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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 2021 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.
Forsidebilleder: Øverste foto: DRM 2020, Antvorskov Division. Nederst, venstre foto:
Seniorsommerlejr, Gustav Jørgensen Nederst, højre foto: Ny shelter i Oldebjerg, Kasper

Fischer-Nielsen.
Indlæg til næste nummer af “De Grå 2021” skal indleveres senest d. 1. februar 2021 til
redaktør på e-mail: cbwarming@gmail.com.
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Divisionsrådsmøde
Anton, vandrebamsen i
Divisionen deltog også
i Divisionsrådsmødet.

2020

Han var mødt op
sammen med
Søspejder gruppen
Korsør Sø, og fremviste
fint sit nye lyseblå
tørklæde.

Mandag d.17. august kl.18.00 mødte lige knap 70
engagerede deltagere op til årets Divisionsrådsmøde
2020. Mødet blev i år afholdt på Spejd-Niløse under
åben himmel, og vejret var heldigvis med os.
Oprindelig skulle Divisionsrådsmødet have været
afholdt d. 30. marts 2020, men pga. COVID-19 blev
mødet udskudt.
Mødet startede i traditionens tro med en sang,
hvorefter valget af aftenens dirigentrolle gik til
Rasmus U. Damkjær - tidl. medlem af Korpsledelsen.
Altid en fornøjelse at have Ramsus ved roret til denne
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aftens begivenheder. Aftenens forløb bestod af
fremlæggelse af årsregnskab 2019, fremlagt af
Divisionskasserer Pia. Derudover var der afstemning
af indkomne forslag vedr. dækning af Divisionens
underskud samt sæsonpriser på Kobæk hytten. Begge
forslag fremlagt af Kristian Poulsen.
Thomas Frankel Goul berettede om Korpsledelsens
arbejde. Så blev budget 2020 fremlagt af
Divisionskasserer Pia, efterfulgt af beretning fra
Friluftsrådet og en eventyrlig fortælling om Nekselø
fra Mads Bidstrup.
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Af medlemmer på valg så har Kurt Larsen (Søkyndig)
og Kristian Poulsen (DAK trop) valgt at fratræde fra
Divisionsledelsen. Divisionsledelsen siger tak for det
arbejde der er blevet lagt imens de begge har været i
DL. Pia Jeppesen valgte også at fratræde, men det
træder først i kraft ved årsskiftet. Hun fratræder fra
posten som divisionskasserer, og overtager i stedet
rollen som revisor.

overtagelsen går mere gnidningsfrit.

Så skal vi også sige velkommen til Pernille Ida
Jeppesen som bliver Divisions Aktivitetskoordinator,
hvor hun gerne vil have fokus på Ledertræning.
Asbjørn Wieck-Nordahn bliver tilsvarende også DAK
og vil gerne have fokus på Mini spejderne.
Cassandra Justersen er blevet genvalgt, og vil
fortsætte hendes gode arbejde som DAK med fokus
på familiespejd, mikro og minispejder.

Fotos er taget af: Antvorskov Division

Nye kandidater til DL blev Betina Goldberg som skal
overtage posten som Divisionskasserer. Hun vil efter
årsskiftet overtage posten fuldstændig, men indtil da Læs mere om de nye kandidater på s.6-8 i dette
samarbejder hun med Pia Jeppesen for at
blad. Under ”Portræt af en leder”.

Deltagerne blev i invitationen opfordret til at tage egen krus og
kaffe/the med, mens Divisionsledelsen ville sørge for kage i
pausen. Der var virkelig et flot og lækkert udvalg af kage, som
kreative kagebagere havde stået i køkkenet og bagt.
Kagerne blev delt ud til deltagerne—ikke noget med at tage
selv i disse tider. De var stablet op på fade, og uddelt af
kyndige hænder som bar handsker.

