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“de grå light” udkommer fremover i efteråret, og er en lettere version end “de grå”.
 “de grå” vil stadig udkomme i marts måned i en trykt version som det plejer

“de grå light” vil blive udsendt til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer pr. mail, 
på hjemmesiden, samt vil blive delt på Facebook.
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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.
Forsidebillede: taget af Henrik Lindstrøm til “Blåt Lederspor 2018”, foran Antvorskov Ruin i Slagelse.

Stof til næste nummer af “de grå 2019” skal indleveres senest d. 1. februar 2019 til redaktør på e-mail: 
cbwarming@gmail.com
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NATHEJK
2018

fredag d. 21 september 2018 blev 
en hel masse spejdere fra hele 
Danmark kaldt ind som valg 

observatører, i det lille land Boskovia. 

Boskovia skulle vælge en ny leder, men 
rygterne fløj omkring svindel, afpresning, 
og folk der forsvandt, som muligvis stemte 
det forkerte. Efter valget var overstået 
skulle valgobservatørene ud og se det 
smukke Boskovia, men turen stoppede 
hurtigt, for ude på den anden side af 
regerings bygningen, var der oprører fra 
oprørsgruppen “Nyt håb” i demostation 
mod Diktator, nå nej undskyld, Præsident 
Slambért! Oprøret endte i et havareret 
tog, skud og panik! 

Valgobservatørene blev hjulpet ud af 
byen, da der opstod bykampe over 

alt, og det hele var et stort kaos! På den 
anden side af byen, tæt på frihed, skulle 
valgobservatørene igennem en gammel 
tog tunnel, men også der var der kamp! 

Her ses de flygte igennem tunnelen, på 
et billede taget af en journalist, der var 
sammen med spejderne, var taget til 
Boskovia for at overvære valget, hvor de 
flygter fra Slambérts soldater, som lurede 
omkring hvert et hjørne! 
Nåede de ud på den anden side, og videre 
til grænsen hvor de var i sikkerhed, eller 
fik Slambérts soldater fat på dem i sidste 
ende?!  

Skrevet af Kristian Poulsen

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Jeg er hjælper på Nathejk fordi jeg simpelthen ikke kan lade være!    
- Louise Skouv

Efter en lang gåtur fra Korsør til 
Glumsø, ankom næsten 600 

spejdere i mål, natten til søndag. De 
var meget trætte, ømme, men alt 
dette var lige meget for de havde 
gennemført Nathejk 2018!

Jeg var igen i år med som hjælper på 
Nathejk, og sad i målet og tog i mod 
alle disse seje spejdere. Jeg så glæden 
i deres øjne over, at få deres Nathejk 
mærke. Men samme tid, står der et 
kæmpe hold af hjælper, som har været 
med til at få hele Nathejk, til at køre, 
og tager i mod alle spejderne. For som 
hjælper, er det højdepunktet, når de 
alle kommer i mål.

Men hvorfor bruger man som hjælper 
en hele weekend på Nathejk? Personligt 
var dette kun min anden gang som 
hjælper, men langt fra mit sidste. Det 
kan være svært at forklare, vi  gør det 
alle af forskellige grunde. 

skrevet af Cassandra Justesen

Hvorfor var DU med som hjælper på Nathejk?

DE GRÅ LIGHT 2018
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Jeg er med på Nathejk som 
hjælper, fordi Nathejk ikke bare 
er 3. weekend i september. 

Jeg er vild med, at så mange mennesker 
slår sig sammen og skaber den her 
vilde oplevelse, som Nathejk er. Nathejk 
er ikke kun 3. weekend i september, 
men så mange overvejelser, mange 
timers planlægning, hyggelige aftener 
og weekender med forberedelser af 
rekvisitter. 

Men hvad ellers? 
Selvfølgelig en hyggelig weekend, den 
tredje weekend i september, hvor det 
hele løber af stablen. 
En weekend hvor de færreste får den søvn 
de normalt får. 
En weekend hvor man som hjælper står 
klar og hele tiden er beredt, hvad end 
man er gøgler, samarit eller man har en 
anden funktion som hjælper. 

