
ANTVORSKOV

DET DANSKE SPEJDERKORPS
DIVISION

De Grå

2022 2. halvår

Senior ,  l eder-  og  bestyre lsesbladSenior ,  l eder-  og  bestyre lsesblad

LIGHT

Spejdernes Lejr 2022
Læs mere om årets lejr 
på s.4 og 5

Blåt Lederspor 2022
Læs mere på s.14 og 15

Miniweekend 2022
Læs mere på s.10 og 11



“De Grå Light”

“De Grå Light” udkommer i efteråret, og er en lettere version end “De Grå”.
 “De Grå” udkommer i foråret 2023. Begge blade udkommer kun online.

“De Grå Light” vil blive udsendt til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer pr. mail, 
på hjemmesiden, samt vil blive delt på Facebook.

Redaktør og grafisk arbejde: Charlotte Warming
E-mail: cbwarming@gmail.com
Bladets indhold: Divisionsledelsen og ledere i Antvorskov Division har bidraget til bladets artikler. 
De meninger, der udtrykkes i “De Grå Light”´s ledende artikler og stof i almindelighed, udtrykker ikke 
nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning.

Forsidebilleder: Foto 1: Spejdernes Lejr, H. Lindstrøm Foto 2: Blåt Lederspor 2022, C. Warming 
Foto 3: Miniweekend, Rune U. Wortmann

Indlæg til næste nummer af “De Grå 2023” skal indleveres senest d. 1. februar 2023 til redaktør 
på e-mail: cbwarming@gmail.com.
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FOTOS: H. Lindstrøm

Spejdernes Lejr 
2022
Igen, igen prioriterede vi 
fællesskabet – og vandt.

Året er 2022 og Slagelse Kommunes 
spejdere er på Spejdernes Lejr 2022 
sammen med godt 35.000 andre. 
Prioriteret fællesskab er temaet for en 
lejr for godt 250 spejdere og ledere fra 
Slagelse Kommune.

Prioriteret fællesskab betyder, at vi bygger 
lejr op sammen, laver mad til alle på skift, 
holder fælles lejrbål, henter mad til alle og 
selvfølgelig har respekt for hinandens 
forskellige behov i de enkelte spejder-
korps og grupper.

Godt 20 seniorer og et par ledere drog på 
tre dages forlejr i hedeland for, at bygge 
fælles faciliteterne op til Slagelse Kvarteret 
– eller Trelleborg Kvarteret, som Slagelse- 
spejderne kaldte kvarteret. Med det brand 
har det nemlig vist sig for anden gang at 
give ’pote’ hos en vild række af spon-
sorer, herunder Slagelse Kommune. Der 
blev samlet rejst 147.000,- til at løfte en be-
tydelig god grejbank, der kan genbruges. 

Her med fokus på så 
klimavenlig en lejr som 
mulig. Vi havde eksempelvis 
medbragt rafter fra SL17, så 
behovet af indkøb af nye rafter 
blev halveret - og vi led ikke nød. 

Der blev brugt genanvendelige 
materialer såsom:
 • Stålbordplader til køkkenet 
 • Opvaskeanlæg af murerbaljer
 • Solcelleanlæg - der kunne under-

støtte behov for el til 200 mobiler, 
tablets, opladelige lygter, batteri- 
maskiner, lys i fællesale, køkken osv.

 • Store gryder, pander og køkkengrej
 • Varmtvandsanlæg
 • Solcelleopladede lyskæder til        

fællesteltene
 • 18 bord- og bænkesæt
 • Besnøringsreb
 • Mærker og bannere
 • Presenninger
 • Brændebesparende komfurer.       

Vi havde dog kun behov for at skære 
brænde to gange på en uge til 250 
spejderes madlavning og adskillige 
lejrbål.
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Storkøkkenproduktion af aftensmåltidet, 
hygge i de to store festtelte med spil, kaffe/
te, mega meget kage og sang, samt latter 
ved lejrbålet var alt sammen med til, at un-
derbygge FÆLLESSKABET. 
Alt dette var med til at fjerne os fra ten-

densen “Mig, mig og mere 
mig - alene med mobilen”.

Var det hårdt at bygge op 
og understøtte som ledere 
og drivkræfter? Ja da, men 

kræfterne er givet så godt ud, at 
teamet af ledere og seniorer igen 

minder en om, at man sammen 
løfter meget, meget mere – to plus 
to i lejr kan virkelig godt blive fem, 
seks eller mere.

