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Senior, leder og bestyrelsesblad 

Portræt af en leder 
Læs mere om vores to nyeste 
medlemmer i Divisionledelsen, 
Ulla og Ulrich, s.6 & s.7 

Korte kurser 
Få et indblik i hvad 2022 byder 
på af nye kurser i Antvorskov   
Division, s.16 & s.17 

Spejderskrøner 
Læs en af Peter Svupstiks        
historier starter på s.20 

Anton -  
fik et nyt hjem 

Find ud af hvem Anton 
er, og hvor han er nu. 

Læs mere på s.14 & s.15 
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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 2022, nu også som en online version. 

 “De Grå Light” vil blive udsendt til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlem-

mer 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 og indhold. De meninger, der udtrykkes i “De Grå Light”´s ledende artikler og stof i 

almindelighed, udtrykker ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning.  

Forsidebilleder:  

Korsør Spejderne modtager Anton 2021, foto taget af Divisionsledelsen. 

 

Indlæg til næste nummer af “De Grå 2022” skal indleveres senest d. 1. februar 2022        

til redaktør på e-mail: cbwarming@gmail.com.  
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Indhold: 
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Divisionsrådsmøde 

2021  

 

Årets divisionsrådsmøde blev i år afholdt 
udendørs på Spejd-Niløse.  
Efter en lang gang Covid-19 nedlukning 
var det dejligt at se så mange dukke op til 
mødet.  
Grundet de mange restriktioner, der på 
daværende tidspunkt stadig var i spil, blev 
vi nødt til at udarbejde en Corona-plan, 
efterhånden som vi oplevede mængden af 
tilmeldinger stige over det maksimale    

antal der måtte forsamles.  
 
Dette var naturligvis et luksusproblem og 
Kasper Fischer-Nielsen blev kastet ind i 
opgaven at lave en handlingsplan for 
håndteringen af de mange deltagere. 
 
Dette blev til opdelt parkering og gruppe-
opdeling med en zone ‘ingenmandsland’ 
imellem.  
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Med de opstillede højtalere og alminde-
lig spejder-koordinering, fik vi gennem-
ført et rigtigt godt Divisionsrådsmøde, 
hvor Divisionsledelsen voksede og blev 
tilført nogle ressourcer til Juniorgrenen. 
 
Det gode fremmøde og det (forholdsvis) 
gode vejr, gav en fornyet energi på en 
nyt spejderår der forhåbentligt, bliver 
mere normalt end vi har været vandt til i 
den seneste tid.  

Divisionsledelsen er glad for den            
opbakning vi får og at I alle stiller           
gladeligt op til divisionsrådsmødet for at 
høre om og diskutere stort og småt. 
 
Tak for opbakningen og deltagelsen! 
 
På vegne af Divisionsledelsen, 
Tina & Hans (DC’er) 
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Deltagerne blev igen opfordret til at tage egen 

krus og kaffe/the med, mens Divisionsledelsen 

sørgede for kage.  

Der var et stort udvalg af lækre kager, som var sat 

på borde i hver ”lejr” - sammen med håndsprit 

som stod til rådighed. 

Fo
to

s 
er

 t
a

g
et

 a
f:

 D
iv

is
io

n
sl

ed
el

se
n

 



DET DANSKE  

SPEJDERKORPS 

6 

Portræt af en leder 
Ulla Jenner Rasmussen 
Divisionsaktivitetskoordinator 

Navn: Ulla Jenner Rasmussen 

Født: 1967 

Antal år som spejder:  

14 år. 7 år som minileder og 6 år som                                                                                           
juniorleder - er i gang med det 7. år. 

 
 
 
Familie (gift/kæreste, dyr etc.): Gift med Hans Erik som også er spejder (pt. Ikke aktiv).   
Tre børn, alle er spejdere. Kun Peter er aktiv. 
 
Dagligt arbejde: Koordinerende sygeplejerske på et bosted. 
 
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Karl af Riise, Sorø. 
 
Spejderkurser: Diverse kurser igennem uddannelsesmarked. 
 
Bedste spejderoplevelse: Spejdernes Lejr 2012. 
 
3 ord der definerer en god spejder: Kammeratskab, hjælpsomhed og samfundssind. 
 
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen: Større kendskab til Divisionsledelsens 
arbejde ude i grupperne. 
 
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen:  
Juniorarrangementer. 
 
