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Invitation til divisionsrådsmøde 2018
Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.
Datoen er i år onsdag den 11. april kl. 18.00-21.00
Mødet bliver holdt i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille
a)
b)
c)
d)
e)

Valg af dirigent & referent, samt kontrol af om det er lovligt varslet.
Årsberetning 2017 fra divisionsledelsen (Bilag 1)
Fremlæggelse af årsregnskabet 2017 v/Divisionskasserer (Bilag 2)
Behandling af indkomne forslag
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 2018, samt budget og kontingent for 2019.
v/Divisionskasserer (Bilag 2)
g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen
På valg: Pia Jeppesen – DK, Kurt Larsen – DASØ
i. Valg af revisor & revisorsuppleant (begge genopstiller)
j. Beretning fra DDS´s repræsentant i friluftsrådet
k. Beretning fra Nekselø Centret
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 2018.
Af hensyn til forplejning bedes alle grupper, samlet tilmelde sig via gruppeleder til DC,
senest den 2. april.
Spejderhilsen og på gensyn
Divisionsledelsen
»de grå«
Divisionsblad for Antvorskov division. Divisionen omfatter byerne Skælskør,
Korsør, Ruds Vedby, Høng, Gørlev, Slagelse, Ringsted, Sorø, Jystrup og Stenlille. – »de grå« udsendes til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer.
– Redaktør DK Pia Jeppesen, Mullerupvej 29, 4200 Slagelse, tlf. 4189 1331,
E-mail: kasserer.antvorskov@gmail.com
Forsidebillede
– Grafisk arbejde: www.lemann.dk – lemann.grafisk@gmail.com – tlf. 4068 0059.
»de grå« udkommer i 350 stk. – Stof til næste nummer indleveres senest
den 1. februar 2019. – De meninger, der udtrykkes i »de grå«’s ledende artikler og stof i
almindelighed, udtrykker ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning.
– se også vores hjemmeside: www.antvorskovdivision.dk
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Bilag 1

Divisionsledelsens årsberetning

På vegne af divisionsledelsen, Hans C. Koch, DC
Traditionen tro startede året med januar,
og ikke nok med det, sørme også en
Nytårstaffel – Denne gang med temaet
’Matador’. Det var imponerende at se hvor
ihærdigt alle var gået til den for at fylde
fantasirammen og levere en fantastisk
udsmykning! Engagementet var meget
værdsat og viste at temaer virker.
Ledelsen
I slutningen af marts blev der afholdt
Divisionsrådsmøde og ved dette afgik Lars
Hesselberg som DC, efter at have ydet en
stor indsats de forgangene år. Den
struktur som Lars var med til skabe, er en
ny og spændende måde at have en
Divisionsledelse på og det spor som Lars
har trådt vil blive fulgt i fremtiden! Tak for
en stor indsats!
Vi så en stor tilgang til Divisionsledelsen i
2017 da vi fik valgt tre nye DAK’er, nemlig
Ulrich, Lasse og Lisbeth og der ud over to
DUK’er – Charlotte og Marianne. Dette var
et tydeligt resultat af det arbejde der har
ligget i at nyskabe Divisionsledelsen og
det var dejligt at opleve den store
interesse. Desværre blev der ikke fundet
et par DC’ere, men Divisionsledelsen
besluttede at arbejde videre med at finde
en. Heldigvis gik der ikke længe inden
netværket var blevet aktiveret og allerede
d. 3. maj kunne der afholdes
ekstraordinært Divisionsrådsmøde på
Spejd Niløse hvor Hans C. Koch, in
absentia, enstemmigt blev valgt som ny
DC. Det var fantastisk at se de store
fremmøde til det ekstraordinære møde og
den store interesse der var i at få placeret
en på DC posten. Hans kunne først starte
i sensommeren da han, ved valget, var
bosat i Canada.
Gennem hele 2017 har Divisionsledelsen
arbejdet med at justere den nye struktur
og er efterhånden faldet godt tilpas i den.
Der er stadig enkelte områder og roller der
skal tilpasses, men det har været
fantastisk spændende at kunne
strukturere os på en anden måde end den
traditionelle ’stive’ organisation.
2017 har også vist at grupperne har støttet
op omkring Divisionsledelsens arbejde og

