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“De Grå Light”
“De Grå Light” udkommer i efteråret, og er en lettere version end “De Grå”.
“De Grå” udkommer i marts måned 2020 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.
Redaktør og grafisk arbejde: Charlotte B. 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.
Forsidebillede: Øverste: Basilisk 2019, Henrik G. Lindstrøm - Nederst, venstre: Føniks 2019, Asbjørn
Wieck-Nordahn - Nederst, højre: Explorer Belt,Hjalte, Sebastian og Jacob.
Indlæg til næste nummer af “De Grå 2020” skal indleveres senest d. 1. februar 2020 til redaktør
på e-mail: cbwarming@gmail.com.
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Basilisk 2019
Af Lindstrøm, DAK

Foto: H. Lindstrøm & Katrine Fischer-Nielsen

Basilisk 2019 blev gennemført 31. maj til 1. juni
som en aktivitetsweekend, hvor spejderne blev
delt og blandet på tværs af de tilmeldte troppe
med 24 tropsspejdere. Der var 4 grupper som
mødte op til godt et døgn med aktiviteter
og hygge. Til trods for den forholdsvis lave
tilmelding her tredje år, sørgede 10 ledere i
gennemsnit for at rammerne var lige i skabet –
TAK for det.
Der blev blandet og opstillet 5 patruljer, som
gik fra Sorø station via
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forskellige ruter
med en kontrolpost
undervejs til Kongskilde,
hvor overnatningen foregik i bivuak.
Aftensmaden blev tilberedt i de ”nye” patruljer
og blev tilberedt i skræppeblade over bål.
Desserten ligeså. Banan, farin, chokolade,
rosiner og dertil flødeskum - slurp!
Hygge om lejrbålet med underholdning
fra alle patruljer – great! Lige efter lejrbålet,
af sted på natorienteringsløb med et par
overraskelser undervejs – uhhhh!
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Seje spejdere tog udfordringen i stiv arm.
Lørdag stod formiddagens aktiviteter på
4 opgaver pr. patrulje, hvor enkelte var på
tid. De skulle udarbejde et insekt bo og en
miniaturelejrplads udført med naturens
materialer. Endvidere skulle patruljerne i
kano ud på Tystrup sø og hente nogle ”tabte”
genstande gemt i tønder på søen. Sidst en
stafet, hvor hele patruljen – ikke samlet og
på tid, skulle ud og runde en bøje i søen. Alle
opgaver blev fremvist for hinanden, så de
kunne lade sig inspirere.
En skøn spejderweekend i det midtvestsjællandske med motiverede spejdere og ledere,
blev Basilisk gennemført for tredje gang. Men
ikke som tiltænkt med konkurrence, da

tilslutningen udeblev fra en del grupper.
Det forlyder, at man ikke kendte til konceptet
her tredje år vi kører Basilisk – hmm...
Nå, vi er klar igen i 2020 med en opdateret
udgave og ser vanvittig spændte frem til at
fyre den af i Kristi Himmelfartsdagene med
en masse spejdere og ledere – det bliver godt.
Derfor meld dig til planlægningsteamet på
kommende tropsledermøde eller bare send
en mail og vær med til at præge den gode
retning for spejderarbejdet – vi ses gør vi!
Spejderhilsner DAK’erne
Kristian og Henrik
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Basilisk 2020
Af Lindstrøm, DAK