Særligt efter orkanen væltede 
og flænsede vores to mastesejl 
samt vendte bunden i vejret på 
halvdelen af de franske spej-
deres patruljetelte, viste fæl-
lesskabet sig og ikke mindst 
viljen til at 
løfte i flok.

Fortsættes 
på side 6

DE GRÅ LIGHT 2022
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Spejdernes Lejr 
2022 - fortsat
Alle bidrog til at rydde op, sikre lejren og 
ikke mindst sørge for de få, der havde 
fået sig en forskrækkelse. Inden mid-
nat stod lejren igen, og lejrlivet kunne 
fortsætte – fantastisk!

Glade spejdere fra alle kommunens 
byer, forskellige korps og ikke mindst 
vores franske spejdere giver i leg, sang, 
snak, fællesspisning og hurlumhej 
virkelig den balsam til sjælen, der gør 
alle anstrengelserne værd – igen. 

Lejrledelsen, korpsledelsen 
og de mange besøgende spejdervenners 
begejstring var ligesom borgmesterens 
rosende ord med til at underbygge, at vi 
har fat i noget, der virker! Prøv det!

Et gigantisk tårn, et kæmpe køkken i et 
vikingehus med eget solcelleanlæg og 
en portion VI KAN SAMMEN - og bum!

Tjikkerlikkertak og således oplevet

H.Lindstrøm, Trelleborgspejderne

FOTOS: H. Lindstrøm6
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Mikrodag 
FAMILIESPEJD OG

MIKROSPEJDER

For Familie- og Mikrospejdere

2022
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Søndag d.4. September var familiespejderne og 
mikroerne samlet til den årlige fælles mikrodag. 

43 spejdere fra divisionens grupper var sammen taget 
på eventyr med Peter Pan og skulle her løse opgaver i 
dette fantastiske univers. 

En dag fyldt med glæde, tryllestøv, kampe, bue og pil. 
Til sidst fik hele flokken jagtet Kaptajn Klo væk!

Spejderhilsner fra Katrine, DAK
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MINISPEJDER

Miniweekend

Minispejderne ankom på Spejd-Niløse lørdag d.10. September kl.10.00, 
her blev de taget godt imod selveste Loke. 

Så begyndte første del af eventyret sammen med Loke og Thor, som foregik hos jæt-
terne. Efter første del af spejderløbet blev det tid til at spise de medbragte madpakker. 
Så begyndte anden del af løbet, hvor Thor skulle klæde sig ud som brud - og her mødte 
spejderne også Freja og Heimdal.
Efter en lille bid kage skulle minierne hjælpe med at lave aftensmad. Så begyndte det 
ellers at blive lidt spændende, for her ankom jætterne til bryllupsmiddagen - de skulle 
spise sammen med spejderne.
Ved aftenens lejrbål fik Thor (som var klædt ud som brud) overrakt sin hammer Mjølner 
af jætten Trym, og efter en masse lyn og torden blev jætterne smidt tilbage til Udgård.
Så var det ellers godnattid - sikke en spændende og hyggelig dag.

Næste dag var der flaghejsning, morgenmad og oprydning, hvorefter dagen blev sluttet 
af med en sjov omgang fanekamp.

Godt at spejderne kunne hjælpe Thor med at få sin hammer Mjølner tilbage - phew!

Artiklel skrevet af C. Warming, DUK

2022
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Basilisk Lejr 
2022

Basilisk 2022 blev afholdt torsdag d.26. 
Maj til lørdag 28. Maj - på trods af at 
der ikke var helt så mange tilmeldte 
som forventet. 

Så i stedet for, at afholde arrangementet 
som en klassisk Basilisk turnering, blev 
det i stedet afholdt som en oplevelsestur.

Mødestedet var Huset ved Skoven, og her 
blev spejderne fordelt i blandede patrul-
jer. Det blev til i alt 18 tilmeldte trops-
spejdere, som skulle opleve tre dages 
aktiviteter, hygge og fællesskab. 

Spejderne skulle starte med at gå cirka 
7,5 km ud til Gerlev Legepark, hvor efter-
middagen ville bestå af “fri leg” derude. 
Hvilket var noget de unge mennesker 
hyggede sig fint med, mens man fik tyg-
get sig igennem sin medbragte mad-
pakke.

Bagefter fik de udleveret nye koordina-
tor, som ville føre dem til spejdergrunden 
Rævehøj, tilhørende 2. Hellig Anders 
Spejderne. En lille dejlig naturgrund, med 
nogle tilhørende sheltere og muldtoilet. 
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Spejderne fandt dog hurtigt ud af ved 
ankomst, at de skulle bygge bivuakker. 