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder: Jeg nyder at være ude i naturen, både 
med spejderbørn og ledere, specielt på gruppelejre hvor alle er samlet. Så opstår der en 
fantastisk oplevelse af fællesskab. 
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Portræt af en leder 
Ulrich Kaarsgaard  
Divisionsaktivitetskoordinator 

Navn: Ulrich Kaarsgaard  

Født:  1974  

Antal år som spejder:  

Det kan jeg ikke huske mere. 

 

 

 

Familie (gift/kæreste, dyr etc.):  
Gift på 23. år. Har 4 børn, en hund og en kat  
 
Dagligt arbejde: Selvstændig miljørådgiver, lydtekniker  
 
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Ringsted Gruppe (nuværende), Karl af Riise. 
Tilknyttet spejdercenter Gurredam.  
 
Spejderkurser: Plan kurser, Junior 1  
 
Bedste spejderoplevelse: Explorer Belt i Irland og at se når spejdere udvikler sig til bedre 
mennesker.  
 
3 ord der definerer en god spejder: En der ser patruljen som en helhed, en der hjælper an-
dre uden at forvente at få noget igen. Godt humør!  
 
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen: Flere fede juniorarrangementer.  
 
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen:  
De andre DL’ere.  
 
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder:  Samvær med andre spejdere, god 
bålmad og fede oplevelser i naturen. 
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Plant skov med 
Antvorskov  

Divisionsledelsen har stablet et nyt spejdermærke på benene - det kommer 
til salg i den nærmeste fremtid.  
Mærket kommer til at koste 30 kr + forsendelse. Det fulde overskud  
kommer til at gå til at plante nye træer, så vi kan sikre en masse natur i 
fremtiden. 

Vi, som spejdere har påtaget os et ansvar om at passe på vores jordklode og naturen 
herpå. Det kan du bidrage ved at tage Antvorskov Divisions mærke ”Plant skov med Ant-
vorskov”. 
Mærket koster 30 kr., og for den pris har DU købt et nyt træ, som bliver købt ind og som 
du kan komme til at plante på den årlige plantedag. 
Hvis ikke du kan deltage på plantedagen, hjælper en anden med at træet bliver plantet. 
På den måde lærer du om vores træer og skove, og samtidig bidrager til genplantning af 
vores jord og forbedret klima. 
 
Derudover kan du altid overføre et beløb du finder passende, også selvom du ikke øn-
sker mærket, og så går dine penge ubeskåret til at købe nye træer for. 
 
Sponsorbeskrivelse 
Som virksomhed kan du også bidrage med genplantning af træer. Kontakt os, så finder vi 
sammen en passende løsning, og din virksomhed bliver inviteret til plantedag, og selv-
følgelig reklame op til plantedagen og på vores Facebookside. 
Derudover får alle bidrag over 1500 kr. et diplom til ophængning i virksomheden. 
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Målgruppe: 

Målgruppen for mærket er både spejdere og ikke-spejdere i alle aldre, samt virksomheder,  

andre fritidsklubber og non-profit organisationer. 

 

Formål: 

At give spejdere viden om vigtigheden af genplantning af skov, opretholdelse af    

biodiversitet, samt at bidrage hertil. 

 

Forløbstanken: 

Det anbefales at inddrage spejderne i et forløb forud for den fysiske plantedag.    

Formålet med et sådant forløb vil være at: 

• Spejderen tilegner sig viden om træsorter, herunder genkendelse og viden om til hvad og 

hvordan træsorten anvendes, samt dens leveforhold. 

• Tilegne sig viden om skovens funktion, med et miljø- og klimarelevant udgangspunkt. 

Dette kan fx gøres ved følgende aktiviteter: 

• Gåtur i skoven, samle forskellige blade og genkende træer 

• Undervisning af skovfoged/gartner/naturformidler 

• Besøge planteskole, og lær om optimal plantning 

• Lav selv stiklinger 

• Lave kastanjedyr 

• Snitte køkkenredskaber 

• Farve stof/garn med naturfarve fra forskellige blade 

• Lave saft eller grød af frugten fra forskellige træer 

• Læring om brændværdi for spejderrelevant syn 

 

Den årlige plantedag 

Hvert år afholdes den årlige plantedag, hvor de der har købt et  

mærke, kan komme ud og plante deres træ. Skulle man ikke have  

mulighed for at deltage i plantedag så vil der være en anden der  

sørger for at ens træ bliver plantet. 

 

Følg med! 