denne tillid er vi meget glade for. Der har
været talstærk deltagelse på de afholdte
grenmøder, og også arrangementerne har
der været støttet rigtigt godt op om. Vi
håber at denne tendens vil styrkes og
udvikle sig godt ind i fremtiden med endnu
større deltagelse!
Anton, vores måske hyggeligste DUK, tog
sig en tur til Solskinstroppen der viste en
imponerende to-cifferet vækst i 2016! Det
er inspirerende at se hvordan en gruppe
kan sprudle og skabe et miljø som
tiltrækker så mange nye! Solskinstroppen
har bestemt noget at dele ud af!
Desværre er det ikke alle grupper der har
haft fremgang. Det er naturligvis en af de
områder vi har arbejdet med i 2017.
Tanken er at hvis vi kan skabe en division
hvor lederne kan læne sig op ad
hinanden, føle sig inspireret og stimuleret,
så kan vi bruge denne gode energi ude i
grupperne. Målet er ikke i sig selv at blive
flere, men at skabe så gode oplevelser for
de eksisterende spejdere og ledere, at
tilskuerne ikke kan andet end at melde sig
under fanen!
En af tiltagene for at nå dette mål, var Blåt
Lederspor 2017 – Et arrangement for
divisionens ledere af lederne af divisionen.
Der blev taget rigtigt godt imod
arrangementet, der løb af stablen i
efteråret og tilbagemeldingerne har været
meget positive. Det blev forsøgt at lave et
spejderløb for lederne på Turbo-Spejd
facon og det store arbejde der var lagt i
det af de ansvarlige DAK’er blev belønnet
med spas, gøgl, hygge og inspiration! Tak
til alle der deltog og en opfordring til alle
andre om at deltage i 2018 (ja, der er en
årsag til at der er et årstal i
arrangementets navn)!
Der ud over har alle grene afholdt
arrangementer, hvor der ligeledes er vist
stor opbakning! Tak til alle der har været
med til at give alle, fra selv de mindste
uniformsstørrelser til de største, nogle
fantastiske oplevelser! Vi har hørt fra
mange der har haft rigtigt godt oplevelser
og skabelsen af disse ligger hos de
engagerede ledere i grupperne! Tak for
det! De seje Juniorer skal lige have et
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specielt ord med på vejen, efter efterårets
20km med oppakning, i pjask øsende
regnvejr - Ikke en tøjfiber var tør! Det er
helt sikkert en tur der stadig tales om i
juniorlokalerne rundt omkring.
Udvalg
Vores udvalg er kommet godt på plads og
det har betydet en stor udvikling på bl.a.
vores sociale medier. Man kan sige at
spejderarbejdet ikke bør ligge mellem
tasterne, men det har vist sig at
kommunikationen og de muligheder
medierne giver os vor at holde os
opdateret, har været en rigtig god
understøttelse af det arbejde der ligger i at
være aktiv i en bevægelse som vores.
Samtidig har vores grafisk orienterede
DUK’er arbejdet med alt, lige fra
indbydelser og mærke-design til
inspirations- og teaser-videoer – og
hermed en opfordring til, også, at udnytte
denne ressource!
Der er også blevet lagt rigtigt meget
arbejde i vores hytter i 2017 idet der bl.a.
er blevet installeret ny brændeovn i
Kobæk og plantet hæk på Niløse. Alle
medlemmerne i Hytteudvalget har lagt et
stort stykke arbejde i at vi har nogle
fantastiske rammer vi kan bruge af i
Divisionen – Rammer vi kan nyde og være
stolte af!
Lejre
SL2017 var unægtelig den lejr der var
mest fokus på i 2017. Divisionens grupper
deltog talstærkt på Spejdernes Lejr og det
var helt sikkert en oplevelse der ’satte
spor’ både i minder og erfaringer men
også langt ud over landets grænser. Selv i
det vestligste Canada, kunne man læse
om denne massive lejr i dagspressen. Den
bølge af goodwill der blev skabt af SL2017
er en vi alle bør ride med på og nyde den
stolthed, der er ved at se forskellen på
oprydningen efter en spejderlejr og en
rock festival…
Korpsrådsmøde
I midten af november blev der afholdt
Korpsrådsmøde og igen var lederne og
seniorerne i Antvorskov til at få øje på.
Ikke nok med at vi var mange deltagere,
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Bilag 1
men vi var også meget aktive deltagere.
Flere lov- og beslutningsforslag fik folk op
ad stolene og man kunne føle en gejst for
at være med til at påvirke korpsets retning
– Denne gejst er et tegn på at vi føler os
involverede og mener vi har noget at give
af! Der var mange gode debatter, både
blandt divisionens deltagere, men også
ude omkring. Heldigvis er vi ikke alle
enige, men forstår alligevel hinanden!
Tilskudspulje
I 2017 har vi også givet et tilbud til
grupperne om at kunne søge tilskud til
kurser mv. fra divisionens tilskudspulje. 3
gange om året kan man søge om op til
5.000,- og vores hovedfokus er at sikre at
ledere kan blive uddannet og stimuleret i
det arbejde der leveres i grupperne. Vi
opfordrer på det kraftigste af grupperne
søger pengene, og dermed bruger de
muligheder der er for uddannelse og
inspiration. Puljen er en pose penge til
investering i menneskelige ressourcer, og
ligger de bare i madrassen får de ikke
mulighed for at vokse sig til gode
spejderoplevelser!
Til sidst…
En personlig tak fra en ny-gammel
spejder, der blev valgt til DC – Jeg kan
ikke takke nok for den enormt varme
velkomst jeg har fået af jer alle sammen!
En del af jer kendte jeg i forvejen, men når
man har været væk i en del år, og nogle af
dem endda på den anden side af jorden,
så kan man ikke forvente at resten tager
imod en med så åbne arme! Det var med
en smule nervøsitet at det første
Divisionsledelsesmøde blev afholdt via
Skype – og da ilddåben skulle stå ved Blåt
Lederspor 2017, blev jeg gladelig
overrasket over hvor velkommen jeg følte
mig. Tak for det! Også en særskilt tak til
alle gren- og gruppelederne der levere et
fantastisk stykke arbejde i jeres respektive
grupper – I skaber de rammer, der sikre at
jeres spejdere er så fantastiske som de er
og får så gode spejderoplevelser som de
gør! Tak til jer alle!
Og nåh ja; Er der en der vil være DC
samme med mig…?