Bagefter skulle der laves den medbragte 
aftensmad, og da man nu var i blandede 
patruljer, gajlt det om at være kreativ og 
arbejde på tværs af grupperne. Men ingen 
gik sultne i seng - samarbejdet var i top! 

Om fredagen skulle der udføres aktivi-
teter patruljevis. 

Her skulle spejderne fx:
 • Tømmerflåde 
 • Båltænding 
 • Katapult, skyde til måls 

 • Kort og kompas + signaturer 

 • Kommandokravl med anker / taljer 
 • Fælles spisebord
 • Førstehjælp 

Lederne lavede om aftenen aftensmad til 
alle, og der blev hygget rundt om bålet 
med sang og underholdning. 

Om natten blev der afholdt natløb, hvor 
spejderne blandt andet skulle ned i den 
nærliggende mørke Jættestue for, at løse 
en post. Lidt uhyggeligt.
Lørdag morgen blev sluttet af med sjove 
aktive lege og Menneske Stratego.

Artikel skrevet af C. Warming, DUK
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Blåt lederspor 
2022

Blåt Lederspor 2022 blev en stor 
succes - det blev afholdt lørdag d. 24.  
til søndag 25. September på Spejd-
Niløse.

Der mødte 24 friske seniorspejdere og 
ledere op kl. 10.00 lørdag formiddag.  
Humøret var i top, forventningerne store 

og vejret var med os. Skøøøøønt!

Divisionschefen Hans bød pænt alle 
velkommen udenfor spejderhytten, 
men overdrog hurtigt ordet til Divisions 
Projektkoordinator Lisbeth. Lisbeth 
forklarede kort om dagens program, og 
at der derefter var opdeling af patruljerne. 
De ville blive blandede imellem
grupperne. Det var en god måde, at 
den enkelte deltager kunne lære nye 
mennesker at kende - eller gense gode 
venner.
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Så blev der startet op med 20 min. 
Kongespil - for lige at varme kampgejsten 
op. Fotografen skulle være lidt vaks her, 
da der blev kastet flittigt med pinde.

Derefter gik starten til dagens spejder- 
opgaver - patruljerne skulle dyste imod 
hinanden i Turbospejd. Det er en masse 
spejderopgaver på tid, som der hurtigt gik 
sport i at udføre bedst og hurtigst muligt.

Opgaverne bestod af, at skulle slå et telt 
op som patrulje med bind for øjnene, 
lave knob, smage på oste, høre og gætte 
musikfiler, lave regn

tøj ud af affaldssække, lave drage og 
meget, meget mere.

I blandt opgaverne var der også en 
eftermiddagskage (appelsinskal fyldt 
med kagemix og derefter ind i bålet og 
bage), forret til aften (suppe) og dessert 
(fromage). 
Divisionsledelsen stod for aftensmaden, 
og aftenen bestod af fortæring af den 
lækre mad og hygge i stor stil. 

Vi glæder os allerede til næste år!
Tak for hjælpen til Klan Klassik!

Artikel skrevet af: C. Warming, DL
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Navn: Katrine Fischer-Nielsen
Født: 10. December 1995 
Antal år som spejder: 20 år (siden 2002)

Portræt af en leder
Katrine - Divisionsaktivitetskoordinator

Familie (gift/kæreste, dyr etc.): 
Jeg er bare mig :)  Jeg har en robot-
støvsuger, der hedder Hugo. 

Dagligt arbejde: 
Jeg arbejder som sygeplejerske på 
børne- og ungeafdelingen på Slagelse 
Sygehus – jeg er netop vendt tilbage 
efter 1 år på Rigshospitalet. 

Nuværende og evt. tidligere 
spejdergruppe(r): 
Jeg er aktiv i Klan Klassik, her sidder 
jeg også i bestyrelsen. Derudover er jeg 
med i Karl af Riise. Her har jeg været 
mikroleder og tropleder, nu er jeg mest 
“bare” med i bestyrelsen og hjælper til 
på ture/lejre. 

Spejder kurser: 
En række Spark og Plus kurser. 
En masse fede kurser med gode 
oplevelser og spændende indhold. 
Og ellers nogle kurser i klanledelse og 
konflikthåndtering. 