Plantedagen bliver offentliggjort på Facebooksiden  

”Plant skov med Antvorskov”. Ved særlige forespørgsler  

kontakt da e-mail Enghavens.rasmus@gmail.com  
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KLOTUR 2022  
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Hvor og hvornår? 

Hvor: Torvet, Fuglebjerg 

Hvornår:  lørdag d. 05. februar 2022 kl. 17.00 - præcis! Vi slut-

ter samlet samme sted søndag d. 06. februar 2022 kl. 13.00 

 

Aspirantforløb 

Efter en frisk vandretur, kommer du frem til hejkpladsen. Her 

skal du tænde bål ved hjælp af stål og flint eller ildbor. Du skal 

overnatte i selvbygget granbivuak, hvis gran findes, ellers en 

ponchobivuak. Din primimad , BJØRNEKØD (et stykke råt kød) 

og bagt brød, laver du over den sagte ild i vintermånens skær. 

Alt foregår på egen hånd, du har dig selv at takke for den flotte 

tur og det lækre vel tilberedte måltid. Med andre ord - Du skal 

klare dig selv og vise, at du virkelig gerne vil være medlem af 

den gamle BJØRNEKLAN. 

 

Medbring følgende: 

• Mad: Et stykke råt kød og dej til brød samt te/kaffe 
e.lign. og morgenmad. 

 
• Stål, flint, eller ildbor til båltænding. 
 
• Snor/pressening til bivuak. Der er gran til bivuakken. 
 
• Økse, spade, kogegrej, 2 petroleumslygter og petrole-

um. 
 
• REGLEMENTERET UNIFORM. 
 
• Rygsæk og vinterudrustning til overnatning. 

 

Alt dette er påkrævet og bliver kontrolleret ved fremmødet 

Medbring IKKE: 

Elektrisk lys, GPS, mobilen og lignende - da det bliver konfiske-

ret. 

Prisen for aspiranter: 

60 danske kroner der betales ved start. 

Info til Gammelklør: 

Skal ligeledes tilmelde sig af hensyn til mad m.m. og betaler   

65 kr. for dette og lidt til. 

Optagelseskrav: 

1. Finde vej under den lille 

vandretur (orientering) 

2. Lave ild med stål og flint 

eller ildbor (primitiv bål-

tænding) 

3. Bygge bivuak 

(dommerinspektion, en-

keltvis overnatning) 

4. Tilberede medbragte 

mad (primimad med 

dommerinspektion) 

Tilmeldning: 

Til Overklo  

Kasper Fischer-Nielsen  

E-mail:  

kasperfn92@gmail.com  

Senest d.27. januar 2022  

Invitation til 

Kloturen (52. gang) afvikles første weekend i februar startende fra torvet i Fuglebjerg.   

Bjørneklanen blev i 2020 vækket af dvale efter 15 års hi – Det skal vi da sammen fejre…  

Traditionen bliver selvfølgelig ikke gennemført uden, at Bjørneklanens medlemmer, gamle 

klør, 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 medlem-

mer 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 en, citat gamle- og ungklør, 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 2022 med et ønske om 

endnu en god KLOTUR med velforberedte og oplagte seniorer og ledere fra divisionen. 

 

Overkloen 

  Kasper Fischer-Nielsen  

Bjørneklanen år 2022  
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Anton  
Fik et nyt hjem 

DET DANSKE  

SPEJDERKORPS 

Hvert år får den gruppe som har haft størst fremgang i medlemmer, æren af 
at have Anton boende det næste år. Denne gang var det Korsør spejderne 
som Anton flyttede ud til.  

Han ankom sammen med Cassandra fra Divisionsledelsen, tirsdag d. 29/6 2021. De  

havde flødeboller med, og rygsækken pakket til alt det sjove spejder-arbejder han nu skal 
opleve sammen med dem det næste år. Allerede kort tid efter skulle Anton med på  

sommerlejr, og spejderne glædede sig til af have ham med. 

Om Anton bliver boende et år til hos Korsør spejderne finder vi ud af til næste år. 

 

Skrevet af Cassandra Frimand Thomsen, Divisionsaktivitetskoordinator 
15 

Hvem er Anton? 
Anton er divisionens maskot - plysset, med 
en sød næse og noget så nuttet. Anton er di-
visionens vandrebamse. 

 
Hvad render bamsen Anton rundt og laver? 
Anton kommer på besøg hos den gruppe som 
har årets højeste stigning i medlemsantal. 
Han bliver overrakt til Nytårstaffel. På hans 
første arbejdsdag ude i gruppen, tager han 
flødeboller med, som tegn på et godt         
veludført arbejde. Eller det vil sige, at det er 
en Divisionschef som overrækker dem, men 
Anton hjælper med. 
 