BASILISK er også i udvikling til
avn for de godt 115 tropspejdere i
divisionen. BASILISK er Antvorskov
divisionsturnering for tropsspejdere
i alderen 12 –17 år, hvor divisionens
ledere forbereder og gennemfører
arrangementet med henblik at skabe
de bedste, udfordrende og sjoveste
rammer for spejdernes oplevelse med
konkurrence hvert forår.
Turneringen, der skal være en udvidet
og mere udfordrende udgave af både
minigrenens FØNIKS og juniorgrenens
GRIF, afholdes som udgangspunkt i Kristi
Himmelfartsdagene – torsdag aften til
søndag frokost.
Der kan tilmeldes patruljer på min. 4
og maks. 8 spejdere og meget gerne
flere patruljer pr. trop. Arrangementet
vil fremover gennemføres ud fra
nedenstående skabelon, hvor de enkelte
tropsledere og assistenter får tildelt
opgaver – vi løfter i flok!
Arrangementet styres af en lille
planlægningsgruppe med en eller to
DAK’er
tilknyttet.
Torsdag:
Ankomst, lejretablering, hygge ved egne
lejrbål, nat o-løb.
Fredag:
Lejretablering,
10-kamp, aftensmad bedømmes.
Lørdag:
Morgenmad bedømmes, ”dagløb” inkl.
kold frokost, hemmelig opgave afleveres,
lejrbål med underholdning.
Søndag:
Lejrnedbrydning, tovtrækning og
præmieoverrækkelse og afslutning.
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BASILISK blev tilbage i 2017 startet op,
da den ”egentlige forårsturnering” ikke
havde været afholdt i en årrække. Idéen
har været og er fortsat at øge indhold og
antal dage, så der opstår større grobund
for fællesskabet mellem spejdere/
spejdere og ledere/ledere i vores store og
stadigt voksende division.
Ligesom Blåt Lederspor sætter rammer
for udbygningen af fællesskabet
igennem udfordringer, så skal dette
tropsarrangement også skabe rammerne
for øget fællesskab og netværk. For
at rode bod på evt. misforståelser
eller udfordring med at kommunikere
udviklingen af BASILISK – Forårsturnering
for tropsspejdere helt klart ud er denne
lille teaser for 2020 udarbejdet.
I efteråret og i takt med, at
divisionsledelsen gennemgår
udviklingsforløbet, vil også dette koncept
udvikles og forventeligt fremgå at
”Antvorskov Divisions Håndbog”. Både
GL’er og TL’er vil modtage mail og får
mulighed for at høre om konceptet på et
grenledermøde.
Hilsner DAK’erne
Kristian og Henrik
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Vi GÅR ikke til spejder
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Foto: Asbjørn Wieck-nordahn

Vi ER spejdere!
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Seniorspejder med mod på mere?

Så er er Klan Klassik lige
stedet for dig.

Klan Klassik er i foråret oprettet
som arrangement under korpset og
blevet en del af Antvorskov Division.
Det betyder at vores medlemmer er
på lige fod med divisionens andre
gruppemedlemmer.
I øjeblikket er vores spejderaktivitet
meget praktisk og event-baseret,
vi har lavet et vellykket sov ude
arrangement på Spejd-Niløse, været
værter for arbejdsdagene på SpejdNiløse, lavet seniorarrangement for
divisionens seniorspejdere og meget
mere.
Drømmene for fremtiden er at vi skal
lave meget mere spejderarbejde og
spejderaktiviteter, både for vores egne
medlemmer, men også for divisionens
spejdere.

Lige pt. er vi omkring 20 medlemmer,
og der kommer løbende flere
medlemmer til. Lyder det som noget
for dig? Så kom og være med!

Vores krav til dig er simple: Du skal
være fyldt 20 år og så skal du have lyst
til at lege med! Igennem os kan du få
dit korps og divisions medlemskab.

Vil du høre mere? Vil du være
medlem? Eller skal vi give en hånd
med dit event?
Så kontakt os på:
KlanKlassik@gmail.com eller via
Facebook siden Klan Klassik
Spejderhilsner Kasper,
Arrangementsleder Klan Klassik

Med et nyt sov ude arrangement,
flere arbejdsdage på Niløse og events
for seniorspejderne prøver vi stille at
opfylde drømmene.
FOTO: Klan Klassik, Fælles Seniormøde
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Sov Ude 2019 Spejd-Niløse

FOTO: Klan Klassik & Antvorskov Divisionsledelse
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Kloakering
på Niløse
I uge 32 har vi etableret nyt kloaksystem på Spejd Niløse og er nu
kommer på det offentlige anlæg.
I fire dage har Enghavens Entreprenør
og Kloakmester ApS knoklet med lidt
udfordringer med meget løs jord. Tirsdag
aften var 10 frivillige ude og give en hånd
med projektet - En kæmpe hjælp, tusinde
tak for det.
Tilbage er der lidt oprydning og såning af
græs.