Divisionsrådsmøde 2018 – Antvorskov Division

UDVIKLINGSPLAN
ANTVORSKOV DIVISION, 2018 - 2020

Bilag 3
DE GR Å 2018
ANT VOR SKOV DIVISION

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 egne 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 14 grupper og samlet 663 medlemmer per 1. januar
2018.
Det er divisionens ambition at der om 2 år skal være en medlemsvækst i alt for
divisionen på 7% til 710 medlemmer.

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 fyrreskov.
Der er kun ca. 250 m til fineste
sandstrand. Hytten er renoveret i 2008.
Udlejer
Karen Christensen
Tlf.
58 52 80 66
E-mail: karenlystrup@stofanet.dk

5

DET DANSKE
SPEJDERKORPS

EKSTRAORDINÆRT DIVISIONSRÅDSMØDE 2017

På divisionsrådsmødet den 30. marts 2017 afgik
Lars Hesselberg som DC – TAK for indsatsen
endnu en gang!
Da Lars jo var eneste DC og ingen havde meldt
sig til at styre resten af den ildsprudlende divisionsledelse, besluttede divisionsrådet, at der
skulle indkaldes til et ekstraordinært divisionsrådsmøde den 3. maj 2017. Tiden frem til det
ekstraordinære møde skulle bruges til primært at finde en og gerne to nye DC’er og alternativt,
hvad divisionen skulle gøre, hvis det ikke ville lykkes at finde DC’er.
Den 3. maj 2017, kl. 19.00 var alle grupper i divisionen repræsenteret ved mindst én leder til
ekstraordinært divisionsrådsmøde på Spejd Niløse – STORT!
Henrik kunne præsentere en kandidat som den ene DC – Hans Christian Koch. Ja præsentere
var så meget sagt. Hans er jo kendt fra sin tid som aktiv spejder og leder i Ringsted. Ikke
mindst fra sit arbejde i Korpset og tidligere i divisionsledelsen som assistent for seniorgrenen.
Hans havde meddelt, at han først ville være klar til at tage fat efter sommerferien, idet han og
familien lige skulle ”lande” i Danmark efter 4 år i Canada
Alle var enige om, at
divisionsledelsen uden DC frem til efteråret kunne drive det nødvendige arbejde. Stor tillid blev
vist – TAK.
Som det fremgår af billedet og efter vores fælles præsentation
af Hans, stemte ALLE for, at Antvorskov divisions
nye DC skulle være Hans. Både vejr og stemning
afspejlede den gode beslutning og
divisionsledelsens videre opbygning frem mod nye
tider.
Således dirigeret, oplevet og nedfældet
Spejderhilsner
Lindstrøm

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 og et
raftestativ.
Grunden ligger lige op til åmosen.
Udlejer
Kristian Poulsen
Tlf.
20 67 15 42
E-mail: Kristian@U2PIA.dk
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Kort fra DUK WEB....

som nu 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 på Facebook
gruppen?
Så kontakt Divisionens Udvalgs Koordinatorer indenfor MEDIER.
Marianne er super god til hvordan Facebook bruges, og kan helt sikkert
hjælpe dig. Skriv til hende på: m.a.vinther@gmail.com
Charlotte kan hjælpe dig med dine grafiske indspark.
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
Fremtidige projekter, ideer og tanker fra de kreative hjerner
her hos DUK MEDIER:
• Hjemmesiden skal moderniseres. Den trænger til lidt nyt maling,
og hængslerne skal smøres. Har du nogle gode ideer til indhold eller
savner du noget på siden? Så hold dig ikke tilbage og kontakt os!
• Den gode historie. Del den med os, og den vil blive lagt på
hjemmesiden og Facebook.
• Spejdermærker. Vi hjælper også med at lave nye spejdermærker.
• Videoer. Brug for inspiration eller hjælp til en spejder-video?
Skriv til Charlotte på: cbwarming@gmail.com
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Referat af klan grenmøde d. 6/1-2018
1) Hvad er gode senioraktiviteter?
• Tænke over en kommende seniorlejr.
• Kanotur Korsør sø planlægger en og kommer ud med invitation efterfølgende men det
bliver engang i august.
• En weekend hvor vi bare er sammen og hygger, eventuelt i forbindelse med arbejde på
Niløse.
2) Hvordan går tvær-klans arbejdet?
• Det går meget godt, der er opbakning om møderne og de bliver til noget.
• Kristian (Stenlille) står for næste fælles klan møde, som skal være holdt inden marts.
3) Spejd Niløse- er vi friske?
• Der er et par enkelte der er interesseret, de tager fat i Rasmus Kæmpe for at høre mere.
4) Hvordan kan vi gøre vores DAK til et bedre menneske?
• Resultatet er at det ikke kan lade sig gøre da han allerede er en godt menneske.
5) Divisions sommerlejr 2020 – kan vi byde ind med noget?
• Det kunne være sjovt at lave et eller andet projekt som er realistisk, vi går hjem og tænker
over det til næste klanleder møde.
6) Datoer for kommende møder?
• 27/1-2018 Julefrokost (se facebook)
• Fællesklanmøde inden Marts.
• Klanledermøde inden Maj
7) Generelt?
• Der bliver spurgt om vi kan holde nogle klanledermøder, evt. Over Skype, hvis der ikke kan
findes tid/sted til at mødes. Der er opbakning om det og det blev besluttet at DAK’en står for
at holde et klanledermøde inden Maj.