Så vil I også gerne have bamsen Anton på 
besøg? Så er det ud at få fat i nogle flere 
små spejdere! :) 
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Korte kurser i  
Antvorskov Division 

 

Kære alle i Antvorskov Division. 
 
I skal have tusinde tak for jeres besvarelser i spørgeskemaet om korte kurser 
før sommerferien. Vi har nu analyseret jeres svar og fået lavet et kursusdia-
gram over hvad i har ønsket jer.  
 
Det næste års tid har vi følgende på programmet : 

 

• Ny leder (dato tilgår) 

• Medlemsservice og gruppens hjemmeside (dato tilgår) 

• Færdighedsaften(er) (dato tilgår) 

• Dobbeltaften ‘’Fondsansøgning’’ og ‘’Udviklingsplan’’ d. 18/1-22  

• SoMe og PR d. 25/1-22 

 
Der laves begivenheder som ligges op på Facebook, hvor I kan trykke 
”deltager” - men den rigtige tilmelding skal foregår i Medlemsservice. 
 
Vi glæder os til at se jer!  
 
 

Venlige spejderhilsner  
Pernille, Divisionsudvalgskoordinator 
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Ny leder 

Hvis du er ny eller næsten ny leder,  
eller for den sags skyld kan trænge til  

en genopfriskning af ledergerningen så er  
dette et kursus for dig. Vi gennemgår på  

kurset DDS’ opbygning, formål, spejderidéen, 
struktur og meget mere. Derudover vil der være 

dialog om hvad det vil sige at være leder og  
hvordan man opstarter sin ledergerning i en 
gruppe. Sidst men ikke mindst snakker vi om 

regler, kursusmuligheder, kostume og  
oplevelser i korpset - her bliver du  

altså klædt på og gjort beredt  
i din ledergerning. 

 Medlemsservice 

Medlemsservice er det system hvor alt  
kan ske - du kan styre din gruppes  

informationer, finde, søge og lede efter  
spejdere, du kan føle dig forvirret og du kan gå i 

panik - men frygt ikke længere.  
På dette korte kursus får du nu muligheden for 
at blive dus med programmet og vide hvordan 

det kan bruges i forbindelse med gruppens 
hjemmeside. Du kommer til at kunne forstå 
hvor godt et program medlemsservice er,  

og hvor meget det kan gøre dit  
spejderliv LETTERE!   

 
Færdighedsaften(er)  

Over 2 aftener i november laver vi  
færdighedsaftener. Det er 3-timers aftener, 
hvor du kan tilmelde dig tre moduler af 55  

minutters varighed og hvor du får en decideret 
færdighed. På programmet vil være alt fra pio-

nér til kort & kompas, fra knob til madlavning og 
krea - Så hvis du føler dig usikker i noget af det 

kan du jo tilmelde dig en eller flere aftener.  
Måske du skal have genopfrisket noget, måske 

du kan deltage for at bidrage eller måske du 
savner at øve dig i noget - eller lære  

noget helt fra bunden - der er  
plads til alle niveauer.   

Korte kurser 

2022 

 
Dobbeltaften Fonds- 

ansøgning og udviklingsplanen 
Denne aften har vi 2 x 1,5 time af dét  

der er uundgåeligt for en hver spejdergrup- 
pe, men som giver grå hår til selv den mest  

entusiastiske. Hvordan griber man en udviklingsplan 
an? Hvordan er vi sikre på at den kan bruges, godken-

des eller den overhovedet kan hjælpe os på vej? 
Hvordan og hvorfor skal vi søge fonde? Hvor og hvor-
dan gør man? Hvad kan man bruge fonde til? Dette er 
kurset for særligt bestyrelsesmedlemmer, formænd 
og kasserer, men ledere og seniorer vil helt sikkert 

også få noget stærkt ud af kurset.  
Oplagt til grupperådsmøder i foråret 

hvor udviklingsplan og budget  
skal præsenteres.   

 
SoMe og PR 

Kunne I godt tænke jer at blive lidt  
klogere på hvordan I bruger de sociale  

medier fx til at skaffe flere spejdere eller 
ledere? På dette kursus går vi lidt i dybden om 
hvordan Facebook og andre sociale platforme 

med fordel kan benyttes til at dele information- 
er og gøre jer mere synlige derude i det danske 

land. Men sørme også overfor forældre og  
andre der er tilknyttet gruppen. Her kan I vise  

hvad børnene fx laver til spejder. 
Et kursus for både ledere og andre 
I gruppen som står for kommuni- 

kationen udadtil. 