Jeg er hjælper på Nathejk, fordi jeg elsker 
følelsen af, at være en del af noget stort. 
Jeg er vild med, at så mange hvert år stiller 
op og bruger så meget tid, og så er jeg 
vild med at vi sammen kan skabe noget 
stort. Vi løfter i flok, en vigtig byggesten i 
spejderarbejdet. 

– Gunilla Jørgensen

Som gøgler på Nathejk er det 
fedt at have nogle forskellige 
roller.

Jeg stod fx som en af Slambérts soldater, 
her skulle vi skyde efter det nye parti der 
prøvede at vælte Slambért. Når man så 
er i den samme 30 sek role i 6 timer, så 
begynder man ar råbe mærkelige ting 
og det kan man få meget sjov ud af og 
det er jo fedt når dem der skød efter os 
også var med på den og råbe en masse. 

Vi prøvede undervejs at forbedre 
vores role, så spejderne fik nogle fede 
oplevelser og kunne se at de var inde i 
historien. 
Når man skal spille fx overglad og stor 
tilhænger af Slambért er det fedt at se at 
man kan få spejderne med på det og få 
dem til at smile når de står og keder sig 
i en lang kø til tjek ind. Det at man skal 
spille meget glad gør, at man bliver glad 
og det smitter af på spejderne. 

Man føler man giver dem en oplevelse og 
at de kommer ind i historien fra starten.

 – Cille Nielsen

Hvorfor var DU med som 

hjælper på Nathejk?

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Stofmærker
Broderede eller vævede

De hvide Nathejk-
mærker udleveres til 
de spejdere, der har 
gennemført Nathejk 
og som er gået i 
mål senest søndag 
morgen kl. 04.00.

De gule Nathejk-
mærker udleveres til de 
seniorer og ledere der 
har hjulpet spejderne 
til en Nathejk-oplevelse, 
enten som “banditter”, 
guides, skuespil eller 
hjælpere.

De sorte mærke 
udleveres til de få 
patruljer, der sniger sig 
gennem hele løbet og 
kommer i mål senest 
søndag morgen kl. 
04.00 uden at blive 
fanget én eneste gang. 
2011 blev året hvor de 
blev uddelt til de første 
patruljer.

NATHEJK 2 018
DE GRÅ LIGHT 2018
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Har du 
mod på at 

UDforDre 
dig selv?

Explorer BeltW E

N

S Ireland 2019
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eXPLorer BeLT 2019
Måske du allerede har hørt om det?

Hvis ikke, så lad os fortælle dig, at du som seniorspejder 
mellem 18 og 24 år har muligheden for den ultimative 
udfordring til sommer.

Tag på Explorer Belt i Irland, 
det første under Det Danske 
Spejderkorps.

I sjak af 2-3 personer skal I gå 
minimum 200 km over 10 dage 
med egen oppakning, leve for et 
minimumsbudget og arbejde 
med et selvvalgt projekt.

Har du mod på at udfordre 
dig selv og din(e) bedste 
spejdervenner?

Læs mere på 
www.explorerbelt.dk

Tilmeldingen er åben.

Flere spørgsmål? 
Du finder os til KRM 2018 
om fredagen i Multihuset til 
Inspirationsaften 
- SPØRG LØS!

Explorer Belt
W E

N

S

Ireland 2019
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Efter en travlt sommer, både i spejdergrenene og på vores respektive 
job, ser det ud til at teamet omkring divisionslejr 2020, endelig kan mødes. 
Det har været en udfordring for os lejrchefer, at finde tid til den 
kommende opgave og da det ikke skal gøres halvt, er det vigtigt at der 
er ordentlig tid til at mødes.

I skrivende stund er stort set alle poster besat i teamet. Et godt 
udgangspunkt for vores kommende arbejde, men sidder du derude med 
en lyst og iver for at deltage i planlægningen, er der stadig mulighed for 
at komme til at deltage helt fra start – Så kontakt os gerne!

Til formødet i august blev der lagt vægt på, at der skulle afsættes mere 
tid til planlægning, end tilfældet havde været til sidste divisionslejr. Vi er alle 
indstillet på at gøre vores bedste for at planlægge og afholde den bedste 
sommerlejr 2020. 