5

DET DANSKE
SPEJDERKORPS

Portræt af en leder
Betina Goldberg
Divisionskasserer
Navn: Betina Goldberg
Født: 05. november 1979

Antal år som spejder: 6 år

Familie (gift/kæreste, dyr etc.): Jeg bor i Slagelse med min kæreste Kim og mine 2 børn Magnus på 12 år
og Amalie på 14 år. Begge mine børn har også været spejdere i 2. Hellig Anders.
Dagligt arbejde: Har de sidste 21 år arbejdet i banksektoren både som privatrådgiver og senest som
kundeservicemedarbejder.
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Jeg er ikke tilknyttet nogen spejdergruppe på nuværende
tidspunkt. Men da jeg gik til spejder, var det først i 2. Hellig Anders og de sidste år som spejder var i
Trelleborg.
Spejderkurser: Dem har jeg ikke været så heldig at være på nogen af endnu.
Bedste spejderoplevelse: Det må helt klart være blå sommer i 1989. Det var første gang, jeg var med på
så stor en lejr, og det var en rigtig god oplevelse, også fordi min fætter boede i lejr ret tæt på vores.
Derudover havde jeg også en rigtig fed tur med Trelleborg til Kandersteg i Schweiz i 1993. Her var vi nogle
stykker, der kom i kontakt med nogle engelske spejdere, som vi tilbragte en del tid sammen med på
lejren.
3 ord der definerer en god spejder: Hjælpsom, gå på mod, engageret
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen: Jeg kommer helt udefra og har ikke været i
spejderbevægelsen længe. Så jeg håber, at jeg kan bidrage med, at kigge på tingene med nye friske øjne.
Ellers bliver min primære opgave jo at passe på pengene.
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen: Jeg glæder mig til at lære en
masse nye dejlige mennesker at kende og få et godt samarbejde op at køre med de forskellige grupper.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder: Jeg husker mine år som spejder som en rigtig god tid
med en masse gode minder. Jeg glæder mig til at komme tilbage og få lavet nogle nye gode minder.
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Portræt af en leder
Pernille Ida Jeppesen
Divisionsaktivitetskoordinator
Navn: Pernille Ida Jeppesen
Født: 28. oktober 1993

Antal år som spejder: 20 år

Familie (gift/kæreste, dyr etc.): Alene med mig selv.
Dagligt arbejde: Ambulanceredder i Næstved.
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Opvokset hos Ruds Vedby Spejderne,
klantid fundet sted i Gørlev Gruppe og Klan Klassik.
Spejderkurser: Plan 1, Plan 2, Spark 1 og så har jeg selv arrangeret PLUS Peiko i 5 år, som
instruktør.
Bedste spejderoplevelse: Der findes utallige, men én af dem har været at finde nogle af
mine allernærmeste venner i spejderlivet.
3 ord der definerer en god spejder: Ansvarsfuld, nysgerrig og åbensindet.
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen: Jeg vil gerne bidrage med initiativ og
kreativ tankegang. Jeg ønsker at være med til at skabe et miljø, hvor børn træner børn og
ledere træner ledere – jeg tror at sparring og dét at lære af hinanden har mindst ligeså stor
værdig som at finde på nyt.
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen: Jeg glæder mig
til at arbejde med sparring på tværs af grupper og på tværs af grene. Jeg håber at vi kan
lave en kæmpe kompetencebank, hvor vi kan få mere ud af hinanden i spejderlivet.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder: Jeg er nysgerrig og elsker at prøve nye
ting af – suge til mig af læren og viden. Jeg er stor fan af at leve et spejderliv som da Hans
(DC) var barn, og nyder virkelig at få lov at bruge en masse fede færdigheder og udfordre
sig selv.
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Portræt af en leder
Asbjørn Wieck-Nordahn
Divisionsaktivitetskoordinator
Navn: Asbjørn Wieck-Nordahn
Født: 16. juni 1972
Antal år som spejder: Fra en gang i slut
70’erne og frem til i dag....enkelte
perioder on/off.