Bedste spejderoplevelse: 
Stavanger 2013 - en fantastisk uge på 
en norsk sommerlejr. Her var jeg afsted 
med den sammentømret RAN Klan - en 
uge med fed natur, gode oplevelser og 

fantastiske venskaber. Det var fantastisk 
at se, hvordan man er spejder i andre 
lande.  Ellers har jeg været afsted på en 
masse fede sommerlejre, især dem med 
vores tropsspejdere kan jeg huske. En 
uge på Thurøbund Spejdercenter med 
gode oplevelser husker jeg tit tilbage på 
med et smil på læben. 

3 ord, der definerer en god spejder: 
hjælpsom – loyal - teamplayer.

Hvad vil du gerne bidrage med i 
divisionsledelsen: 
Mange års erfaring både som spejder, 
leder og bestyrelsesmedlem. 

Er der noget bestemt, at du 
glæder dig til at arbejde med i 
divisionsledelsen: 
Jeg glæder mig til at kunne bruge mine 
spejderoplevelser og færdigheder på en 
ny og spændende måde. Jeg vil gerne 
bruge min erfaring til at hjælpe de 
yngste spejdere til at få et fedt spejderliv. 

DET DANSKE
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Potræt af en leder
Nikolai - Divisionsaktiviteskoordinator

Familie (gift/kæreste, dyr etc.): 
(Snart) gift med Louise, vi har tre katte – 
Garfield, Herman og Lillen.

Dagligt arbejde: 
Valgmenighedspræst i Høve-, 
Havrebjerg- og Stevns Valgmenigheder

Nuværende og evt. tidligere 
spejdergruppe(r): 
Solskinstroppen, Skive Gruppen og 
Storaa Gruppen (Holstebro)

Spejderkurser: Mange

Bedste spejderoplevelse: 
Blå Sommer i 2004. Det var min 
første store lejr, og det var første 
gang jeg rigtigt fik syn for, hvor stort 
et fællesskab spejderbevægelsen 
EGENTLIG er.

3 ord, der definerer en god spejder: 
Samarbejdende, nysgerrig, sjov.

Hvad vil du gerne bidrage med i 
divisionsledelsen: 
Støtte op om, at spejderlivet kan gro og 
vokse, facilitere at mange flere kan få 
gode spejderoplevelser.

Er der noget bestemt, at du 
glæder dig til at arbejde med i 
divisionsledelsen: 
Deltage i udviklingen i spejder-
grupperne i hele Antvorskov Division.

Hvad du ellers vil fortælle om dig 
selv som spejder: 
I Storaa havde vi en tradition med at 
blive ’døbt’ i minigrenen. Mit navn er 
Toomai en elefant fra Kiplings bog 
Junglebogen. Det er en elefant, da min 
leder oplevede mig som klog, god til at 
huske og trofast. Det prøver jeg stadig 
at huske mig selv på, er gode værdier, 
som jeg bærer med i spejderarbejdet.

Jeg vil i øvrigt gerne blive bedre til at 
arbejde med kulsø (som jeg synes er 
utroligt sjovt), at være i stand til at lave 
min egen skede i læder (fordi det kunne 
være sejt!)

Navn: Nikolai Wessel
Født: 1994
Antal år som spejder: 23 år 
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Klan Klassik Løbet

QR kode til 
Facebookside

QR kode til 
hjemmeside

Sæt kryds i kalenderen og sammensæt allerede nu dit hold.

Tilmeldingen og mere information tilgår i løbet af vinteren.
Følg med på hjemmeside og Facebook.

Lørdag den 25. til søndag den 26. februar 2023

Vi inviterer Tropspejdere, Seniorspejdere 
og Oldboys til Klan Klassik Løbet 2023

18 TIL 
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I Kobæk kom der inden sommerferien nye 
madrasser på sovesalen, og shelteren fik sig 
en omgang olie. Der har været en masse 
udlejninger og mange glade gæster. Inden 
jul er det nye køkken på plads, og så hytten 
er klar til endnu flere år med masser af 
gæster. 

Hyttenyt

Året 2022 har indtil nu budt på meget aktivitet i og omkring vores 
hytter og grunde - og det kommer til at fortsætte resten af året. 

På Oldebjerg er der ryddet lidt op i de 
store grantræer og forhåbentligt også 
lidt myg. Den shelter, vi fik foræret af 
Karl af Riise, får inden jul lagt den sidste 
finish på sig, og så den er klar til masser 
af fede oplevelser. 
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Niløse har i år lagt jord til flere store 
udlejninger, og i uge 42 skal der afholdes 
PLAN kursus. Det er forhåbentlig starten 
på en fast tradition om PLAN kursus på 
vores lækre grund. 