Lejren bliver afholdt på Spejd Niløse og allerede på formødet blev der 
diskuteret detaljer omkring beliggenhed af fællesområder og hvordan 
hjælperlejren kunne gøres endnu bedre end sidst. Dette bevidner om 
stor entusiasme blandt dem der har meldt sig til, at planlægge lejren. 
Lejrcheferne føler sig overbevist om, at vi bliver udfordret på innovative 
løsninger, såvel som alternative måder at drive en lejr på. Vi glæder os.

Til det første møde skal vi have fundet en dato for selve lejren. Det i 
sig selv kan blive en udfordring, når mange grupper kan komme med hver 
deres ønsker, for ikke at tale om det store udbud af andre 
eksterne sommeraktiviteter som vores spejdere også skal prioritere
imellem.

En anden ting vi skal have på plads, er et godt navn for lejren. De tidligere 
divisionslejre på Niløse har været Åmoselejren i 2002 og 
Interspejd i 2014. Denne gang skal vi også have fundet et godt navn, der 
kan danne rammen for netop denne lejr.

En ting er i hvert fald sikkert, vi glæder os meget til at komme i gang med 
planlægningen og glæder os til, at arbejde sammen med alle de dygtige og 
kompetente spejdere og hjælpere,der har meldt sig på 
banen til at gøre divisionssommerlejren 2020 til en uforglemmelig
oplevelse for spejdere og ledere.

Spejderhilsen
Torben og Pernille

topo@info.dk og mordanmark@gmail.com

“Hej” fra
 lejrcheferne...

Divisionssommerlejr 2020

SPEjDErhILSNEr...

DE GRÅ LIGHT 2018
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Basilisk 2018
Der var inviteret til     

mysteriet om 
Basilisken på 

Hogwarts i Munke Bjergby 
1. – 3. juni, hvor 41 trops-
spejdere fra 7 grupper 
mødte op til godt 2 døgn 
med opgaver og hygge. 13 
ledere i gennemsnit sørg-
ede for at rammerne var 
lige i skabet - TAK
 
Der blev spillet Quidditch i 
blandede patruljer fredag. 
Professor Poulsen fra 
Stenlille instruerede alle 
spillerne på de fire kollegier 
Hufflepuf, Ravenclaw, 
Sli-therin og Gryffindor. 
Han sørgede sammen med 
de resterende professorer 
for retfærdigheden og 
opmun-trede med vilde 
tilråb – Et spil der er 
kommet for at blive.
 
Lørdag efter færdiggør-
elsen af lejrarbejderne i den 
bagende forårsvarme var 

det tid til Troldmandsdyst, 
hvor patruljerne udfordrede 
hinanden med de poster, 
som hver patrulje havde 
forberedt hjemme fra. 
Stridsvognkørsel, ballon-
skydning,kompasgang, mad-
lavning, sjovt bål og meget 
andet. 
Lejrarbejderne, sam-
arbejde, om madlavningen 
og ikke mindst de sjove og 
kreative  indslag til lejrbålet 
lørdag aften blev hårdt og 
total uretfærdigt bedømt af 
de strenge professorer.
  
Lørdag nat gik kampen 
gennem det kuperede 
terræn til udfordringer 
rundt hos professorerne på 
6 poster inden spejderne 
til sidst brændte den onde 
Basilisk med håb om fred 
til at sove trygt efter 
strabadserne i nattens løb. 
Der blev kæmpet godt og 
indlevelsen var i top.
 

En skøn spejderweekend 
i det midtvestsjællandske 
med motiverede spejdere 
og ledere blev Basilisk 
gennemført for anden gang 
og stadigvæk i rivende 
udvikling. 
Spejdere og ledere skal da 
have en sjov, udfordrende, 
lærerig og spændende 
oplevelse i rammerne af 
Antvorskov division –igen. 
Derfor meld dig til 
planlægningsteamet og vær 
med til at præge den gode 
retning for spejderarbejdet. 
Vi ses gør vi!

På vegne af planlægnings-
teamet.

Spejderhilsner
Kristian og Henrik

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Samlingsbillede af deltagende 
patruljer og lederne 2018

Vinderpatruljen Maar, Trelleborg med 
Gryffindor sværd – Hvem vinder det i 2019?

Fotos: Lindstrøm
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Året har været et fantastisk godt år til kanosejlads. 

Divisionens 2 kanoer har været udlejet ofte, sammen med andre fra 
Ringsted Kanolaug  v. Poul Ulrich Larsen. Økonomisk har der været råd til 
nummerplader, og et lille beløb er sat ind på Divisionens konto. 