Familie (gift/kæreste, dyr etc.): Gift
Dagligt arbejde: Tekniker
Nuværende og evt. tidligere spejdergruppe(r): Gørlev Spejdergruppe.
(Tidligere Grupper: Albertslund Gruppe, 1.Glostrup, Baunegruppen i Vestskov Division)
Spejderkurser: Div. Plan, Påskekurser - samt dem man har glemt man har været på.
Bedste spejderoplevelse: Oplevelser med ligesindede.
3 ord der definerer en god spejder: Engageret, hjælpsom og ven.
Hvad vil du gerne bidrage med i divisionsledelsen: Tænker, at med de mange år i spejder
rygsækken må der være nogle guldkorn, med til at skabe oplevelser for minispejderne
Er der noget bestemt du glæder dig til at arbejde med i divisionsledelsen: At komme i
gang med minispejderne, at være en del at den synlige ledelse.
Hvad du ellers vil fortælle om dig selv som spejder: Jeg går ikke til spejder, jeg er spejder!
Det er den lommefilosofi jeg gerne vil dele med alle.
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Senior Sommerlejr

2020

Uge 28 afholdte divisionens seniorer sommerlejr på Spejd Niløse.
Programmet var planlagt af nogle af divisionens initiativrige
seniorer, og der mødte 26 friske seniorer op, som var der hele
ugen - derudover et par stykker på besøg løbende.

Ugen lagde ud med et fotoløb rundt i
området, hvor seniorerne lærte hinanden
bedre at kende, hvorefter der blev bygget lejr
op. Til aften satte de alle selv deres præg på
‘caféen’, med pallemøbler, hvoraf nogle blev
stående.
Tirsdag stod programmet på arbejde på
grunden, hvorefter alle kom igennem et mudrace rundt i gryden.
Onsdag brugte vi en hel dag på Kragerup Go
High, med divisionens egne seniorer som
instruktører - og om aftenen, fred og ro ved
et lejrbål - hvor der blev sunget hele
sangbogen igennem (nærmest).
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Torsdag formiddag stod den på arbejde,
turbospejd og om eftermiddagen en tur til
Korsør havnebad, hvor flere sprang fra 11 m.
Torsdag aften blev der gravet jordovn, som
der blev tændt op i midt om natten.
Fredag var der igen arbejde og det hele blev
belønnet med opvarmet pool og sauna
fredag eftermiddag, hvor seniorerne gerne
sad til langt ud på natten. Den opvarmede
jordovn forplejede os med Pulled Pork
burgere.
Lørdag sagde vi farvel og tak for en god uge.
Spejder hilsner Gustav, Mille og Pernille

Fotos er taget af: Gustav Jørgensen
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Invitation til

KLOTUR 2021
Hvor og hvornår?
Hvor: Torvet, Fuglebjerg
Hvornår: lørdag d. 06. februar 2021 kl. 17.00 - præcis! Vi
slutter samlet samme sted søndag d. 07. februar 2021 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
petroleum.



REGLEMENTERET UNIFORM.



Rygsæk og vinterudrustning til overnatning.

Optagelseskrav:
1.
2.

3.

4.

Finde vej under den lille
vandretur (orientering)
Lave ild med stål og flint
eller ildbor (primitiv
båltænding)
Bygge bivuak
(dommerinspektion,
enkeltvis overnatning)
Tilberede medbragte
mad (primimad med
dommerinspektion)

Alt dette er påkrævet og bliver kontrolleret ved fremmødet
Medbring IKKE:
Elektrisk lys, GPS, mobilen og lignende - da det bliver
konfiskeret.

Til Overklo

Prisen for aspiranter:
60 danske kroner der betales ved start.

Kasper Fischer-Nielsen

Info til Gammelklør:

kasperfn92@gmail.com

Skal ligeledes tilmelde sig af hensyn til mad m.m. og betaler 65
kr. for dette og lidt til.
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Tilmeldning:

E-mail:

Senest d.27. januar 2021
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Bjørneklanen år 2021

Kloturen (52. gang) afvikles første weekend i februar startende fra torvet i Fuglebjerg.
Bjørneklanen blev sidste år 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
medlemmer i klanen, der kan føre denne tur videre til de næste senior- og ledergenerationer.
Efter endt weekend går Bjørneklanen i hi igen et års tid til det igen bliver 1. weekend i
februar!
Bjørneklanen har blandt andet 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 2021 med et ønske om
endnu en god KLOTUR med velforberedte og oplagte seniorer og ledere fra divisionen.