TRYK AF BØGER OG HÆFTER m.v.

LEMANN
40 68 00 59
lemann.grafisk@gmail.com
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Indtægter

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
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
Grenaktiviteter
Divisionens indtægter

Tekst
Kontingent pr. år
Medlemstal
66
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Årets resultat

Ejendommenes drift

Spejd-Niløse, leje og el
Spejd-Niløse, drift
Spejd-Niløse, nyt
Spejd-Niløse, renter
Spejd-Niløse netto

Oldebjerg, leje
Oldebjerg, drift
Oldebjerg, nyt
Oldebjerg netto

Kobæk, leje og el
Kobæk, drift
Kobæk, shelter, grund, nyt
Kobæk, renter
Kobæk-hytten netto

Ejendommenes drift

Antvorskov Division
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263.478
172.506
19.644
5.500
3.264
1.208.376
0
57.607
1.265.983
1.730.375

/

8115
8120
8055
8701
8910
8005

Slagelse d.

2016
0
16.047
2.625
148.007
97.067
5.227
0
860.000
135.400
540.000
1.804.374

Aktiver

Ulla Broløs
Divisionsrevisor

2018

246.532
144.459
19.644
5.500
2.804
1.265.983
0
119.453
1.385.436
1.804.374

/

Pia Jeppesen
Divisionskasserer

Mullerup d.

2018

Prioritetsgæld, Kobæk
Prioritetsgæld, Niløse
Kreditorer & hensættelse
Forudbetalt depositum +leje
Mellemværende
Egenkapital primo
Ændring ejendomsværdier
Resultat ovf.
Egenkapital ultimo
Passiver i alt

Passiver

Kassebeholdning
B-Alm. foreningskonto 61501075727
N-Nordea konto
I-Spejd Niløse 61501153045
O-Kobæk 61501657870
Tilgodehavender
Forudbetalinger
Ejendomsværdi, Kobækhytten
Ejendomsværdi, Oldebjerg
Ejendomsværdi, Spejd-Niløse
Aktiver i alt

Status pr. 31. december 2017

Antvorskov Division

2017
0
19.600
27.679
89.227
47.458
0
31.400
860.000
135.400
540.000
1.750.765

/

Bilag 2

Kasserer/Revisor noter til regnskab 2017:
Efter oprydning i gamle poster er kr. 22.447,66
indtægtsført på konto 1090 ’Anden indkomst’ for at
nulstille gammel saldo på konto 8055 ’Hensættelser’.
Ligeledes er konto 8701 ’Depositum og forudbetaling
hytt.’ nulstillet ved at indtægtsfører kr. 5.500,- på konto
2330 ’Sp-Niløse indtægt øvrige’.

Budgetteret 2018:
Spejd-Niløse:
- 2 raftestativer samt div. forberedelser til DRM
Kobæk:
- Brandtrappe, ny flagstang, resterende vinduer
Oldebjerg:
- Shelter

Budgetteret/lavet på hytter/grunde 2017:
Spejd-Niløse:
- Budget: Tilslutningsbidrag til kloak (flyttet fra 2016)
Kobæk:
- Budget: Males (ude) - er lavet
- Budget: Nye madrasser - er lavet
- Budget: Nyt vindue (sovesal, det der er buet) - er
lavet
- Andet lavet: Ny brændeovn
Oldebjerg:
- Budget: Nye rafter - flyttet fra Niløse
- Andet lavet: Nyt raftestativ

2018
Hans Christian Koch
Divisionschef

Ringsted d.

229.246
114.981
0
0
-300
1.385.436
0
8022
21.402
1.406.838
1.750.765
Foranstående regnskab, som jeg har gennemgået, er opstillet på grundlag af Antvorskov Divisions bogholderi.
Jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdninger er til stede.
Regnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger der er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og
divisionens økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Min revision er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

2015
0
9.223
44.101
61.678
66.413
0
13.560
860.000
135.400
540.000
1.730.375

Konto
7870
7860
7865
7855
7830
5350
7750
5010
5020
5030

Divisionsrådsmøde 2018
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Familiespejd og Mikro