Jeg kan kun opfordre alle grupper, at planlægge en weekend på f.eks. 
Susåen. Jeg står gerne til rådighed med hjælp og tips til turen.

Hilsen DASØ, Kurt Larsen Korsør Sø

Weekendtur i kano

Spejdermetoden

De 7 
Principper

Patruljer

Personlig udvikling

Learning by doing

Friluftsliv

Spejderlov & -løfteSamfunds engageret

Medbestemmelse

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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Vandet weekend 
         2019

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Begynder lørdag d. 15. juni kl.10.00 
og slutter søndag d. 16. juni kl.13.00

Ved Vasebro i Skælskør

For alle spejdere over 16 år 
i Antvorskov Division

Kom med og nyd en weekend ved Vasebro i Skælskør. 
Fuld af sejl- og landaktiviteter, hygge og gode bekendtskaber 

Der kommer flere informationer i starten af det nye år!

Søspejderne i Korsør inviterer til

KORSØR SØ
DET DANSKE SPEJDERKORPS 

DE GRÅ LIGHT 2018
ANTVORSKOV DIVISION
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Mordet 
på

lejrbålet
En lille historie

 skrevet af Charlotte Warming

Bålet er bygget perfekt op, 
maden er gjort klar til at 
blive tilberedt og de kølige 

drikkevarer venter på at blive 
drukket. Alt er klart, og bålet ven-
ter nu bare på at blive fyret op for! 
Jeg er SÅ klar!
Åhh, de varme flammer der smy-
ger sig om de lækre kyllingespyd 
jeg vil tilberede til sjakket. Det 
bliver SÅ godt. Jeg kan næste 
smage dem, mens jeg mentalt in-
stiller mig på at kunne smage 
krydderierne. Jeg havde også 
tilberedt en ordentligt potion 
grillspyd med sprøde grønsager 
på, som skulle supplere kyllingen 
rigtigt fint. Det skal nok blive godt! 
Det er hygge for fuld blæs sammen 
med mine to bedste spejdervenner, 
Frederik og Adam.

Jeg rækker ud efter mit ildstål, for 
nu skal der sættes gang i de tørre 

stykker træ, og det kan kun gå 
for langsomt. Jeg retter på de små 
tørre kviste i bunden, og gør mig 
klar til at stryge stålet.
”Hvad laver du???” spørger Frede-
rik, som nærmest popper op ud af 
det blå. Hvor kom han fra?  
Jeg kigger op på ham, undrende, 
og peger på hele herligheden. ”Jeg 
tænder da op i bålet, så vi kan få 
lavet noget aftensmad. Jeg er hun-
desulten!” 
Han kigger på mig med store 
øjne, og hæver det ene øjenbryn. 
”Jamen, har du slet ikke fuldt 
med...” Jeg skynder mig at afbryde 
ham, og peger ivrigt hen på fadet 
med grillspyd. ”Prøv lige at se hvad 
jeg har forberedt, det bliver for 
vildt lækkert det her! Jeg har brugt 
finthakket hvidløg, 3 spsk. Worces-
tershire sauce og...” 
”Simon, for pokker” afbryder han 
mig ”...det kan du altså ikke...” siger 
han bestemt. ”Jo jo...” nikker jeg 
hurtigt og siger: ”...der er meget 
mere i, og så skal kyllingen bades 
ind i det og trække i 10 timer. Men 

DET DANSKE
SPEJDERKORPS
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vi skal altså skynde os lidt, for det 
skal snart sættes over. Samt så 
har vi også kolde sodavand som 
vi skal have til maden, der i den 
grå kølertaske. Dem havde Adam 
med”.
Adam kommer bragende gennem 
krattet nær ved, med små grene 
siddende fast i hans krøllede hår 
og med favnen fuld af flere grene. 
”Hvorfor pokker har I ikke tændt 
bålet, det bliver sq da natmad” 
råber han grinende hen til os. Han 
fortsætter ”Det bliver så fedt det 
her! Vi skal have bål-hygge hele 
aftenen, kigge på stjerner og grille 
skumfiduser. Jeg har glædet mig i 
flere uger!”