Overkloen

Kasper Fischer-Nielsen
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Tilskudsmidler til

Divisionsprojekter

Siden jeg opstartede mit hverv som DUK
Hytter er der kommet mange gode ideer
og ønsker til hvad der skulle ske rundt
omkring i divisionen. Nogle små, nogle
store og nogle rigtig store. Men en ting
havde de alle sammen til fælles – de
kostede penge! Derfor gik jeg i gang med
at sortere i ideer og ønsker. Hvilke kunne
jeg bringe ud i verdenen gratis, hvilke
kunne jeg klare hvis vi lige fandt den
rigtige sponsor og i hvilke var der brug for
Cool Cash.
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Så begyndte arbejdet med at finde fonde
– og der er ekstremt mange fonde. De har
alle sammen forskellige områder de gerne
vil dække, men der er faktisk mange som
rammer godt ned over Spejderarbejdet. Så
sidder I ude i grupperne med et ønske I
ikke har økonomi til, så frygt ej! Der er
også en fond til jer!
Jeg skal heller ikke få det til at lyde for
nemt. Men hvis man går til den, så kan
man godt skyde en 4-5 ansøgninger afsted
en søndag formiddag.

Er man nu et par stykker eller 3 som gør
det, så er I rigtig godt på vej.
Siden jeg gik i gang med ”skaf penge til
fede ideer” projektet, har divisionen fået
tilskud fra 4 forskellige steder. Det har dog
også kostet 7 afslag. Det vigtigste er ikke at
miste modet, men tro på din ide – så skal
det nok lykkedes.
Divisionen har fået en ny shelter på Niløse,
som er betalt af

Naturparken Åmosen, med midler
fra Nordeafonden. Vi er også godt på vej
med et bålhytteprojekt, hvor der er
kommet tilskud fra Nordeafonden,
Friluftsrådet og Lokale & Anlægsfonden.
Vi søger videre til kommende projekter
såsom nyt køkken i Kobæk Hytten og en
bålhytte på Oldebjerg.
Rasmus Kæmpe – Duk Hytter.

Fotos er taget af: Kasper Fischer-Nielsen
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Korte kurser: Medlemsservice
Dato: afholdes i uge 43
Hvor: I Sorø - adresse kommer senere
Er du leder og har du svært ved at få medlemsservice til at fungere, så holder vi et
kort kursus der er målrettet dig.
Vi starter helt forfra og gennemgår de basale funktioner du som leder skal bruge.
Vi kommer bl.a. til at arbejde med udsending af mails, oprettelse af arrangementer
og kontaktoplysninger på medlemmer.
Kurset kommer til at være en blanding af oplæg og workshop. Derfor skal du
medbringe tablet/computer. Derudover kan du medbringe konkrete udfordringer,
vi måske kan hjælpe dig med.
Vi vil gerne tilpasse kurset til deltagerne, derfor kan man lave ønsker til indholdet i
din tilmelding.
Bemærk: Dette er et basis kursus i medlemsservice og dets funktioner, vi
kommer ikke denne gang til at arbejde med økonomi delen.

Pris: 15 kr. incl. kaffe og kage. Betales ved fremmøde.
Tilmelding: kasperfn92@gmail.com

Nærmere info følger. Følg med på hjemmesiden og Facebook
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Korte kurser: Ny leder
Dato: Tirsdag d.3. november 2020 Kl. 18.30 - 21.30
Hvor: I Sorø - adresse kommer senere
Det kan være svært at være ny leder. Det er ikke alle der har en spejderbarndom i
rygsækken og derfor har man ikke nødvendigvis baggrunden. Hvad er
Spejderværdier? Spejderprincipper? Historien? Hvem er ham der fra Korpset?
Ny Leder kurset vil give dig baggrunden og et lynkursus i alt hvad der rimer på
spejder. Er du forældre der er startet som leder i den lokale gruppe, er dette helt
sikkert for dig. Har du været leder i et stykke tid, men ikke er sikker på at du har alt
med i bagagen, så er dette kursus også for dig!
Sidst, men absolut ikke mindst, har du lyst til at skabe dig et netværk af andre der
er i samme situation som dig og finde nogen du kan finde inspiration hos eller give
inspiration til – Ja, så er det stadig det helt rigtige sted!