Den nye shelter har fået en omgang olie. I 
køkkenet er der kommet en ny og hurtig 
opvaskemaskine, og opførelsen af den nye 
bålhytte er så småt gået i gang.  Inden jul 
er bålhytten færdig - forhåbentlig før. 

Alt i alt er der knald på i 
hytteudvalget! 

Så går du og keder dig, så sig endelig 
til, for vi kan altid bruge en ekstra hånd.

Jeg kan altid kontaktes omkring alt, 
hvad der angår hytter og 
grunde, om det er gode ideer eller et 
problem, der skal løses.  

//Rasmus Kæmpe

Du kan 
kontakte 

Rasmus på
Tlf: 60 14 99 90
eller på e-mail:

enghavens.
rasmus@
gmail.com
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20 års jubilæum 
Stenlillespejderne Laurentius
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20 år med Det Danske Spejderkorps i Stenlille

I disse dage er det 20 år siden, at Stenlillespejderne Laurentius så dagens lys. 
En stor flok gæve mænd og kvinder havde knoklet i 1,5 år på at kunne starte en 
spejdergruppe i Stenlille. 
Efter en lidt turbulent tid med hyttebyggeri, nedbrydning af hytten (igen pga. 
svamp) og derefter opbygning af ny hytte, så har vi nu et fast og solidt fundament 
til mange års arbejde i fremtiden. 
Hvert år til Sankt Hans Aften byder vi hele Stenlille og omegn til et stort bål og 
sommerhygge.

Stenlillespejderne, Laurentius har mange af traditioner fordelt hen over hele året. 
En af vores store dage hos Laurentius er den fælles grillaften, hvor vi har oprykning 
blandt spejderne til deres nye grene. Det er også på denne grillaften med 
forældrene, vi fejrer vores fødselsdag og i år blev det til 20 år.

Artikel skrevet af: Annette Lemann, Stenlillespejderne Laurentius
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KÆRE LEDERE, SENIORER, BESTYRELSESMEDLEMMER OG HYTTEFOLK 

Tiden er kommet, hvor vi indbyder ”den store spejderfamilie” til årets Nytårstaffel.
Traditionen tro står divisionsledelsen for en aften med informationer, vidensdeling og netværk. 

Foruden den gode stemning og hygge er divisionsledelsen vært for en  
forrygende underholdning, der skaber grin og sammenhold. 

Vi håber at se rigtig mange til en rigtig hyggelig aften med TEMAET CIRKUS.

Tilmelding sker gruppevis via gruppelederen: 
SENEST FREDAG DEN 13. DECEMBER 2022.

Tilmeldingen er bindende og oplyses på: 
antvorskovdivision@gmail.com
Husk at oplyse antal deltagere samt deres navne.

Prisen er kr. 195,- pr. person 
Opkræves hos gruppekassererne eller 
indbetales gruppevis på MobilePay til box318531

Vi starter med fællesledermøde og fortsætter 
herefter med selve taflet. Fællesledermødet vil 
bestå af en fælles del og en grendel, hvor der 
også vil være mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer 
kan møde hinanden og udveksle viden og informationer. 

Dette betyder, at man tilmelder sig til et samlet 
arrangement, og at det ikke er muligt kun at deltage i taflet.

Vi glæder os til at se jer alle sammen
Divisionsledelsen i Antvorskov Division

Arrangementet holdes Lørdag d. 7. januar kl. 15.00 
på Munkebjergby Skole, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby

Nytårstaffel 2023
Lørdag d.7. januar kl.15.00

ANTVORSKOV

DET DANSKE SPEJDERKORPS
DIVISION

Alle 
medbringer selv:

Egne drikkevarer, tallerkener, glas, 
bestik og kopper

Bordpynt. 
Hver gruppe skal medbringe dette selv

En støvsuger til oprydning bagefter

Bordbomber, bomberør 
og andet ”kaboom” 

må ikke medbringes!



Vandrebamsen Anton 
og Korsør Sø

I foråret 2022 fik Korsør Sø Søspej-
derne æren af, at få Vandrebamsen 
Anton på besøg i et år – igen.  

Den gruppe der har haft den største 
medlemsstigning i procent, vinder 
besøg af Anton i et år, og det havde 
søspejderne. Anton blev overrakt til 
Divisionsrådsmødet af Divisionscheferne, 
som blev afholdt på Spejd-Niløse d. 23. 
april 2022. 
 