Borgmesteren byder velkommen

Mikrodag 2017
Mikrodag er vores tilbagevendende og eneste arrangement
for Familiespejdere og Mikroer.
Paw Patrol var temaet i 2017 med 12
poster og mellem hver post skulle
spejderne udpege den næste post og tage
en rutsjetur.
Solen skinnede og der var et fint fremmøde
og fantastiske opgaver. Stor tak til alle der
hjalp til før/under/efter og til Karl af Riise for lån af grund.
Der deltog 6 familiespejdere, 22 mikroer og 11 ledere fra Karl af Riise,
Laurentius, Ringsted og Trelleborg samt 3 ledere fra Korsørspejderne.
Mikrodag 2018
Mikrodag bliver den 27. maj kl. 10-15
Marianne fra Korsørspejderne har foreslået ”Nomerne” af Jan Kjær, som
næsten er ligesom Paw Patrol. Nomerne er opdelt i 6 farver: Grøn, blå,
violet, rød, orange, gul. Opgaverne kan bygges på ”Den magiske nom”.
Vi afholder planlægningsaften den 28. februar kl. 18.30
hos Christine (Trelleborg), Kragerupvej 2, 4293 Dianalund.
Her arbejder vi videre på tema, mærke, placering og uddeling af poster.
Følg med i Facebook-gruppen.
Opstart af nye grene og samarbejde
Der er 8 spejdergrupper i Antvorskov Division, som tilbyder Familiespejd/mikro. Går din
spejdergruppe med tanker om at opstarte disse to grene, så se listen på hjemmesiden.
Der er stor vilje til at samarbejde på tværs af grupper og bruge hinandens hytter til
overnatning. Vi bruger Nytårstaffel og Facebook-gruppen til ide-udveksling.
DivisionsAktivitetsKoordinator og grenledermøder
Så længe Marianne (DUK-Medie/Korsørspejderne) deltager i grenledermøderne, så
opretholdes kontakten til divisionen. Alle referater findes via hjemmesiden.
Vi mødes til Nytårstaffel, planlægningsmøde (februar/marts) og Mikrodag.
Så flyver vovsen, råber Skye

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/
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Spejderkøbings Hotel er fuldt booket

Mini
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 2017
Solen skinnede og der var et fint fremmøde
og varierende opgaver. Stor tak til alle der
hjalp til før/under/efter og til Gørlev for lån af hytte og grund. Der deltog
patruljer fra 2HAG, Gørlev, Høng, Karl af Riise, Korsør, Laurentius, Ruds
Vedby, Solskinstroppen og Trelleborg.
Føniks 2018
Afholdelse den 2-3. juni i Gørlev. På forårets grenledermøde arbejder vi videre
på nyt Føniks-mærke, forventninger til Føniks, ledere/spejdere samt poster.
Madlavningen skal indeholde rød peberfrugt og bacon. Weekenden er rykket,
så grupperne fra Ringsted har mulighed for at deltage. Følg med i Facebookgruppen.
Miniweekend 2017
”Byfest i Spejderkøbing” var en succes med brandslukning, LP-skåle,
brødbagning, rygsækpakning, disco og casino med 30 minier og 10
ledere fra Gørlev, Korsør, Ringsted, Ruds Vedby og Trelleborg. Tak til Ruds Vedby for
planlægning, afholdelse og lån af hytte og grund.

Travlhed i Spejderkøbings bageri

Miniweekend 2018
Afholdelse den 15-16. september. Kom med input til
grenledermødet i foråret. Weekenden er flyttet, så alle kan nå
at få indbydelsen. Følg med i Facebook-gruppen.
Samarbejde på tværs af grupper, grenledermøder og
DivisionsAktivitetsKoordinator
Der er 12 spejdergrupper i Antvorskov Division, som tilbyder
Mini. Der er stor vilje til at samarbejde på tværs af grupper og
husk at bruge hinandens hytter til overnatning.
Vi mødes til Nytårstaffel, Føniks, Miniweekend og grenledermøde (forår og efterår). Næste
grenledermøde den 16. april kl. 19 hos Ringsted Gruppe.
Det er et ønske fra divisionsledelsen at der findes en DAK. Alle referater bedes afleveres til
DC, så det kan findes via hjemmesiden.
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/
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Hej ledere og assistenter i hele Antvorskov Division



i kalenderen 29. - 30. september 2018 til en oplevelsestur rundt 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:-)
Vi gør det igen i 2018 – Og denne gang med flere deltagere - SELVFØLGELIG
Tjikkerlikker og tilmeld dig og dine ledervenner, når indbydelsen kommer ud i via
Facebook, mail, brevdue, film, Youtube i august måned 2018.
Vel mødt og spejderhilsner Henrik
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Lørdag d. 7. oktober mødtes 37 friske og spændte
juniorspejdere ved Kongskilde. De skulle ud og gå 20 km
med oppakning til en overnatning i shelter ved Næsby
Centeret.
Spejderne gik gruppeopdelt og med 2 kort pr. gruppe, så
de selv kunne finde vej. Vi havde ikke gået meget mere
end én km førend himlen åbnede sig og vandet fossede
ned, men med regntøj og sang kan vi klare alt, så humøret var højt og samtalerne gik på
tværs, mens de traskede afsted og sprang let og elefant
over div. vandløb – næsten tørskoet.
Spejderne fik følgeskab af 13 ledere til fods og én i
proviant bil – som viste sig at være uundværlig. Ikke nok
med den kørte rundt med vand og snacks, så fik
spejderne også den mulighed, at de kunne få kørt deres
bagage, da vi først var over halvvejs og regnen stadig
silede ned.
Ved ankomst til Næsby Centeret var Gunilla så sød, at komme forbi med lun kage – lige
hvad vi havde brug for og spejderne var så heldige, at mens de anrettede sig i shelterne,
var det lederne der stod i regnen og lavede mad over bål.
Efter et godt måltid og opvask hoppede alle i poserne – det
regnede jo alligevel.
At gennemfører 20km med egen oppakning i silende regn
er mega sejt!