Frederik ryster på hovedet og 
sukker. Adam kigger på ham 

og siger: ”Det er løgn! Du har 
glemt at tage skumfiduserne med?! 
Det var dig der skulle have dem 
med. Det blev vi jo enige om...” 
Adam smider grenene på jorden 
tæt ved bålet med en sur mine. 
Han elsker skumfiduser, og det var 
et af hans højdepunkter på turen. 
Han er dybt skuffet.
Adam kigger på mig, og jeg kigger 
først på Adam og så på Frederik og 
Frederik... begynder at grine. 
”I to tosser. Hvis I gad at læse jeres 
beskeder, så ville I have set, at jeg 
har sendt et link til jer”. Adam 
ligner et stort spørgsmål. ”Et link? 
På hvad? Hvordan man laver et 
lynbål? Hvordan din bedste-
mor ser ud når hun danser ballet? 
Driller han grinende. 
Frederik udbryder nærmest opgiv-
ende: ”...At DEr Er totAl AF-
BrænDIngSForBuD I HElE 
oMrÅDEt!”. 
Vi kigger begge som lammet på 
ham. ”På grund af at det har været 
så tørt”, forklarer han. ”oMg! 
I burde ta´ og følge lidt med i 
nyhederne, i stedet for at bruge så 
meget tid på Fortnite.”
”Men mine kyllingspyd...” mumler 

jeg sørgeligt. ”Hvad skal der nu ske 
med dem??”
Frederik ruller med øjnene, suk-
ker, og kigger derefter på os skifte-
vis med et intent blik. Adam og jeg 
holder vejret, og blinker ikke med 
øjnene. Adam ligner næste en der 
er ved at græde, og han kigger trist 
over på posen med skumfidus-
erne. Hvis han havde været tættere 
på posen, tror jeg næsten at han 
havde taget posen nænsomt hen 
til sig, og aet den lidt. Men lige nu 
ligger den præsic udenfor række-
vidde. Det er nok meget godt.
Frederik siger langsomt. ”Jeg...
har...booket...et køkken...på...
spejdercentret! Forstår...I...hvad...
jeg...siger....til...jer?
Vi står helt tavse, og skuffelsen 
skyller over os begge to. Holdt 
fulgene lige op med at synge? Der 
blev pludseligt meget stille rundt 
omkring os, og jeg kigger henimod 
de andre lejrpladser. Hvor er folk 
egentligt henne?
 

Intet bål. Ingen bållugt i spej- 
deruniformen når man kommer 

hjem igen. Ingen svedne skum-
fiduser. Ingen bålsang (det er så 
nok meget godt, for Adam synger 
forfærdeligt, selvom det har jeg 
ikke turde nænne at sige til ham). 
Ingen bålhygge med vennerne. 
Ingen grillspyd med hjemmelavet 
bbq marianade! Hjemmelavet 
siger jeg jo! Jeg havde selv stået 
og nøjsomt lavet marinaden, og 
min mor havde kun blandet sig 
en gang. Det var nu mere fordi jeg 
var ved at mase to hele hvidløg, 
i stedet for to hele fed. Fed var 
åbenbart bare...nå, det er også lige 
meget. 

nu får jeg sq næsten også lyst 
til at tude. Det her kommer jo 

til at ødelægge hele vores spejder-
tur. Det er slet ikke det samme 
uden et bål. Det kan man da ikke!

Frederik siger kommanderende 
til mig. 

”gordon ramsey, se at få pakket 
dine kylling-på-spyd-med-
masser-af-krydderier sammen”. 
”Skumfidus”, og her kigger han 
smilende på Adam, ”tag bakken 
med grønsagsspydene og din 
kæreste under armen (her mener 
han så  posen med skumfiduser). 
Så kommer I to med mig, og så 
skal jeg vise jer ægte spejderhygge. 
også selvom der ikke er noget bål.”