Hvad har Anton så lavet? 
Anton har været lidt rundt for at snuse 
i gruppen. Han har hovedsageligt 
være med ude at sejle i optimistjoller 
sammen med de små søspejdere, men 
han har sørme også været med på en 
arbejdsweekend med søklanen. Lidt 
nysgerrig har man jo lov til at være. 

Anton har nydt de små sejlture, og han 
har selvfølgelig haft sin redningsvest 
på imens. Det skal man jo! Han har haft 
gensyn med mange af hans søspejder-
venner – og han fandt hurtig ud af, at 
de havde savnet ham. Så han blev budt 
velkommen tilbage med åbne arme og 
kram. 
 
Anton var også med på søspejdernes 
sommerlejr på Thurøbund Spejder-
center. Det var en lang tur i bilen 
derover, så Anton gjorde som nogle af 
de andre – han tog sig en lur. Anton er 
så rolig og tålmodig, at han fandt sig i, 
at søspejderen Sofie brugte ham som 
hovedpude/krammedyr. 

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Men det er altså også en af hans mange 
gode egenskaber. 
Sidste gang – da Anton måtte rejse 
videre til Korsør Spejderne – var Sofie 
ikke så glad for, at Anton skulle videre. 
Ja, hvad kan vi sige, Anton er en meget 
populær bamse. 
 
Alt i alt, så har Anton fået en masse luft 
bag de lodne ører og haft mange 
vandede oplevelser. Det er godt, at 
han ikke bliver søsyg med alle de 
ture i småbådene. Han har en stærk 
bamsemave. Om nogle måneder, så er 
der en meget stor sandsynlighed for, 
at Anton skal ud og besøge en anden 

gruppe. Han vil savne søspejderne for 
denne gang, men glæder sig også over 
at få nye venner. Gode venner kan man 
aldrig få for mange af. Når man er spejder, 
er der altid rig mulighed for at lære nye 
venner at kende, når man bevæger sig 
ud i ”Spejderverdenen”. 
Vi må se i det nye år, hvor Vandrebamsen 
Anton så vil drage hen – ud mod nye 
horisonter! 

Artikel skrevet af:
C. Warming, gruppeleder i Korsør Sø
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Søspejdernes 
Sommerlejr 2022

Det var en regnfuld fredag 
eftermiddag, og bilen var 
propfuld af søspejdere, der 
skulle på sommerlejr.

Turen startede nede ved Korsør 
lystbådehavn, hvor alt grejet skulle 
pakkes på traileren. På trods af det 
dårlige vejr var humøret højt, og 
spejderne sad tæt skulder til skulder 
i bilen. Det var kun noget af gruppen, 
der skulle afsted fredag, resten af de 
tilmeldte ville komme lørdag. De var 3 

voksne, 3 børn og en stor schæferhund 
i bilen. Gruppeleder Christina sad helt 
bagerst sammen med hunden – og der 
var ikke meget plads.

Turen gik over Storebæltsbroen og 
over til Fyns land – og så lidt videre 
sydpå. Søspejdernes skulle nemlig 
på sommerlejr på Thurøbund 
Spejdercenter, som er en del af Det 
Danske Spejderkorps. 

Alle var meget spændte på 
sommerlejren, for det gav rig mulighed 
for, at bruge en masse tid med sejlads, 
samt det var den første sommerlejr for 
Flok og Trop i mange år. 
Desværre var sommerlejren røget 
ind i samme udfordring som så 
mange andre spejdergrupper, nemlig 
at tilmeldingen til arrangementet 
desværre var lav.

På Thurøbund Spejdercenter

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Det skyldtes blandt andet, at mange 
familier havde mulighed for at komme 
ud at rejse til udlandet igen, da den 
famøse Corona-pandemi endelig var 
under kontrol igen i mange lande. 
Så den lille gruppe, som skulle på 
sommerlejr, bestod af 5 spejdere og 4 
ledere. 

Efter en lang køretur kom de frem til 
Thurøbund Spejdercenter, og der var 
nu rig mulighed for at finde en god 
plads til lejren. Regnen var stilnet af, 
så søspejderne skyndte sig at få sat 
telte op, og så var det tid til at spise 
sin medbragte madpakke. Aftenen 
gav anledning til en lille gåtur for at se 
området. Solnedgangen over fjorden 
satte et fint punktum på en god aften.

De næste dage bestod af sejlads, 

svømmeture, fange krabber og et 
enkelt løb, som spejdercentret havde 
arrangeret.