Spejderhilsner Rasmus, DUK Hytter
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Stofmærker

Broderede eller vævede
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Explorer Belt
– Mad Lads on Track
200 km gennem Irland på 10 dage,
med dine bedste venner. Hvad mere
kunne man ønske sig?
Det skulle da lige være at komme
lokalbefolkningen ved, og komme ind under
huden på den irske kultur.
På Explorer Belt får man snakket med
de lokale fra det land man vandrer i og får
på samme tid set noget skøn natur. I år gik
turen til Irland og her er en lille beskrivelse
af vores tur dertil… Inden vi vidste af det,
stod vi ved en irsk motortrafikvej på vej ud af
byen - stik nordvest for Limerick mod kysten.
Selvom placeringen
på kortet
var

N

W
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Gennem det irske landskab, op og ned ad
bakker, med tilvoksede stendiger på begge
sider, oftest med store brombærbuske, lige
indtil vi nåede kysten. Der bød naturen på
klipper og de utrolige vertikale drop på 200
meter – lige ned i Atlanterhavet. Fra kysten
kunne vi se frem til flere dages vandring med
udsigt til Atlanterhavet på den ene side og

Explorer
Belt
Ireland 2019

E

S

uklar lidt endnu, havde vi på forhånd fået
vores start- og slutdestination, og vi havde
dannet os et nogenlunde billede af, hvilken
rute vi ville følge. Lidt efter lidt gik det op for
os, at vi endelig var på den tur, som vi havde
glædet os til hele året og planen for de første
km. var heldigvis klar: Vi skulle ud til kysten
og opleve de legendariske ”Cliffs of Moher”,
der meget passende har opnået en plads på
UNESCO’s verdensarvsliste.
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Irlands ikoniske bakker på den anden side.
Naturen var så storslået, at vi næsten
helt glemte, det projekt vi havde forberedt
hjemmefra – at lære om den irske kultur og
gå i dialog med lokalbefolkningen. Udover
at gå de 200 km handler en stor del af
Explorer Belt nemlig om, at snakke med
lokalbefolkningen og hvert sjak havde inden
turen valgt et projekt, der skulle knytte dem
tættere på den irske kultur og det irske folk.
For os handlede det om arbejde og erhverv,
så vi måtte ud og interviewe folk om deres
beskæftigelser og forskellige hændelser
tilknyttet deres daglige job. Udover projektet
havde teamet også forberedt en række små
opgaver der skulle løses, hvori det krævede,
at vi alle gik i dialog med de folk vi mødte på
vores vej, hvilket gav en masse små facts og
anekdoter som vi ikke kan google os frem til.
Fra første møde mærkede vi straks den irske
gæstfrihed og åbenhed, samt hvordan det,
at bære spejdertørklædet, virkelig åbner
muligheder og døre hos privatpersoner. Vi
blev op til flere gange tilbudt overnatninger,
snacks eller blot en kop kaffe, hvilket var en
god mulighed for, at få en lille sludder for en
sladder med en lokal irer.

Efter et par dages vandring ved kysten,
til en af Irlands nationalparker, The Burren
– et landskab domineret af klipper, sten og
bakker, her slog vi lejr, som springbræt for et
par fortrinlige dagsture i bakkelandskabet.
Efter vores dejlige dage i nationalparken,
måtte vi vende snuden mod Galway, som var
slutdestinationen for Explorer Belt 2019!
Turen har givet os en unik indsigt i den
irske kultur og alt sammen har kun været
muligt, fordi vi tog turen til fods. At rejse til
fods giver nemlig de største muligheder for
kontakt til mennesker omkring dig og for at
opleve et lands natur og kultur helt tæt på.
Alt i alt har vi alle tre haft en helt fantastisk
tur, og vi vil varmt anbefale Explorer Belt til
enhver der elsker vandring, natur og at møde
mennesker!