”Hey Frederik!” råber jeg til 
ham, og han kigger spørgende 
tilbage på mig. ”tager du ikke lige 
kølertasken med de kolde drik-
ke”? ”Selvfølgelig!” udbryder han 
storsmilende, og sammen går vi 
op mod spejdercentret som ligger 
tæt på. undervejs går snakken om 
hvorvidt at det er rigtigt, at Frede-
rik har hørt, at man kan købe røg 
på pose. Han har hørt, at den skøre 
købmand lars selv har siddet og 
pustet det ned i en fryserpose, og 
nu sælger han det til 10 kr. Det 
kunne være man skulle overveje...
bare for stemningens skyld. 
Frederik fortæller også, at han har 
set en gruppe blå seniorspej-
dere fra Fyn, som også skulle 
spise deroppe. De var nogenlunde 
samme alder som os. Jeg kommer 
i tanke om, at jeg godt så dem 
tidligere. De havde en lejrplads 
tæt på os. grunden til at jeg havde 
lagt mærke til dem, var nu mest 
på grund af hende den søde med 
lyst hår og blå øjne. Hendes hår 
var flettet pænt, og hun havde et 
sødt smil. Det kunne være vi skulle 
sætte os tæt ved dem? Det drejer 
sig trods alt om fællesskab...
 

Det kunne godt gå hen og blive 
en rigtig god sommerlejr 

alligevel – også selvom der ikke er 
bål... 

DE GRÅ LIGHT 2018
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En mandag morgen foran en hvidkalket 
hovedbygning, der tårner sig op i den 
flotte efterårsskov, sætter jeg en kvinde 
af. Ikke hvem som helst, men forstander-
en på Brejning Efterskole – Lone. Bestemt 
og målrettet bliver der sagt farvel. Dagen 
er i gang på efterskolen, så hun har travlt 
som altid i gang med et projekt. Denne 
gang helt klart ved roret – fast ved roret.

Rykker du din patrulje? Det gør Lone, 
2. Hellig Anders,  fra vores egen Ant-
vorskov division 
”De unge skal høres og guides af os vok-
sne, som kan eller rettere skal sætte de 
vide ramme for dem. De skal ud på kant-
en og rystes, så de kan mærke sig selv. De 
kan nemlig rigtig mange ting . De ved det 
bare ikke altid, så her kommer vi ind med 
de næsten rigtige rammer. Næsten rig-
tige rammer fordi, de selv skal være med 
til at definere rammerne – eller fortsætte 
udviklingen til nye spændende rammer. 
De unge mennesker har nemlig fanta-
sien, eventyrlysten og ikke mindst mo-
det. Giver det mening? Det tror jeg nok, 
det gør. Det er jo også et centralt punkt i 
vores værdier i Det Danske Spejderkorps, 
hvor børn leder børn og unge leder unge”.
Der er ingen tvivl om, at Lone er målrettet. 
Hun også ambitiøs på andres vegne. Eller 

måske foretrækker hun at sætte kriller 
i knoppen på folk. Sådan irriterende og 
belastende for den ligetil tankegang og 
løsning. 

”Hvorfor gøre det nemt, når det kan gøres 
spændende og rykke ved oplevelsen og 
få de unge til at undre sig, stille endnu 
flere spørgsmål og søge ud i verden med 
en lyst til mere i livet. Så gør det jo ikke no-
get, at ballasten er i orden, så de unge får 
mod på mere og er opsøgende. Det har 
vi rigeligt brug for i vores til tider meget 
beskyttede samfund”, udtrykker Lone 
det, da jeg spørger om hendes drive
og baggrund for at søge jobbet som 

BreJNINg kom væsentlig tættere 
på ANTVorSkoV DIVISIoN 

Foto: Brejning Efterskole

Foto: Brejning Efterskole
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Forstander på Brejning. Den i spejder-
kredse så velkendte og berømte efter-
skole, hvor man må sige, der er mulighed 
for mange udfordringer til de unge men-
nesker.
Rammerne er vide, og der er plads til alle  
der vil. De kan, når de forlader skolen igen 
– ingen tvivl om det.

”Tak for turen og den gode gerning – 
Det værdsætter jeg virkelig. Tænk sig, 
så sparede jeg både tid, fik en miljøven-
lig samtransport og da også lige en snak 
med dig, Henrik”, griner Lone sikkert, da 
jeg svinger bilen ind på gårdspladsen til 
efterskolen.

Spejder er noget vi er
”Du ved, gøre en forskel for de mange 
unge og lade dem udforske værdierne. 
Om det er værdierne her 
på Brejning eller korpsets 
(DDS) værdier kommer 
stort set ud på ét. Det er 
vigtigt, vi som voksne og 
ja som leder i Danmarks 
største fællesskab – Det 
Danske Spejderkorps 
tager det ansvar og giver 
vores næste generationer 
en ordentlig start på det 
gode liv – Det er vi da eni-
ge om”. 