Pris: 15 kr. incl. kaffe og kage. Betales ved fremmøde.
Tilmelding: enghavens.rasmus@gmail.com

Nærmere info følger. Følg med på hjemmesiden og Facebook
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20-20

Tropsarrangement

Årets hyggeligste spejderoplevelse er lige om hjørnet for alle tropsspejdere
i Antvorskov division. Vi skal snakke, hygge, lave mad på trangia, bygge
med rafter og meget mere. Mød op og vær sammen med nye og gamle
spejderkammerater i divisionen.
Dato: Fredag den 30. oktober kl. 20 til lørdag d. 31. oktober kl. 20

Sted: Nærmere tilgår
Pris : 80,- pr. spejder, som betales til lederen i din tropsleder/gruppekasserer.

Medbring:


Mad/snack og drikkelse til fredag aften



Weekendudrustning til overnatning og udendørs aktiviteter.



Hver gruppe skal medbringe mindst én trangia og derudover én trangia for hver 3.
spejder

Tilmelding tropsvis til Henrik
på e-mail: henrik@lindstroem.dk

Med spejderhilsen
Tropslederne
Antvorskov Division
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Anton

En vandrebamse med en mission
I starten af 2020 vandrede Anton ud på en hejk med en mission i rygtasken.
Han gik turen fra Skælskør til Korsør med højt humør. Selvfølgelig ville han savne sine
venner i Solskinstroppen, men han tænkte tilbage på alle de skønne minder han havde
haft sammen med børnene. De varmede hans bamsehjerte, og han tænkte, at han blev
nødt til at se fremad. Nu ville han få nogle nye minder sammen med nogle nye børn, og
det gjorde ham bamseglad. Ny Bamsemission: Se fremad med et smil.
Anton er Divisionens vandrebamse. Hvert år

(op til flere gange), hjulpet med at lave mad,

besøger Anton den gruppe i Divisionen som

været med på DRM 2020 og så har brugt sine

har årets højeste stigning i medlemstal. På

bamseører til at lytte og blive klogere når

hans første dag i den nye gruppe tager han

spejderlederne fortalte en masse spændende

flødeboller med, som tegn på et godt

ting til børnene.

veludført arbejde. Eller det vil sige, at det er

Spejderbørnene har taget godt imod Anton,

Divisionschefen som overrækker dem, men
Anton hjælper med.

Sidste år var den gruppe som havde det
højste stigning i medlemsantal Korsør Sø.
Korsør Sø er Divisionens eneste
søspejdergruppe, så derfor skulle Anton ud at
prøve nye eventyr på søens vand.
Anton har indtil videre prøvet at sejle i båd

Så er vi på vej!
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og har givet ham en masse kærlighed og
oplevelser.
Det bliver spændende hvor Anton skal hen
til næste år - måske besøger han jeres
spejdergruppe?

Artikel skrevet af:
Charlotte Warming, redaktør

Jeg laver mad
med pigerne

Yeah,
vi sejler!

Jeg er med til
DRM 2020

Fotos er taget af:: Charlotte Warming
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Jeg lytter og
bliver klogere
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen
når vi endnu en gang mødes til Nytårstaffel.

Kom og sæt dit præg på en sjov og hyggelig aften.
Som altid starter vi med fællesledermøde.
Sted: Kommer senere
Tema: Behøver vi et? Nårh ja, det afsløres i invitationen ;)
Ses vi? Det håber vi, vi gør!