- Mad Lads on Track

(Sebastian, Jakob og Hjalte, Klan N˚n@m3,
Brødeskov Gruppen)

“Trods ømme skuldre og fødder kan man ikke andet end at smile,
når man er på Explorer Belt” FOTO: Hjalte, Sebastian og Jakob
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“Efter fire dages hejk, er vi her nået til UNESCO-listens ”Cliffs of Moher”“
FOTO: Hjalte, Sebastian og Jakob

“Fantastisk aftensmadssted, ved Hags Head, Cliffs of Moher, det eneste sted uden
vind i Irland” FOTO: Hjalte, Sebastian og Jakob
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Om Explorer Belt
Søndag d. 21/7-19 rejste 18 seje senior spejdere af sted på det første danske Explorer Belt.
Der ventede dem 10 dage på farten, og 200 km. i benene med egen oppakning. I sjak
af 2 eller 3 skulle de leve for et begrænset budget, føre daglig logbog over oplevelser,
navigere efter kort og kompas og løse eget projekt. Under hele turen var det ikke tilladt
at benytte elektronisk udstyr! Det skabte de bedste muligheder for at komme i kontakt
med de lokale.
Explorer Belt handler om teamwork, fysisk og mental udfordring og om at lære om et
andet land og dets kultur, gennem direkte kontakt med lokalbefolkningen. Dem som
består både turen på mindst 200 km, projektet og præsentationen vil modtage et helt
unikt bæltespænde, som kun Explorer Belters verden over må gå med! 8 sjak drog
afsted – 7 sjak bestod prøvelserne.

Spejderhilsner Lisbeth, Projektleder på Explorer Belt 2019

“Fløjte-jam med irske spillemænd i Eyre Square, Galway.”
FOTO: Hjalte, Sebastian og Jakob
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Rasmus

Divisions Udvalgskoordinator for Hytter
Portræt af en leder
Navn: Rasmus Kæmpe
Født: 1. Marts 1991
Antal år som spejder: 20 år
Familie (gift/kæreste, dyr, etc.):
Jeg har 2 søstre, 2 nevøer og 2 niecer.
Jeg bor alene i lejlighed på mine
forældres Landejendom.
Dagligt arbejde:
Kloakmester og Entreprenør.
Til daglig indgår jeg i et ledelsessamarbejde med min far i vores firma med 6 medarbejdere.
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Gørlev Gruppe og Klan Klassik
Daglig spejder funktion:
Tropsassistent Gørlev, Formand for Klan Klassik, DUK Hytter
Spejder kurser:
1 stk Plan Kursus på Assenbæk.
Bedste spejder oplevelse:
Jeg deltog i Verdensjamborette i 2007 (Spejderbevægelsens 100-års jubilæum) i England
og Skotland. Det var den vildeste oplevelse i min spejder tid - Den er dog skarpt efterfuldt af
mange andre.
3 ord der definerer en god spejder:
Tillidsfuld – Engageret – Åbensindet.
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen:
I divisionsledelsen ønsker jeg at bidrage med et friskt pust grundet min ”unge” alder. Jeg
stillede op til Divisionsledelsen med en bestemt post i sigte, Hans DC havde fisket lidt efter
om ikke jeg kunne være frisk på at stå for divisionens hytter og grunde – Jeg tog chancen. Jeg
håber at kunne bidrage til at vi får nogle bedre og mere benyttede hytter og grunde.
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen:
Pleje af divisionens ledere og Hytteudvalget.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder:
I min tid som senior er der gået en del tid med at lave poster på tropsløb – eks. har jeg været
postansvarlig på Zaxsez alle årene. Har været Baransvarlig på SL2017, og derefter været med til
at starter Klan Klassik.
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Kasper