Spejderhilsner
Lisbeth

DPK
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JUNIORGRENEN
Et nyt kapitel blev skrevet,
da juniorerne sidste år fik endnu
en tur i kalenderen.

Grif-lejr 2017
Årets første tur i divisionsregi var grif-lejren, og den var en succes. Vejrguderne ville os det
godt, så med sol foroven i moderate mængder dystede 37 spejder fordelt i 7 patruljer med
stor kampgejst og godt kammeratskab. På natløbet blev spejderne forvandlet til elever på
Hogwarts, der skulle hjælpe Hagrid med at befri sit nyeste kæledyr, Griffen.
Det var med højlydt råb, da de forskellige patruljer var oppe og
modtage deres præmier. Løverne (Gørlev) løb med lejrsport,
Tveskæg (Trelleborg) løb med Madlavning, Spåner (Trelleborg) løb
med Natløb, Geparder (Karl af Riise) løb med lejrbålsunderholdning
og Tveskæg fra Trelleborg fik et stort Tjikker likker for bedste
patrulje.
Grif-lejr 2018
Årets Grif-lejr bliver i weekenden d. 25.-27. maj 2018 på Oldebjerg.
Vi lægger hovederne i blød og planlægger det videre forløb til
grenledermødet d. 19. marts i Høng.
Juniorweekend i divisionen - efterårstur med overnatning
Gåturen var rigtig god og der er stemning for at lave 20 km
Gå-tur hver andet år og et andet arrangement de
mellemliggende år, fx et arrangement med fokus på
samarbejde, så junorene kan lære hinanden bedre at kende
på tværs af grupperne. Vi går i tænkeboks på de næste
grenmøder og beslutter – senest på Griflejren – hvad vi skal.
Dato: ikke fastsat endnu.
Som en lille reklame, så husk Mohrondo-løbet der
afholdes den 9-10. marts i Sorø. Årets tema er Dr. Who
og der er lagt op til spændende løbsmomenter….
Dato til kalenderen
Mandag d. 19. marts kl. 19:00 i Høng
Vi ses i det blå med grønne knæ
Spejderhilsen
16
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Leder info GÅDAG
2. Hellig Anders Spejderne (2HAS) afholder GÅ-DAG lørdag d. 14. april 2018.
Vi tænkte, at I måske havde nogle friske spejdere, der havde lyst til at deltage og på
den måde få kilometermærker til uniformsærmet.
Program for dagen: Indskrivning fra kl. 8.00
Flaghejsning med fælles velkomst ca. kl. 8.15
Første afgang fra Huset ved Skoven ca. kl. 8.30
Vi laver en 5 km rute og to 10 km ruter. Alt efter hvor langt spejderen ønsker at gå, kan
der skiftes mellem ruterne, så en 20 km tur vil bestå af 2 forskellige ruter. Der er også
mulighed for at gå 5 eller 10 km baglæns – vi laver mærker hvis i har ønsker om at gå
baglæns.
Hvis der ønskes at gå mere end 20 km, forventes det, at der er trænet i forvejen.
Ved 50 km og derover skal det dokumenteres, at man har gået over 30 km, samt at der
er trænet i forvejen. 2HAS sørger for mad til de der ønsker at gå 50 km.
Hvis der ønskes længere distancer skal dette aftales inden dagen.
2. HAS vil være klar med plaster, moralsk opbakning, kilometermærker, forhåbentlig
godt vejr, og et sted hvor der kan ventes, mens andre sveder. Vi forventer at der er
leder- / forældreassistance med 1 voksen pr. 20 spejdere. Det vil sige vi skal bruge 1
voksen til de første 20 spejdere og derefter pr. påbegyndt 20 spejdere.
For dem der går 5, 10, 20 eller 30 Km er inkluderet en bolle med ost/pålæg samt frugt
og saft i prisen.
For dem der går over 30 Km, vil der være de måltider, som der er brug for.
Regler for Kilometermærker kan læses på DDS hjemmeside.
Yderligere oplysninger: Lasse Staurby Andersen 29 46 64 17
Tilmeldingen sendes til: Thomas Frankel Goul på mail: thomas@frankel.dk
Med følgende oplysninger:
hvor mange der kommer fordelt på mærker og hvor mange forældre / søskende.
Samlet betaling medbringes eller overføres efter nærmere aftale (Vi er ved at
skifte bank) Mærk betalingen med din gruppes navn
Sidste frist for tilmelding: 5. april 2018
Udkast til invitation kan findes på divisionens hjemmeside.

Spejderhilsner fra Lederne i 2. Hellig Anders Spejderne
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Seniorer, vil i med på kanotur sidst i August?