Sådan udtrykker Lone sit 
uddybende svar om hen-
des baggrund for at søge 
stillingen som forstander 
på lige netop Brejning og 
Lone fortsætter talestrømmen – hun har 
jo noget på hjertet. Det er der ingen tvivl 
om. 
Engageret, indlevende og fokuseret på 
opgaven her. Forstander står der nu på 
CV’et. ”Min holdning i forhold til værdierne 
er jeg ret så sikker på ingen er i tvivl om. Er 
de i tvivl, så kan de simpelthen ikke have 
kendt mig ret mange minutter, vel?”, 
griner Lone. Det er der jo noget om.

Jeg skal sådan set bare sørge for at 
give dem tilbuddet – Og det gør jeg 
gerne
Lone rykkede teltpælene op og flyttede 
ind på Brejning efterskole ved skoleårets 
start her i august 2018. 
”Det er også et nyt kapitel i vores familie- 
liv. Ikke kun mit, men både Roars, Livs og 
Thomas’ hverdag er jo blevet lidt justeret 
lidt. Det fungerer, da vi jo sådan set hver 
især tager ansvar for vores hverdag, og 
bidrager til berigelse af hinanden. Det er 
der ikke noget nyt i. Vi er jo spejdere helt 
ind til benet – og lidt til. Så det har ikke 
været svært at springe ud i et nyt even-
tyr. Kan kun sige, at begrænsninger ligger 
ofte kun et sted, og det er hos én selv, så 
se at komme ud på eventyr og tag ansvar 
– Vi ses på KRM2018 i Legoland”, slutter 
Lone af.

Måske I kan huske Forløbsmærket BRO – 
Balance, Respekt og Optimisme? Her har 
Lone også været medudvikler.

Lone har haft flere lederfunktioner og se-
nest gruppeleder i 2. Hellig Anders igen-
nem mange år. Lone startede som spe-
jder i Kong Slaug (Teglværksvej) og har 
også været aktiv i den gamle skibsklan og 
klatreklanen.

Foto: Brejning Efterskole

Du finder mere info om Brejning efterskole på 
www.brejningefterskole.dk
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NYT fra DUk WeB...
som fremover kalder sig DUk MeDIer

•	 Driller Facebook dig? 
•	 Kan du ikke få oprettet din begivenhed rigtigt?
•	 Mangler	du	noget	grafik	til	dit	begivenhedsbillede?
•	 Er du i tvivl om hvad du må smide på Facebook gruppen?

Så kontakt Divisionens Udvalgs Koordinatorer indenfor MEDIER! :)

Marianne er super god til Facebook, og kan hjælpe dig hvis du har udfordringer. 
Skriv til hende på: m.a.vinther@gmail.com

Charlotte kan hjælpe dig med dine grafiske indspark og udkast til spejdermærker. 
Skriv til hende på: cbwarming@gmail.com

Har du en sjov historie eller en nyhed 
du gerne vil dele med divisionen?

Skriv til Charlotte på: cbwarming@gmail.com

 
Vi søger annoncører i “de grå” - 
både til tryk og web versionen.

Dog er der begrænsede pladser i “de grå” om foråret - tryk version.

Kontakt os for priser og yderlig detaljer.

Du kan købe annoncepladser i følgende størrelser:

              helside     halvside                                            
     I tryk version i  foråret:           A5               A6 
     I web version i efteråret:       A4               A5
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NytårStAffeL 2019
LØrDAg D.5. jANuAr

 Tema: Eventyr
 Sted: Forlev Friskole v/Vemmelev

Sæt allerede nu kryds i kalenderen...
 ...når vi endnu en gang mødes første lørdag i januar til Nytårstaffel.
 Vi kan løfte sløret for, at godthåbs revyen har takket ja til at komme forbi!
 Kom og sæt dit præg på en sjov og hyggelig aften. 
 Som altid starter vi med fællesledermøde.

Ses vi? Det håber vi, vi gør! 
Venlig hilsen Divisionsledelsen

Der var engang...



Bliv en del af gruppen
Antvorskov Division på

facebook
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