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22. marts 2015.

Beretning for 2014
Vi startede sæson siden sidste divisionsrådsmøde med en divisionsledelse med "Fuldt hus" 11
medlemmer.
Arbejdet startede i Ege division med et fælles divisionsledelsesdøgn, hvor vi gennemgik vores vedtagne
udviklingsplan, fordelte ansvarsopgaver og udarbejdede kalender for det kommende år. Vi har endnu en
sæson haft en god arbejdsfordeling af opgaverne i divisionsledelsen, suppleret med forskellige ad hoc
arbejdsgrupper ikke mindst i forbindelse med forberedelserne til kommende divisionssommerlejr på
Toggerbo Spejdercenter.
Det har været et udfordrende år med megen nødvendig støtte til enkelte gruppe og hvor resultatet er
blevet fusion mellem to. Ligeledes og desværre valgte den ene DC'er at stoppe i januar.
Divisionsledelsen har i perioden afholdt 6 møder, hvor mange opgaver har været til debat og
beslutninger er blevet truffet.
Vi har arbejdet ud fra vores udviklingsplan, som blev vedtaget på divisionsrådsmødet 2014 og har
arrangeret:
Gruppeledermøder
Grenmøder
Grentræf
Deltaget i grupperådsmøderne
Lederbegejstring
Kursus "ny i bestyrelse"
Divisionsturnering for alle

Beretninger fra grenene
Mikro/Mini:
”Mikro og Mini igennem 2014”
Årets divisionsturnering har temaet: Robin Hood
Som bliv afhold i Arresødal skov ved Frederiksværk spejder
Vi møde på p. plads ved Arresødal samme med alle spejder i Ege Division
Robin og lady Marian kom forbi for at stater løbe, de bliver over fald og lady Marian bliver kid Nabbe ud
at Robin kunne gøre nå.
Robin beder alle spejder om at hjælpe til at finde hans kære lady Maria.
Der bliv slås med konge soldater, skudt med slange bøse, blande farlig syger samme uden at det sprang i
luften, kasse med penge pose uden at soldater kunne gribe dem og smage på Robin Hood liv rat
Der blev uddelt guldkarameller som point og det var svære at ikke at spise dem
Hos Mikro vandt
Hos Mini vandt Stenlængerne
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Der var 3 mini grupper der over natte i Frederiksværk hytte Knus Rasmusen, Konge Sven og Ebbe
Skjalmsssøn
Grendag hos Mirko og mini bliv afhold i Lystrup skov hos Erik Ejegod med høj sol skind
Temaer var HC Andersen.
HC Andersen tog i mode spejder og byde dem velkomme til gren dag og fortælle en lille historie om
hvad der skulle ske i løbe af dags løb
der var lave 6 store poster med HC Andersen eventyr. I selve posten var der mange små poster i posten.
Et lilleindblik hvad der var på de forskelige poste de skulle piske æg hvid stiv så de kunne holde over
hovedet ud at de fik det i hår, lægge et stor pust spil med en frø, kasse med gris, flytte prinsesses vin i
prinsesse gummistøvler og kasse med konge mudder
Der afslutte med frugt og saft og uddele af mærke
Vi var 260 spejder og leder
24, februar blev der spillet høvdingebold for 2`gang
I år hade vi få en støre hal i Slangerup, hvor vi kunne lave 4 bane
Super stor tilmelder. Der var 100 Mini tilmeld + leder
I år vandt Erik Ejegod 1.