Kom med på kanotur på Susåen
Korsør Sø vil gerne vise jer, hvor dejligt det er, at nyde en weekend på Susåen i kano,
kom med og nyd det sociale samvær, vores skønne selskab i pagt med naturen, og med
fokus på hygge og samvær.
Vi forventer at mødes fredag d. 24/8 kl. 17.30 og padle ud ca. Kl. 18 til den første plads,
hvor vi overnatter i telte. Fredag aften nydes den medbragte madpakke ved fælles hygge
rundt om bålet og med en masse gode røverhistorier.
Lørdag efter morgenmad og pakning af telte og udstyr, padler vi videre, til et sted, hvor vi
kan holde frokost. Efter vi igen har padlet ned ad åen, finder vi en plads, hvor vi Igen slår
telte op, laver aftensmad og hygger omkring bålet.
Søndag morgen står den igen på morgenmad og pakke lejre ned. Hvor vi så padler videre
ned af åen, til vi når enden på turen, omkring middag, hvor vi slutter af med en let frokost,
inden vi siger tak for en god weekend.
Prisen for turen, incl. Leje af kanoer, overnatning på pladser, mad, og kørsel med kanoer,
vil blive ca. 450 kr. Per person.
Interesserede kan henvende sig til DASØ Kurt Larsen på telefon 21861170, og høre
nærmere vedrørende sted, grej der skal medbringes.
Der vil være plads til 8 personer, ud over os selv. Så først til mølle og du er sikret dig en
på opleveren.

Hvor går jeres næste tur til?

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.
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SPEJDERGRENEN
Hej Tropsledere og assistenter

2017 bød på første – Men absolut IKKE sidste BASILISK. Nu er der en rød tråd fra FØNNIKS,
GRIFF og nu til BASILISK. Mon Seniorerne følger op med ”overlæggeren” på følgetonen?
Basilisk vandrepræmie for bedste patrulje –
Sølvsværdet løb Bjørnebanden fra Karl af Riise af
med – Endnu en gang tillykke. Weekenden bød på et
fantastisk samvær både i konkurrence,
samarbejdsøvelser og ikke mindst underholdende
indslag til lejrbålet.
BASILISK er "født" og videreudvikles her i 2018, som
ønsket af de deltagende patruljer fra 2017.
Vi afholder
planlægningsaften
den 1. marts, hvor vi bygger videre på
idéerne og rammerne for årets BASILISK i
weekenden den 1. - 3. juni 2018. Se referatet fra TL/TAmødet 26. oktober 2017 i Gørlev.
ENDNU et arrangement for tropsspejderne – Vilde udfordringer sammen, på tværs und alles
får vi sammen den 2. – 4. november 2018. Lasse(2HA), Louise(3. Valde) og
Sanne(Gyldenløve) strikker noget sjovt og vanvittigt sammen. Vi får idéerne fremlagt på
TL/TA-mødet 19. marts i Slagelse. Inviter allerede nu dine spejdere og bak op om endnu et
initiativ i Antvorskov division – Fordi vi vil og kan!
TL- og TA’er har talt om at lave flere fællesarrangementer, som førstehjælp og evt. klatredag
hos Trelleborgspejderne. Der er flere kræfter i divisionen, som kan stå for sådanne
arrangementer. Byd ind ved at sende mig en mail på henrik@lindstroem.dk og jeg vil sørge
for, at VI får sat rammerne til endnu mere spejderarbejde i Antvorskov
division.
Kalenderen:
1. marts – Planlægning af Basilisk 2018.
TL/TA – møde 19. marts, kl. kl. 19 i Huset ved
Skoven, Skovvejen 83, 4200 Slagelse.
1. – 3. juni 2018, BASILISK.
TL/TA – møde 11. september 2018, kl. 19 i
Korsørlystskov 4, 4220 Korsør.
2. – 4. november2018, Efterårstur.
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Årets gang på vores

ejendomme
Hytter 2017
Så er det igen tid til at gøre status over året der gik i hytteudvalget.
Vi har tre dejlige hytter og grunde og de har været ramme om mange gode oplevelser i
2017.
Antvorskov Divisions Spejderhytter & -grunde
På Oldebjerg kunne raftestativet ikke
hytten. En ny skænk
er på vej,
så der
bliver
– udlejes
også
til private
mere. Det var træt og lagde sig ned, hvilket
bedre opbevaring, buffetplads og vi slipper
resulterede i et kæmpe mikadospil med
for at gå i vejen for hinanden, når der på
samme tid skal dækkes bord og laves mad
rafter. Heldigvis var der ingen til stede, da
det væltede, så ingen kom til skade. Når
– forstår du ikke helt, hvad der menes? Så
det nu skulle være, så fik vi det bedste ud
må du på tur til Spejd – Niløse, så du kan få
af situationen og der blev fundet en mere
det afprøvet.
Det store spøgelse med kloakering har ikke
central placering til et nyt raftestativ, så
spejderne ikke skal slæbe rafter fra den ene slået til endnu, men vi tænker stadig over,
ende af grunden til den anden.
hvad der er den bedste løsning, mens vi
I kan glæde jer til at se det nye raftestativ –
stadig har tiden til at få det planlagt.
det kan jo enten være med en lille
søndagskøretur forbi Oldebjerg – eller
I Kobæk er der blevet brugt godt med
penge i år – og alligevel har vi været gode
hvorfor ikke sende jeres spejdere ud på
til lige at finde nogle løsninger, der blev
grunden i shelter, bivuak eller telt. Nu
springer skoven jo snart ud og så er der
billigere – hytten er malet på de to af
virkelig skønt på Oldebjerg.
siderne, så facaden står flot. Madrasserne
er skiftet og lige før jul blev brændeovnen
På Spejd – Niløse knoklede de lige til
skiftet.
slutningen af året. Mellem jul og nytår blev
Vinduet i sovesalen blev skiftet og først i
der plantet et nyt læbælte fra hytten og ned
det nye år blev de sidste vinduer skiftet og
mod parkeringspladsen. Det giver både
der er beskåret i træerne/buskadset mod
flere parkeringspladser op mod hytten, men naboen. Flagstangen blev lagt ned lige før
det skærmer også ind til grunden, så der
en stor storm. Det vidste sig, at soklen var
virker mere hyggeligt, når man ankommer.
knækket, så der skal en ny op, men først
Den slags projekter kræver jo lidt
skal vi overveje, hvor flagstangen står
gravearbejde, men heldigvis har de store
bedst.
spejdere/ledere også legetøj, der kan klare
De moderne tider er på vej til hytten. Der
den slags opgaver – tak for hjælpen 
bliver lagt fibernet i sommerhusområdet, og
Inde i hytten ser der skønt ud og der
vi er hoppet med på vognen, så vi får bedre
kommer løbende nye idéer, som forbedrer
digitale muligheder for lejerne.
Samlet set, så har der endnu en gang været godt gang i vores ejendomme, både med
udlejning og med arbejde. Mange tak til jer, der har deltaget og hjulpet på den ene eller
den anden måde.
På vegne af hytteudvalget.
Mads, DUK Hytte
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Medlemsstatistik