”Lejrløjer”  udgivet i ”Raften” nr.1/8, 16. juli 2009 

Download hele bladet som PDF på vores hjemmeside under: 

https://www.antvorskovdivision.dk/tilbageblik 

Lejrløjer 
Blå Sommer 2009 

Tegnet af Benny Bang Jensen. Rettigheder tilhører tegneren,  
 med tilladelse fra tegneren til genoptryk i ”De Grå Light 2021” 

”Lejrløjer”  udgivet i ”Raften” nr.2/8, 17. juli 2009 

Download hele bladet som PDF på vores hjemmeside under: 

https://www.antvorskovdivision.dk/tilbageblik 
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Nyt fra  
 DUK MEDIER 

DUK = Divisions Udvalgskoordinator 
 

Har I brug for hjælp til nye kreative indspark til jeres gruppe? Så hold jer ikke tilbage, for 
jeres DUK Medier hjælper gerne! Charlotte kan hjælpe med: 

 

• Opsætning af brochurer, roll-ups, Beach flag m.m. 

• Hjælp til Facebook og de sociale medier 

• Grafik til fx begivenheder, plakater m.m. 

• Ideer til spejdermærker, rentegning og klargøring til trykfiler. 

• Fotoredigering 
 

Skriv til Charlotte for at få hjælp på e-mail: cbwarming@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

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

Så kan den blive delt på hjemmesiden og Facebook 
 

Skriv til Charlotte for at dele en historie e-mail: cbwarming@gmail.com 

DE GRÅ LIGHT 2021 
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Peter  
Svupstiks 
Spejderskrøner 

 
 
 
 

 
 
”Søen der flyttede sig!” 
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“Jeg tror ærlig talt ikke, at der er ret man-

ge spejdere i Danmark, som anser dine for-

tællinger for at være fuldkommen pålideli-

ge!” sagde jeg forleden aften til Peter 

Svupstik, da vi sad i de noksom bekendte 

bøffellæderstole og hyggede os. Der kom 

en brummende lyd henne fra Peter Svup-

stiks dybe stol. ”Joh, for jeg tør nemlig an-

tage, at årene…” Peter Svupstik afbrød mig 

med buldrende røst: ”Hør nu her, kære 

ven! Vore dages spejdere mangler fantasi 

og vovemod! De traver hen ad den brede 

lige landevej, slår deres telt op på en ny 

friseret græsplæne og bygget et     ildsted, 

hvor de stakkels kokke kan stå mageligt 

ude at måtte bøje deres velnærede og trin-

de kroppe. Bevæbnet med detaljerede Ge-

neralstabskort, kompas til 14  kroner og 

kortmåler ’arbejder’ de i terrænet, som lø-

ste de en skakopgave. Jeg gentager: Hvor 

er fantasien – Eventyret – ”Det store 

sus”?” 

 

Jeg forsøgte en spagfærdig protest: ”Aah, 

jeg ved dog ikke; Tænk på Landspatrulje-

konkurrencens slutkampe, med Vild-

mandslejre og…”.   
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”Visse-vasse! Det hele er jo tilrettelagt i 

forvejen, så enhver lille åndssløv spejder-

purk ikke kan undgå at løse opgaverne. 

Næh, gamle ven, lad mig fortælle dig en 

typisk historie fra de gode, gamle dage, de 

en bil på landevejen var en oplevelse og et 

telt, som ikke var syet af familiens kassere-

de lagner, var en umulighed.” 

 

Jeg satte mig mageligt til rette; i virkelighe-

den vidste jeg, at Peter Svupstik i spidsen 

for sine ”Bøfler” havde præsteret det rent 

fantastiske, da de for mange år siden      

levede deres primitive spejderliv. Og om 

end årene havde forstørret deres præstati-

oner, så var dog kernen i ”skrønerne” 

umiskendelige, selv om den i nærværende 

beretning syntes at ligge langt inde i     

skallen. Den lød som følger:   

 

”Bøflerne” – 9 mand i tallet – lå i lejr et 

sted i Sydsjælland. Vi havde tilbragt et par 

dejlige dage i uforstyrret fred og ro, da 

uheldet vilde, at en Rover-patrulje slog   

deres kludebunke op kun få stenkast fra 

os, idet jeg dog må tilføje, at der mellem 

de to små lejrpladser strakte sig en lille, 

tæt skov. Desværre havde vi ikke observe-

ret deres ankomst, for så havde vi aldrig 

lidt den tort, som vi den følgende nat kom 

ud for.   

