrup
Tlf. 26 55 10 72 E-mail: mads.bidstrup@gmail.com
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Medlemsstatistik

Medlemsstatistik
pr. 01-01-2019
PR.01.01.2019
140
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jan-2018

0

jan-2019

Medlemsstatistik
3300 Antvorskov Division

Medlemsstatistik

3302 2. Hellig Anders Spejderne
3300 Antvorskov Division
3304 Høngspejderne
3302 2. Hellig Anders Spejderne
3306 Korsør Spejderne
3304 Høngspejderne
3307 Korsør Sø
3306 Korsør Spejderne
3308 Ruds Vedby Gruppe
3307 Korsør Sø
3309 Solskinstroppen
3308 Ruds Vedby Gruppe
3310 Trelleborg Spejderne
3309 Solskinstroppen
3311 Gørlev Gruppe
3310 Trelleborg Spejderne
3313 Karl af Riise Gruppe
3311 Gørlev Gruppe
3314 Ringsted Gruppe
3313 Karl af Riise Gruppe
3315 1. og 2. Valdemar Sejr Gruppe
3314 Ringsted Gruppe
3316 3. Valdemar Sejr Gruppe
3315 1. og 2. Valdemar Sejr Gruppe
3317 Gyldenløve Gruppe
3316 3. Valdemar Sejr Gruppe
3318 Stenlillespejderne Laurentius
3317 Gyldenløve Gruppe
TOTAL
3318 Stenlillespejderne Laurentius

jan-2019
jan-2019

TOTAL

jan-2018
5

57
5
35
57
26
35
8
26
33
8
57
33
118
57
55
118
120
55
45
120
0
45
44
0
41
44
40
41
684
40

684

jan-2018

jan-2017
6

66
6
36
66
35
36
8
35
29
8
40
29
116
40
50
116
110
50
36
110
9
36
40
9
38
40
44
38
663
44

jan-2017

663

Antal grupper med mere end 50 medlemmer
Største
fremgang
Antal
grupper
med mere end 50 medlemmer

5 grupper
Solskinstroppen
543%
grupper

Største fremgang

43% Solskinstroppen

22

Foto: Solskinstroppen

jan-2016
5

68
5
32
68
33
32
8
33
38
8
24
38
104
24
61
104
119
61
43
119
9
43
47
9
39
47
47
39
677
47

677

jan-2016

6

75
6
21
75
35
21
8
35
52
8
15
52
111
15
63
111
131
63
37
131
9
37
52
9
42
52
58
42
715
58

715

Fremgang
2018-2019
Fremgang

-17%

2018-2019

-14%
-17%
-3%
-14%
-26%
-3%
0%
-26%
14%
0%
43%
14%
2%
43%
10%
2%
9%
10%
25%
9%
-100%
25%
10%
-100%
8%
10%
-9%
8%
3%
-9%
3%
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Anton og Solskinstroppen

Flot fremgang

Antons år hos Solskinstroppen

Her er de 5 største procentvise
fremgange:

Han har hygget
sig med at
være med til
Børnefugleskydning i
Skælskør, og
kørte endda også
med spejdernes
blomstervogn
hvor de vandt en
flot 2. plads.

Der var i år flere grupper som havde en
flot fremgang, som vi i Divisionsledelsen
gerne vil fremhæve.

•
•
•
•
•

Solskinstroppen 43%
Ringsted Gruppe 25%
Ruds Vedby Gruppe 14%
Gørlev Gruppe 10%
3. Valdemar Sejr Gruppe 10%

Så det betyder at Solskinstroppen
beholder Anton et år mere, da de
har haft endnu en flot fremgang i
medlemstallene.
Gruppens belønning - ud over at beholde
Anton endnu et år - er FLØDEBOLLER.
Vores Divisionschef Hans, overrakte
flødebollerne til hele gruppen, mandag
d.7/1-19 - MUMS!

Anton har været med Solskinstroppen på et
hav af ture i 2018, såsom deres sommerlejr
på Gurredam og Fønikslejr.

Fotos: Maria Jensen,
Solskinstroppen

Anton var
selvfølgelig også med til at indvie deres
nye flotte bålhytte. Han er sådan set med
i stort og småt, og han elskede da de tog
baconmærket.
Spejderhilsner fra Charlotte

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 Medlemsservice. Ved ændring af en leders navn kontaktes
korpskontoret.
• Gruppeindberetninger sendes til: DC Hans Christian Koch senest 14 dage
efter grupperådsmødet.
• Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Medlemsservice.
Husk at holde gruppens oplysninger opdaterede.
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Divisionsledelsen
DC Hans C. Koch
DK Pia Jeppesen
DPK Lisbeth S. Weber
DAK fam/mik/mini Cassandra Justesen
DAK Junior Ulrich Kaarsgaard
DAK Trop Henrik Lindstrøm
DAK Trop Kristian Poulsen
DAK Senior Lasse Ottenfeldt
DASØ Kurt Larsen
DUK hytter Mads Bidstrup
DUK medier Marianne Aa. Vinther
DUK medier Charlotte B. Warming

GRUPPERNES
PLACERING I
ANTVORSKOV
DIVISION

Tlf: 42 73 64 00
Tlf: 41 89 13 31
Tlf: 20 49 86 17
Tlf: 30 27 62 01
Tlf: 61 45 67 45
Tlf: 40 26 69 58
Tlf: 22 83 01 24
Tlf: 30 26 74 19
Tlf: 21 86 11 70
Tlf: 26 55 10 72
Tlf: 29 26 75 71
Tlf: 30 91 18 08

Gørlev Gruppe

Ruds Vedby
Gruppe

Høng
Spejderne

hans@see-eh.dk
kasserer.antvorskov@gmail.com
misslsw@gmail.com
cassandrajustesen@live.dk
ulrich.kaarsgaard@gmail.com
henrik@lindstroem.dk
kristianteamcolleruphus@gmail.com
lasse.ottenfeldt@gmail.com
kula@live
mads.bidstrup@gmail.com
m.a.vinther@gmail.com
cbwarming@gmail.com

Stenlille
Spejderne
Laurentius

Gyldenløve
Gruppe

3. Valdemar
Sejr Gruppe
Karl af Riise
Gruppe

Trelleborg Spejderne
2. Hellig Anders Spejderne

Ringsted
Gruppe

Korsør Sø

Korsør
Spejderne
Solskinstroppen

Vi kan hjælpe din spejdergruppe med print af
brochurer, flyers, plakater, klistermærker m.m.

Hør nærmere på info@ddp.as
eller ring på tlf: 59 18 26 25
Print af “De grå” 2019 er sponsoreret af

WEBSHOPLAGERET.DK
Lad os klare alt det praktiske