Divisions Aktiviteskoordinator
Portræt af en leder
Navn: Kasper Fischer-Nielsen
Født: 31. juli 1992
Antal år som spejder: 20 år
Familie (gift/kæreste, dyr, etc.):
Bor alene i lejlighed i Sorø.
Dagligt arbejde:
Driftsmester hos SK Forsyning a/s. Maskinmester i fjernvarmeafdelingen, hvor vi drifter
kraftvarmeværker og forsyningsnettet i Slagelse og Korsør by.
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Karl af Riise og Klan Klassik
Daglig spejder funktion:
Tropleder, Bestyrelsesmedlem og Gruppeassistent i Karl af Riise. Gruppeleder i Klan Klassik.
Og så lige kursusinstruktør hos Plus Peiko.
Spejder kurser:
Uha der er lidt af hvert. Klatrevægsinstruktør. Fjeldsamarit. Uddannelsesmarkeder. RAN kursus.
Desværre ingen Plan eller Plus kurser. Og så alt det jeg ikke kan huske.
Bedste spejder oplevelse:
Klansommerlejr på Stavanger i 2013. En stor lejr hvor det tydeligt kunne mærkes at
nordmændene har lidt andre spejder traditioner. Ellers er der alle de fede sommerlejre.
Både som klanspejder (Interspejd, SL2017 osv.) men helt sikkert også dem, hvor jeg har været
afsted med verdens sejeste tropsspejdere.
3 ord der definerer en god spejder: Hjælpsom - Gåpåmod - Engageret
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen:
Jeg ønsker at bidrage med et fedt gåpåmod og et drive der er svært at stoppe. Selvom vi er
de ”unge”, er det os der skal forme divisionen og her er jeg ikke bange for at gå forrest. Vi skal
have gang i vores division, både med vores grunde, vores arbejde på tværs af grupper
og meget mere. Og ellers medbringer jeg bare mit gode humør og mit spejdernetværk.
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen:
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med nogle gode kollegaer om at skabe en endnu bedre
og stærkere division. Jeg er startet med at kaste mig ud i seniorarbejdet og så må vi se hvad
det bringer.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder:
Igennem min spejdertid har jeg prøvet en masse forskelligt. Jeg har lavet fede løbsposter på
bla. Zaxsez sammen med seniorspejdere fra divisionen, været med til at lave Plus kursus i flere
år, haft en masse forskellige funktioner på gruppeniveau. Mit seneste store projekt er Klan
Klassik som jeg har startet sammen med nogle gode spejdervenner.
Sidst men ikke mindst, ser du mig aldrig på spejderlejr uden min alt for store førstehjælpstaske, som kan behandle det meste :)
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Tina

Divisionschef
Portræt af en leder
Navn: Tina Andersen
Født: 2. marts 1979
Antal år som spejder: 31
Familie (gift/kæreste, dyr, etc.):
Gift siden 2011 med Palle (ikke spejder) og
har spejderschæferen Djinnie
Dagligt arbejde:
Kriminalforsorgen
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r):
Trelleborg
Daglig spejder funktion:
DC, Hjælper til efter behov i Trelleborg
Spejder kurser:
Ledelseskursus, Tropslederkursus
Bedste spejder oplevelse:
Blå Sommer 1989/2004, De fede aktiviteter, fællesskabet og fornemmelsen af at være mange.
3 ord der definerer en god spejder:
Hjælpsomhed, loyalitet og initiativ
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen:
Innovation, motivation, erfaring og netværk
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen:
At få styrket fællesskabet i den enkelte gruppe, og grupperne imellem.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder:
Jeg lægger meget vægt på de gamle dyder, pakket ind i en ny og tidssvarende variant.
Sammenlagt har jeg siddet mere end 12 år i divisionsledelsen, for det meste som repræsentant
for tropsgrenen, men også som projektleder.
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen,
når vi endnu en gang mødes første lørdag
i januar til Nytårstaffel
Vi kan løfte sløret for at vi træder tilbage i tiden – til dengang
brynjer, lanser og kyskhedsbælter tilhørte festlige lejligheder…
Kom og sæt dit præg på en sjov og hyggelig aften.
Som altid starter vi med fællesledermøde.