 

Bedst som vi lå i vor dybeste slummer, 

mærkede vi en ubehagelig, våd fornem-

melse. Rekrut Olsen gav et hyl fra sig: 

Hjææææælppp! Vi drukner! Nå, så galt 

var det nu heller ikke. Men da jeg efter 

megen famlen havde fået tændt min lygte, 

konstaterede jeg, at de ubudne gæster 

havde hældt adskillige kogekar vand ind 

gennem teltdøren, således at vores       

tæpper, rygsække og tøj var gennemvædet 

i en grad, som ikke kunne være blevet 

grundigere, selv om vi havde ligget i blød i 

14 dage! Efter megen møje og besvær fik vi 

bragt nogenlunde orden i grejerne, og da 

morgenen gryede, flagrede skjorter, uld-

trøjer og  strømper side om side med 

håndklæder, lommetørklæder og tæpper, 

medens den friske morgenvind efter bed-

ste evne søgte at fravriste manufakturva-

rerne deres vandindhold.   

 

Iført spejderbælte og korttaske forlod 

Splint, Tykke og jeg den våde lejrplads, me-

dens resten af patruljen gik i gang med 

havregrøden. Det lykkedes os hurtigt at 

finde vore fredsforstyrrere, der som allere-

de nævnt havde rejst deres telt på den an-

den side af skoven. Lige inden 

for skovdiget lå en lille skovsø, og dette for-

hold i forbindelse med den kendsgerning, 

at deres telt lå i en mindre sænkning i ter-

rænet vakte sære tanker i mit forpinte 

sind. Jeg udviklede mine dæmrende planer 

for mine to trofaste venner, som begge 

jublede højt ved tanken om den hævn, 

som vi alle tørstede efter. Fast besluttet på 

at gennemføre vort forehavende sneg vi os 

usete hjem til de tilbageblevne Bøfler, og 

snart sad vi i den milde morgensol og nød  

 

 

Historien fortsætter på næste side... 
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Historie fortsættes fra forrige side... 

 

vor havregrød, en grød, som aldrig har 

truffet sin lige – hverken før eller – navnlig 

– senere.”   

 

Det sidste blev sagt med et hastigt sideblik 

til mig. Men da jeg ikke ønskede at gribe 

ind i begivenhedernes spændende gang, 

nikkede jeg pligtskyldigt og rettede mine 

spørgende øjne mod fortælleren, som der-

efter fortsatte:   

 

”For øvrigt tvivler jeg ikke om, at nutidens 

geniale hoveder for længst har udpeget 

fidusen, og de har naturligvis allerede  

regnet ud, at vor kommende handling  

bestod i at gennemgrave diget, for derefter 

at lade vandet strømme ned over de  

ulykkelige teltbeboere! Næh, så let lod det 

sig ikke gøre. Og hvem tør på formastelig 

måde øve hærværk mod et smukt  

gammelt stendige med 1000-årig mos på 

mave og ryg? Her måtte tages ganske  

andre hjælpemidler i betragtning!   

 

For at lede ”Fjenden” på vildspor brød vi 

allerede samme eftermiddag lejren – uden 

i øvrigt at have hilst på fredsforstyrrene – 

og deponerede vort telt i en nærliggende 

købmandsforretning. Men hen under aften 

gik vi i gang med de forberedelser, hvoraf 

sagens heldige forløb så ganske afhang. 

Bland en del skrammel, som var bunket 

sammen uden for den stedlige smedje, 

fandt vi et gammelt komfur-rør, som den 

brave smed velvilligt overlod os. Det var et 

par meter langt og forsynet med et skarpt 

knæk. Ved rørets nederste ende anbragte 

vi Helges toilethylster, et nydeligt gummi-

omslag, som han dog ikke nærede nogen 

betænkelighed ved at ofre for den gode 

sag.   