Antvorskov Division

2. Hellig Anders Spejderne
Høngspejderne

Korsør Spejderne
Korsør Sø

Jan-2018

Jan-2017

Jan-2016

Jan-2015

jan-2014

66

68

75

53

65

6

36
35

8

5

32
33

8

6

21
35

8

7

25
26

8

6

26

-24%

38

52

39

41

Trelleborg Spejderne

116

104

111

110

107

Gørlev Gruppe

Karl af Riise Gruppe
Ringsted Gruppe

1. og 2. Valdemar Sejr Gr.

50

110
36

9

24
61

119
43

9

15
63

131
37

9

13
61

130
38

9

-3%
13%
6%

8

29
40

20%

25

Ruds Vedby Gruppe
Solskinstroppen

Fremgang
2017-2018

0%

10

67%

62

-18%

45

-16%
-15%

135
9

12%
-8%
0%

3. Valdemar Sejr Gruppe

40

47

52

51

37

Stenlillespejderne Laurentius

44

47

58

79

63

-6%

694

-2%

Gyldenløve Gruppe
TOTAL

38
663

39
677

42
715

63
712

Anton føler sig tilrettet og tager et år mere
Vi vil fra divisionsledelsens side igen gerne fremhæve den flotte
procentvise fremgang ved både Høngspejderne, Trelleborg
Spejderne og Solskinstroppen. Efter et godt år ved Solskinstroppen
skulle Anton videre, dog viser det sig at han føler sig så godt tilpas
og har været med til at tiltrække så mange nye spejdere at han lige
nupper et år mere. Denne gang har Solskinstroppen haft en
fremgang på 67% fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018.
Anton tog med Solskinstroppen hjem efter Nytårstaffel og
flødebollerne blev leveret ved et spejdermøde til gruppen til stor
glæde for både Anton og spejderne.
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55

-3%

DE GR Å 2018
ANT VOR SKOV DIVISION

Kalender-blokken
En kalender er dynamisk og der sker hele tiden rettelser. Derfor har vi droppet den her,
men gå på www.antvorskovdivision.dk og klik på kalender- har du tilføjelser eller opdager
fejl, så kontakt DUK Medier Marianne eller Charlotte, der vedligeholder kalenderen på
hjemmesiden.

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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Afsender: Pia Jeppesen,
Mullerupvej 29, 4200 Slagelse

B

DIVISIONSLEDELSEN:
DC Hans Christian Koch

Rolighedsvej 6, 4100 Ringsted

42 73 64 00 hans@see-eh.dk

DK Pia Jeppesen

Mullerupvej 29, Slagelse 4200

41 89 13 31 kasserer.antvorskov@gmail.com

DASØ Kurt Larsen

Studevej 15, 4241 Vemmelev

21 86 11 70 kula@live.dk

DPK Lisbeth Weber

Tårnborgvej 12 1 tv, 4220 Korsør

20 49 86 17 misslsw@gmail.com

DUK Hytter Mads Bidstrup

Drosselvej 12, 4270 Høng

26 55 10 72 mads.bidstrup@gmail.com

DUK Medier Charlotte Warming

Suhrsvej 19 2, 4220 Korsør

30 91 18 08 cbwarming@gmail.com

DUK Medier Marianne Vinther

Birkemosevej 2 A, 4220 Korsør

29 26 75 71 m.a.vinther@gmail.com

DAK Junior Ulrich Kaarsgaard

Tyvelsevej 90, 4171 Glumsø

61 45 67 45 ulrich.kaarsgaard@gmail.com

DAK Trop Henrik Lindstrøm

Joachimsvej 3, 4200 Slagelse

40 26 69 58 henrik@lindstroem.dk

DAK Sen Lasse Ottenfeldt-Pedersen

Skovåsen 28, 4220 Korsør

30 26 74 19 lasse.ottenfeldt@gmail.com

HUSK AT SE WWW.ANTVORSKOVDIVISION.DK