Sted: Værkerne i Sorø
Tema: afsløres senere…
Ses vi? Det håber vi, vi gør...

Venlig hilsen
Divisionsledelsen

Attribution: WyrdLight.com

Nytårstaffel 2020
Lørdag d.4. januar
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Blåt Lederspor 2019
Lørdag d. 28/9 til søndag d.29/9
Den der spejderånd, kan I huske den? Og er I friske på at blive udfordret
i den? Så tag med lørdag d. 28/9 til søndag d. 29/9 – når vi sætter det ene
ben foran det andet og gentager succesen.
Én ting kan vi garantere Jer – det bliver IKKE det samme som de forgangne
år. Men MINDST lige så godt!
Sted: IJXDBØBBXIFXÅWXHDX BTKHXDJØKI, ØWHQJILXÅ JØ, JE EZ YOHHX
YXC EZ ÆTBLYXCI, IJXDBØØBBX
Mødetid: .----/-----/-----/-----//
Medbring:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godt humør - meget VIGTIGT!
Madpakke & drikkelse
Uniform med lommerne i orden – så PR igen er i top
Et knobtorv pr deltager
En beklædningsgenstand pr. deltager – der må klippes i…
Tøj efter vejret
Spisegrej
Sovepose & liggeunderlag (OBS VIGTIGT, da der ingen køjer at ligge i denne gang)
Tandbørste & tandpasta

S.U. senest fredag d. 20/9 på FB eller mail: blaatlederspor@gmail.com
PRIS: 85 kr. Betaling overføres på mobilepay box35468 sammen med
tilmelding
Kom og vær med! Dette må du ikke gå glip af!

Spejderhilsner fra
Antvorskov Divisionsledelse

ANTVORSKOV

DIVISION
DET DANSKE SPEJDERKORPS
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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 DUK MEDIER
DUK = Divisions Udvalgskoordinator

Har I brug for hjælp til nye kreative indspark til jeres gruppe?
DUK MEDIER kan hjælpe med:
•
•
•

Brochurer, plakater, roll-ups eller beachflag
Facebook, grafik til begivenheder eller lignede
Ideer til spejdermærker, rentegning eller klargøring til tryk

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

SPEJDER-NEWS
Har du en sjov historie eller en nyhed
du gerne vil dele med divisionen?
Så kan den blive delt på hjemmesiden og Facebook
Skriv til Charlotte på: cbwarming@gmail.com

Vi søger annoncører i “De Grå”

Dog er der begrænsede pladser, så det er først til møllen
Du kan købe annoncepladser i følgende størrelser:
• Halvside annonce: 700 kr.
• Helside annonce: 1400 kr.
Annoncen kommer både det trykte blad i foråret og
i web-versionen “De Grå Light” i efteråret. “De Grå Light”
lægges på vores hjemmeside og deles på Facebook.

Kontakt os for mere info på: cbwarming@gmail.com
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Ohøj kaptajn!
I foråret blev der delt brochurer ud på skoler
i Korsør og opslag delt flittigt på Facebook.
Det har resulteret i at Korsør Sø Flok og trop
er startet op i maj med en lille håndfuld
af medlemmer, der vil prøve kræfter som
søspejder.
Korsør Flok og trop har kun holdt 2 ugers
sommerferie. Det gode vejr trak børnene
til Lystbådehavnen, og interessen til at
komme ud at sejle har været stor.
Da vejret ikke altid arter sig - og der
er nogle regler for at sætte til søs - så
har de modige nye søspejdere været
fulde af gåpåmod, og har taget imod
andre udfordringer. Nogle dage blev
der fisket efter krabber, og andre dage
var der “mini-kursus” bla.a. i brugen af
Kompas. Højdepunktet var dog da vi
lavede kæntringsøvelser i havnen med
redningsveste på.