 

Efter således at have bevæbnet os med et 

passende våben, egnet for formålet, sneg 

vi os ved midnatstid ned til den søndre en-

de af skoven, som derefter skjulte os i den 

følgende time. Lidt over 1 dukkede vi frem 

umiddelbart ud for den idylliske lejrplads, 

som lå badet i månens stråler, og da alt 

syntes at ånde ro og fred, gik vi over til  

anden akt. Forsigtigt anbragte vi rørets ene 

ende i søens overflade, medens den øvre 

del med sit knæk ganske efter beregnin-

gerne tittede frem lige over diget. Vi  

frembragte nu i gummiomslaget 6 huller 

på størrelse med 2-ører, og efter at have 

taget nogle dybe indåndinger, satte de seks 

kraftigste Bøfler deres munde for hullerne. 

På et givet håndsignal sugede vi dernæst, 

så vore ansigter blev blå og røde, medens 

spændingen lyste hver enkel deltager ud af 

øjnene. Og – sandelig – det lykkedes!  

Pludselig mærkede jeg vandet pible ind i 

munden, det samme gjorde de øvrige, og 

da vi  

fjernede vores sugeredskaber, strømmede 

søens brakkede vand livligt ud af de seks 

huller. Kæmpe-hæverten var trådt i funkti-

on!   
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Derefter var der ikke forbundet med større 

vanskelighed at forøge vandets strøm-

ningsmængde, og 5 minutter senere fosses 

søens indhold lig et mindre vandfald ned af 

skrænten uden for diget – med retning 

mod lejrpladsen. Denne bestod kun at to 

telte: Et almindeligt 5-mandstelt og et lille 

køkkentelt, sidstnævnte beliggende lidt la-

vere end det beboede telt.   

 

Og nu blev vi vidne til et drama, hvis en-

keltheder det ville være umuligt at beskri-

ve, men hvis succes – set fra vort syns-

punkt – var astronomisk.   

 

Grundet på den foregående nats urolige 

begivenheder sov beboerne af det udsatte 

telt ekstra fast, og skønt hele små bølger 

skvulpede langs teltsiderne, hørtes der ik-

ke en lyd fra dets indre. Vandspejlet i den 

lille skovsø faldt hurtigt, og tilsvarende 

voksede den nydannede sø med for-

bløffende hastighed. Det lavtliggende køk-

kentelt svajede hid og did, og uimodståe-

ligt komisk virkede det, når de forskellige 

køkkenremedier, lig søgående fartøjer, der 

stævner til søs, roligt og sindigt forlod  

deres trykke ankerplads. Nu gled et sur-

brød langsomt ud af teltdøren og nu en 

pakke Ota-Solgryn. En halvtom marmelade

-spand styrede i det klare måneskin i ret-

ning mod hovedteltet, og en mindre flåde-

afdeling sleve, børster og skrupper sejlede 

i konvoj, anført at en splinterny fodbold.   

 

Historien fortsætter på næste side... 
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De fremtrængende vandmasser havde for 

længst aflagt besøg i det andet telt, og vi 

begyndte virkelig at nære tvivl om, hvor-

vidt der i det hele taget befandt sig soven-

de spejdere i dette, da nogle halvkvalte  

lyde bebudede, at indvånerne måtte være 

opmærksomme på noget usædvanligt. 

Skæret fra en lommelygte flakkede  

planløst rundt på teltvæggene, medens  

febrilske hænder søgte at åbne teltdøren. 

På dette tidspunkt lignede teltet vraget af 

en kutter, hvor kun topsejlet ragede op 

over det urolige hav, og hvor en bøje – i 

marmeladespandens skikkelse – markere-

de ulykkesstedet.   

 

I de følgende sekunder skete der en hel 

del. Søvndrukne skikkelser i bare skjorter 

sprang som skrubtudser rundt i vandet, 

der på visse steder nåede de stakkels  

skibbrudne til bæltestedet. Et blik på  

skovsøen viste, at dens levetid var yderst 

begrænset, hvorefter hæverten sattes ud 

af funktion. Det sidste vi så, inden vi forlod 

gerningsstedet, var fra vort synspunkt 

overmåde opmuntrende: Et kaos af telt- og 

køkkenmateriel, personlige udrustnings-

genstande og lejrarbejder, vredesudbrud 

og jammerklager, og hele dette panorama 

omgivet af koldt, grumset brakvand og be-

lyst af  månens hvide, afslørende projek-

tørskær. ”Bøflerne” havde fået hævn!”   

 

Peter Svupstik havde endt sin beretning, 

der unægtelig stillede vores dages vild-

mands-påfund noget i skyggen. Endnu et 

spørgsmål måtte jeg dog gøre for at  

tilfredsstille min videbegærlighed: 

”Hvorledes det senere var gået de arme 

mennesker på bunden af den arme sø?” 