Mandag til tirsdag tog nogle af 
søspejderne på Sejlhejk. Her sejlede 
de afsted i to Svendborgjoller, og efter 
4 timers hård sejlads ankom de i en 
lille havn på Tåsinge ved Svendborg 
Sund Camping. Der var udsigt over 
Svendborg Havn. 4 børn og 3 ledere var 
afsted. 

Efter de havde lavet aftensmad, 
delte vi de sig op og overnattede i 
Svendborgjollerne. Der blev sat et ”telt” 
op, og man kunne på den måde holde 
den værste vind og regn ude. Rigtigt 
hyggeligt. Da de gik i seng, blev de 
gynget i søvn af bølgerne.

Fortsættes på s. 30

DE GRÅ LIGHT 2019
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Dagen efter gik turen tilbage til 
Thurøbund Spejdercenter, her tog 
sejladsen kun lidt over en time. 

Tirsdag bestod af en dag med udflugt 
til Svendborg for at besøge Naturama. 
Naturama er et videnscenter med 
naturen i fokus. Der var en kæmpe stor 
udstilling af udstoppede dyr fra både 
vand, land og luften. Samtidig var der 
særudstilling med fortidens monstre, 
hvilket hittede hos mange af børnene. 

Om aftenen var der fælles lejrbål, hvor 
alle grupperne kunne komme med et 
underholdende indslag. Mathias på 6 år 
fortalte om dyr og deres lyde, og Sofie 
på 10 år fortalte sjove vitser.
 
Onsdag var sidste dag på sommer-

lejren, og spejderne delte sig op i 
hold. Dem, der lige ville have en sidste 
sejlads, og dem, der hellere ville hjælpe 
med at pakke lejren ned. 
Bilen og trailer blev pakket, de sagde 
farvel til Thurøbund Spejdercenter, og 
så gik turen hjemad. 
Alt i alt var alle rig på oplevelser, og 
de blev enige om, at de gerne tog til 
Thurøbund Spejdercenter igen. 

Tak for en god sommerlejr til 
Thurøbund Spejdercenter! 

Artikel skrevet af:
Charlotte, Juniorassistent i Korsør Sø

Søspejdernes 
Sommerlejr 2022
- fortsat

DET DANSKE
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Spejd-Niløse
Er stedet til gruppeturen til 
foråret fundet endnu?

Spejd-Niløse er en hytte med tilhørende 
stor naturgrund. Grunden byder på 
sheltere, stor bålplads, aktivitetshus, 
raftestativ og m.m.

 I hytten er der stort køkken, 32 sove-
pladser, stort fællesrum samt bad og 
toiletter. 

Grunden er velegnet til sommerlejre, 
større foreningsarrangementer og 
lejrskoler.

Adresse: Holmevejen 4, 4293 Dianalund

Kontaktperson ved mangler og udfordringer: 
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90

E-mail vedr. bookning: 
niloesebookning@gmail.com

TIL 
TOPPEN
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Korte kurser
i Antvorskov Division
Kære alle ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer! 

I Antvorskov Division har vi en ambition om, at det skal være lærerigt at være spejder - 
så det vil vi gerne bidrage til gennem vores Korte Kurser. 

Vi vil i løbet af spejderåret holde nogle kurser på forskellige hverdagsaftener. 

 • Færdighedsaftener er aftener, hvor vi udvælger nogle forskellige færdigheder og 
giver halvanden times lynkursus i disse. Det er både til at få genopfrisket gammel 
viden, erfaringsudveksling og tillæring af nye spejderfærdigheder. Du kan således 
vælge hvilke to færdigheder du vil gå fra aftenen med. 

 • Derudover holder vi også “Ny Leder” kursus 
for de, som er nye ledere og har brug for hjælp 
til at gennemskue, hvad det vil sige at være 
leder i DDS. 

 • Til sidst har vi en dobbeltaften på 
tegnebrættet hvor du undervises i 
“Bestyrelsesarbejde” eller “Medlemsservice” 

Du tilmelder dig i Medlemsservice.
Hvert kursus koster 20 kr.

Vi glæder os til at se jer! 
Vh Pernille, Divisionsledelsen

2022/2023
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NY LEDER
7. November 2022
For dig, som er ny leder eller bare 

gerne vil have en genopfriskning af 
ledergerningen. 

Vi gennemgår DDS´s opbygning, 
formål, spejderideen m.m.
Samt snakker om regler, 

kursusmuligheder 
og oplevelser.

FÆRDIGHEDS-
AFTEN

23. November 2022
Vælg to færdigheder, du gerne

vil blive lidt klogere på.