Nu er sommeren snart forbi, og efteråret
er på vej. Selvom der ikke kan sejles i den
kolde tid, så er der andet spejderarbejde,
som kan holde de nye søspejdere på
stikkerne.
Vi ser frem til det liv, det skaber på havnen,
og er stolte af at lufte de blå farver med et
tørklæde rundt om halsen.
Måske Korsør Sø kan stille med et hold
Juniorspejdere til kommende events i
Antvorskov Division. Hvem ved... :)

Spejderhilsner Charlotte,
Juniorassistent i Korsør Sø

“Ude at sejle, kæntringsøvelser og krabbejagt”

FOTO: Korsør Sø
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Korte kurser
2019

Hjælp! Mit barn er blevet spejder!
Hvad er alt det der spejderi? Hvad får mit barn
ud af det? Hvad kræver det af mig? Skal vi
købe udstyr? Få svar på dette og mere til på
Forældrekursus!
Når man pludselig står som forældre til en
spejder, uden selv at have en spejder baggrund,
kan være rart at få lidt baggrundsviden om hvad
det hele handler om.
Hvad er spejderværdier og spejderloven? Hvordan
er det hele organiseret? Er der noget specielt
udstyr man skal bruge?
Kan jeg selv deltage?
Disse spørgsmål og mange flere, vil vi forsøge at besvare på Forældrekurset - Et gratis,
tilmeldingsfrit, introduktionskursus for alle spejderforældre der ønsker at vide hvordan
det at være spejder, adskiller sig fra andre fritidsaktiviteter!
Her er en oversigt over hvor og hvornår der bliver holdt kurser:
 orsdag d. 5. september kl.18.30 - Kløverhuset, Teglværksvej 11, Slagelse
T
Mandag d. 9. september kl.18.30 - Karl af Riise, Fægangen 7, 4180 Sorø
Onsdag d. 11. september kl.18.30 - Oasen, Birkemoseanlægget, 4220 Korsør
Der er ingen behov for tilmelding, og vi servere lidt kaffe/kage, samt stiller med rigtigt
mange års spejder- og ledererfaring, der kan svare på alt fra værdi-grundlag og
spejdermetode til støvler og sovepose valg! Vel mødt!

Kursus i kommunikation
Kursus for ledere i Anvorskov Division

Som leder har vi mange kontaktflader med mange forskellige. Vi skal kommunikere
med spejderne, deres forældre, andre ledere, bestyrelser og mange flere.
På kurset i kommunikation, vil vi forsøge at give tips og tricks til al slags kommunikation, fra hvordan vi taler med ungerne og deres forældre til hvad der skal stå i
invitationen til gruppeweekenden.
 orsdag d. 7. november kl.18.30 - 21.30
T
Afholdes i Stenlille. Mere info følger, så hold øje med hjemmesiden.
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Vi glæder os til at byde jer velkommen til Antvorskov Divisionssommerlejr
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Der bliver fokus på bæredygtighed, genbrug og hvordan vi, som spejdere, kan gøre
verden til et bedre sted. Vi vil bygge og hygge, finde sammen med spejdervenner på
tværs af grupperne og danne nye bekendtskaber på kryds og tværs i divisionen.
Fuld lejr d. 5-12 juli 2020 / Halv lejr d. 8-12 juli 2020
Vi glæder os til at give jer en spændende lejr med store lejrbål, fede og udfordrende
aktiviteter, sjove madoplevelser og hike - MEN for at få den her fede lejr har vi brug
for flere hænder til at hjælpe os med at stable det hele på benene - primært mangler
vi hænder til at finde på fede aktiviteter.
Hold øje med Divisionens hjemmeside for flere detaljer
og følg os på Facebook @niloeselejren2020.
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Bliv en del af gruppen
Antvorskov Division på

facebook
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