Men herom kunne vor brave ven ikke udta-

le sig. Han havde aldrig fået opklaret, hvem 

disse spejdere var, og om de selv nogensin-

de var blevet klar over, hvordan, hvem og 

hvorledes!   

 

Men måske er der en af vores læsere, der 

kan opklare gåden? Eventuelle oplysninger 

bedes stillet forfatteren!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er en af historierne om 

Peter Svupstik i en af to bøger 

”Spejderskrøner 1 og 2”.  Udgivet af  

Spejderforlaget. Udgivet i 1944 og  

genudgivet  i 1959 og 2007. 

 

Bøgerne er skrevet af Torkil Søager som 

var Divisionschef for Borgdivisionen under 

KFUM-Spejderne.  

Peter Svupstik fortæller om sine fantastiske 

spejderoplevelser med Bøffelpatruljen.  

Flere af bøffelpatruljens medlemmer siges 

at være skabt ud fra visse af forfatterens 

patruljekammerater.  
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Kære ledere, seniorer, bestyrelse og hyttefolk  

 

Det glæder os, langt om længe, at kunne indbyde jer til nytårstaffel, men ikke blot et taffel som 

tidligere, denne gang skal vi spejde mod de Østrigske alper, dvæle ved lyden af kobjælder  

og jodlen. Kom med, når divisionsledelsen inviterer jer til Tyroler Taffel 2022.  

Vi skal sammen med ”den store spejderfamilie” nyde en eftermiddag og aften  

med informationer, vidensdeling, netværk, sjov og gode grin.  

Vi håber at se rigtig mange ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og hyttefolk. 

 

Tyroler Taflet holdes Lørdag d.8. januar kl.15.00 
På Munkebjergby Skole, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby 

Foruden den gode stemning og hygge er divisionsledelsen vært for en forrygende  

underholdning, der skaber grin og sammenhold. 

 

Tilmelding sker gruppevis via gruppelederen: SENEST FREDAG DEN 11. DECEMBER. 

 

Tilmeldingen er bindende og oplyses på: antvorskovdivision@gmail.com 

Husk at oplyse antal deltagere per afdeling til grenledermøder, bestyrelsesmedlemmer  

og påhæng samt deres navne.  

Prisen er kr. 175,- pr. person, som opkræves hos gruppekassererne, eller kan  

indbetales gruppevis via mobilepay til 103833.  

 

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 bestyrelsesmed-

lemmer 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. 

 

Alle medbringer selv: 

 Drikkevarer, tallerkener, glas, bestik, kop (da vi ikke har nogen til at vaske op)  

 Bordpynt. Hver gruppe skal medbringe dette selv og der uddeles præmie til den  

gruppe, hvis bord passer bedst til Tyroler temaet  

 En støvsuger til oprydning bagefter. 

 

Bordbomber, bomberør og andet ”kaboom” må ikke medbringes. 

 

Vi glæder os til at se jer allesammen  
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Hver lørdag eftermiddag  

Hver lørdag eftermiddag Så tar  
Jeg cyklen af skuret og gør mig klar,  
Så pakker jeg mig  
En stor pakke mad 
(Og trykker den vældig flad).  
En kniv, en gaffel og en ske,  
Tre fjerdingpund singallate,  
En kaffekande med skavank,  
Tre kopper uden hank.  
Af banen, her kommer heltene,  
Vi skal ud og ligge i teltene,  
under himlen høj, Det er så spøg,  
og her kommer vi i vort spejdertøj  
 
Og lejrbålet vi har så kær,  
Hver aften så fælder vi flere træ´r,  
Så bruger vi lidt  
Patrolium og sprit,  
Og bålet det bli´r så hedt  
Og mens vi laver ildebrænd  
Vi synger »Der er et yndigt land«,  
Og når bålet ikke bluser mer´,  
Så fælder vi blåt et par træ´r .  
Af banen… osv.  
 

 

 
Når lejren endelig går til ro,  
Så finder vi teltet, hvor vi skal bo,  
Så kryber vi ne´r  
I posen, i ser,  
Vi har jo en pose hver,  
Men li´som hos ansjoserne  
Vi tit er fler i poserne,  
Så snorker vi i dur og mol  
I natten så klam og kold.  
Af banen…..osv.  

Bagsiden 
En lille spejdersang 

https://www.antvorskovdivision.dk/