Junior:
Juniorgrene har skiftet tovholdere i divisionsledelsen i år, således at tovholderne nu er Erik og Anja. Men
selvom tovholderne er skiftet, er traditionerne det ikke. I 2014/2015 har juniorerne og ikke mindst deres
ledere kunnet genkende både aktivitetstyper og aktivitetsniveauet.
I efteråret blev Divitræf afholdt. Da divisionen har valgt, at der som en del af udviklingsplanen er fokus
på, at spejderne skal kende deres spejderkammerater i divisionen, har juniorgrenen valgt, at vi så vidt
muligt skal rundt til de forskellige gruppers område, og der sammen med aktiviteterne lære noget om
netop det, der kendetegner den gruppes område, hvor Divitræf foregår. I 2014 gik Divitræf så til
Grevinde Danners område. Løbet foregik i Jægerspris omkring slottet, og teamet for løbet var Grevinde
Danner og historien omkring slottet. Løbet indeholdt poster og et fotoløb undervejs.
I februar er den klassiske Pingufodboldturnering afholdt. Som altid med mange deltagere, masser af
energi både i og uden for banen og en masse larm og ikke mindst slik. Rammerne kan kun akkurat holde
til mængden af deltagere, så skulle nogle kende til et passende sted at afholde Pinguturnering fremover,
hører vi meget gerne om det.
Juniorgrenen er nu ved at planlægge Divisionsturnering. Det foregår omkring grusgraven i Skuldelev og
temaet er 1864 – både som historisk tid og omkring krigen. Vi ser frem til en lærerig og udfordrende
turnering og håber på deltagelse fra alle grupperne.
Internt i divisionsledelsen har vi også brugt en hel del tid på at planlægning af Divisionssommerlejren på
Toggerbo. Vi glæder os meget til at være sammen med jer alle på Toggerbo.
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Troppen:
Sensommeren 2014 startede vi med at planlægge tropstræff til efteråret. Hurtigt kom vi frem med ideen
om den ”Kolde krig”, vi ønskede at det hele skulle foregå nede ved Stevns fortet.
Opgaver i forbindelse med planlægningen blev fordelt, og vi tog fat på opgaverne med en stor
entusiasme, og alle var enige om dette vil blive en uforglemmelig weekend. Hurtigt erfarede vi at det
ikke holdt med kun to planlægningsmøder, så der kom et par ekstra møder på. Oveni var der flittigt brug
af mails for at koordinere og for at tage hurtige beslutninger.
Vi havde behov for ekstern ”leverance” af transport til en af aktiviteterne, da den skulle foregå på søen.
Søgen efter en søkyndig transportør gik i gang og ved hjælp af Stevns turistkontor fik vi kontakt med et
lokalt firma som kunne tage opgaven. Skuffelsen var stor når vi over sommerferien fik vide at de ikke
ønskede at tage opdraget. Efter søgen og forhandling af priser, fik vi fat på et andet firma som opgaven.
Dagene op til afvikling af træffet var hektiske med at se til at alt var på plads og nødvendige reserve
løsninger var klargjort. Så var vi klare!
Datoen kom for det hele skulle ske. Det var med en urolig mave jeg tog ned til Stevns som en af de
første for at etablere lejr og sørge for de sidste og endelige forberedelser. Efter som dagen skred kom
der flere ledere og postmandskab, og jeg kunne konstanter at der var bare styr på tingene.
Weekenden forløb rigtig godt. Dog erfarede vi at til en anden gang skal vi have lidt mere kontrol på at
spejderne går rettidigt og ikke fjoller rundt. Den endelige evaluering kan i læse i Rapport for løbet.
Det er dog en ting jeg ønsker at fremhæve fra fælles evaluering vi havde efter løbet. Det var at de
tilstedeværende ledere under løbet, heller ønsket et løb/aktivitet og give den fuld skure der, og så kun
have en samling/løb og ikke to som nu. Der for meget tilbud af aktiviteter og løb.
Siden Tropstræffet har jeg været fraværende på grund af efteruddannelse og kursus. Derfor har jeg
ingen yderligere at berette. Af samme grund trækker jeg mig fra mit hverv, da møder og aktiviteter
kommer i konflikt med arbejde og uddannelse.

Senior:
Første punkt på dagsordenen har for os været at lærer hvordan vi skulle takle opgaven som senior
ansvarlige. Vi har i den forbindelse arbejdet meget med en gruppe af DASEN’er som kalder sig CONTRA.
Vores fokuspunkter har ud over dette været fælles klanmøder og genfødsel af Spadeløbet. Som
DASEN’er vil arbejde henimod størrer samarbejde og erfaringsudveksling mellem klanerne i divisionen..