Vælg mellem: 
Fundraising

Kort & kompas
Førstehjælp

At undervise i forløb

MEDLEMS-
SERVICE

Dato tilgår
Medlemsservice er det system, hvor du 

kan styre din gruppes informationer, 
søge efter spejdere m.m. 

Her muligheden for at blive dus med 
programmet og vide, hvordan det 
kan bruges i forbindelse med fx. 

gruppens hjemmeside. 

BESTYRELSES-
ARBEJDE

Dato tilgår
Her kan du få inspiration til, hvordan 

bestyrelsesarbejdet kan blive nemmere 
og sjovere at være en del af. 

Her er input til jeres dialog om 
det gode voksenfællesskab, 

gruppens udvikling og 
retning.

Korte kurser
2022/2022

ANTVORSKOV
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Naturgrunden 
Oldebjerg
Hvor går jeres næste gruppetur hen?

Oldebjerg er en naturgrund, der ligger mellem 
Slagelse og Sorø. 

Grunden byder på sheltere, vandpost, muld- 
toiletter, raftestativ og bålplads.

Grunden ligger lige op til skov, og 
Jyderupstien løber næsten lige forbi grunden.

Adresse: Topshøjvej 96, 4180 Sorø

Kontaktperson ved mangler og udfordringer:
Karsten Lindby, Tlf: 99 55 71 84

E-mail vedr. bookning: 
klindby@hotmail.com

Kobæk hytten ved 
Skælskør
Hvor skal jeres tropsspejdere hen 
på deres næste patruljetur?
Kobæk hytten ligger ret ugenert på kanten af 
et sommerhusområde. Grunden grænser op til 
fyrreskov og ligger omkring 250 meter fra den 
fineste sandstrand.

 Hytten byder på 24 sovepladser fordelt på    sovesal 
og lederrum. Hytten har gode bad- og toiletfaciliteter 
samt fint køkken. På grunden findes en shelter og 
plads til teltslagning.

Adresse: Lærkevej 15, Kobæk, 4230 Skælskør

Kontaktperson ved mangler og udfordringer: 
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90

E-mail vedr. bookning: 
kobaek.hytten@gmail.com
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BjørneklanenBjørneklanen
år 2023år 2023

Kloturen (53. gang) afvikles første weekend i februar startende fra torvet i 
Fuglebjerg. 

Traditionen bliver selvfølgelig ikke gennemført uden, at Bjørneklanens 
medlemmer, gamle klør og ungklør bakker op og er med til at gøre denne vinter 
med gamle spejdervenner fra divisionen til en hyggelig weekend. 

 Bjørneklanen er ikke en dagligdagsklan. 

 Bjørneklanen samles én gang årligt som anført til hygge og med formål at 
optage nye medlemmer i klanen, der kan føre denne tur videre til de næste 
senior- og ledergenerationer. Efter endt weekend går Bjørneklanen i hi igen et 
års tid til det igen bliver 1. weekend i februar! 

Bjørneklanen har blandt andet et ritual, hvor gamle- og ungklør deltager i en 
meget smuk ceremoni, der er en kold vinternat i spejderuniform værd for alle 
seniorer og ledere. 

Bjørneklanen bearbejder årligt spørgsmål som: Hvorfor er jeg senior, og hvad 
laver jeg i spejderkorpset om X antal år? Hvad får jeg - og ikke mindst – hvad kan 
jeg give?

Bjørneklanen er der, hvor man møder seniorer og ledere én gang årligt, der 
bakker hinanden op om en tur, der kun bliver god ved fælles løft. Ligesom alt 
andet teamwork. 

Slutteligt vil Overkloen takke og se frem til en hyggelig og givtig Klotur 2023 
med et ønske om endnu en god KLOTUR med velforberedte og oplagte seniorer 
og ledere fra divisionen.

Tilmeldingen vil være tilgængelig på hjemmeside og diverse andre medier, 
når vi kommer tættere på februar.

OverkloenOverkloen

Kasper Fischer-NielsenKasper Fischer-Nielsen
ANTVORSKOV
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Kalenderen
Husk at tjekke kalenderen på Antvorskov Divisions webside 

for arrangementer, kurser, deadlines eller møder.

Følg med i kalenderen på www.antvorskovdivision.dk  
Om det er på PC, smartphone eller ipad.

ANTVORSKOV

DET DANSKE SPEJDERKORPS
DIVISION

QR kode 
til vores
webside

FIND OS PÅ         FACEBOOK          INSTAGRAM

TIL 
TOPPEN

http://antvorskovdivision.dk
https://www.antvorskovdivision.dk/forside
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