Af udvalgte arrangementer kan bl.a. nævnes:
35 års jubilæum og egetræer
På baggrund af møder med politikere og embedsmænd i vore 3 kommuner i starten af 2014, hvor vi bla.,
omtalte vores 35 år jubilæum, som vi markerede i sommeren 2014.
Jubilæet markeres ved, at vi planter et egetræ, for hver af de 12 grupper i divisionen. De skal vokse og
blive store, ligesom vi er blevet flere spejdere i Ege division. Egetræerne plantes på udvalgte steder i de
tre kommuner. Egetræerne symboliserer vækst, bæredygtighed og at spejderne værner om og bruger
naturen.
I spejderloven står der bl.a vi værner om naturen – det sender vi også et signal omkring ved at plante
egetræet. I Halsnæs kommune er egetræerne f.eks. plantet ved Krudtværksmuseet i Frederiksværk og
ved Knud Rasmussen´s hus i Hundested – begge steder er attraktive sted for borgerne i byen , men også
steder, som turisterne besøger. I Frederikssund kommune er der plantet 5 egetræer i Ådalen incl. en
aflægger fra den meget gamle Kongeeg i Nordskoven.
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Flere hundrede spejdere kom til jubilæumsarrangement. Jubilæet blev holdt den 14. juni med
spejdermusik, interaktivt rockkoncert og efterfølgende reception ca. kl. 14.30 med stort kagebord.
Jubilæet blev afholdt i Frederikssund kommunens nye foreningshuset på Østersvej.
Alle 12 spejdergrupper var inviteret sammen med personer med særlig tilknytning til
spejderbevægelsen, medlemmer af ledelsen i Det Danske Spejderkorps, medlemmer af Sct. Georgs
Gilderne og personer, som var medlem af den første divisionsledelse tilbage i 1979.
Hver spejdergruppe, som deltager i jubilæet, bidrager til det store kagebord med kage, som
symboliserer Ege division og spejderarbejdet. På dagen vil en dommerkomité bedømme kager efter 35
års jubilæum og Ege division tema. Der var mange flotte kage med god symbolik. Det blev pagodebålet,
som fik anerkendelsen for den bedste ”spejderkage”.
Netværksdøgn
Vi ønsker at skabe god viden og indsigt mellem vore 12 grupper. På den baggrund udbød vi et
netværksdøgn. Her var målgruppen bestyrelsesmedlemmer og gruppeledere. Desværre var der ganske
få tilmeldte, så vil måtte aflyse arrangementet.
Før korpsrådsmøde
I samarbejde med Kongslejre division afviklede vi ”før” korpsrådsmøde i begyndelse af november. Vi
havde besøg af Kir Laustsen fra Korpsledelsen til at give de sidste informationer inden korpsrådsmødet.
Herudover blev procedure vedr. torvedebatter og afstemning gennemgået, således at alle kunne være
bedst muligt forberedt til det store møde på Hotel Legoland senere i november, 2014.
BUS samarbejde
I hver af de 3 kommuner er der etableret et fælles tværkorpsligt samarbejde i Børne- og
ungdomsorganisationerne (BUS). Her er deltager divisionens grupper med hver deres repræsentant,
således at dialogen på tværs af spejdergrupper og korps giver de bedst mulige vilkår og rammer for
spejderarbejdet i kommunerne samt i kontakten med forvaltningen i kommune.
Divisionsturnering 2014
Som supplement til det som er skrevet under mikro/mini deltog junior- og tropsgren også i dette
arrangement, hvor Ebbe Skjalmssøn vandt hos junior og Svaneungerne hos trop.
Træning og uddannelse
Tager til og der vil blive oprettet flere kurser og arrangemter i løbet af 2015/2016
Det tog lidt tid at komme igang. Der skulle evalueres på tidligere tiders kurser, og der skulle lægges en
plan for fremtiden.
Nu har vi lagt ud med et Inspirations arrangement først i marts, med god tilslutning og mange positive
tilbagemeldinger. Dette er fulgt op af et kursus for nye i bestyrelserne der ligeledes blev afholdt i marts.
Et lignende kursus tilbydes alle bestyrelser i divisionen og kan tilpasses den enkelte gruppe. Der er
planlagt ledertræning på sommerlejren i Toggerbo og den vil blive fulgt op af enkelte lederaftener hvor
der kan udveksles erfaring indenfor forskellige temaer. datoerne for disse er ikke fastsat endnu.
Divisonsledelsen vil opfordre alle ledere til at deltage aktivt i divisionens og korpsets udbud af kurser og
vi håber at vi kan være jeres sparringspartner på dette område. I er velkommen til at henvende jer hvis i
har ønsker om emner vi kan tage op, så finder vi en løsning.
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Status på medlemstallet
Divisionsledelsens målsætning om at være mere end 1000 spejdere i EGE blev efterkommet allerede i
2013 og pr. 1.januar var vi 1022 medlemmer.
Enkelte grupper har haft fantastisk fremgang og Egven bamsen har været på besøg hos Frederiksværk,
Kong Svend og Erik Harefod grupper.
Frilufsrådet og større arrangementer i divisionen
Der er til mødet fremlagt skriftlige beretninger fra Ragnarok, Zoo dag og Friluftsrådet.
Nathejk er ”blevet voksen” og er nu ét selvstændigt arrangement, så derfor ingen beretning mere fra
dem.

Med spejderhilsen
Divisionsledelsen
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