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 26. marts 2019. 
 

Beretning for 2018 
 
Efter divisionsrådsmødet i april 2018 var der valgt 12 personer til divisionsledelsen. Divisionsledelsen fik 
opbakning til vores udviklingsplan som overordnet har følgende temaer: 
 

 Spejderne skal gøre indtryk 

 At udvikle børn leder børn – unge leder unge 

 At udvikle friluftslivet 

 At udvikle ledelse 
 
Det er den plan, vi har arbejdet videre med og afholdt vores arrangementer ud fra. Grundlæggende 
ønsker vi, at fremme patruljesystemet i alle grene og benytte det i vores arrangementer. 
Divisionsledelsen mødes for at udvikle og drifte divisionens arbejde. Vi etablerer arbejdsgruppe 
bestående af divisionens tovholder i grenene og aktive grenledere i forbindelse med planlægning og 
afvikling at vores aktiviteter bl.a. divisionsturnering og grendage.     
 
Flere vil være spejdere 
I vore 10 grupper er der fortsat fokus på medlemsvækst. Vi er fortsat mere end 1000 spejdere og ledere 
i grupperne.  Alle gør en fantastisk indsats for børn og unge hver uge – tak for det. 
Vi har opfordret grupperne til ikke at have ventelister, idet erfaringen er, at de der står på ventelisten 
ofte vælger en anden fritidsaktivitet i stedet for spejder.  
 
I januar 2018 var vi 1071 medlemmer i Ege division. Det er dejligt at flere og flere børn og unge synes 
om spejderbevægelsens formål, udfordringer og friluftsliv. Børn og unge bliver udfordret, som medlem I 
Det Danske Spejderkorps. 
 
Vækst i grupperne 
Vi anerkender altid den gruppe, som har haft den største procentvise medlemsfremgang. De får besøg 
af ”Egline” vores vækstbamse.  
 
De grupper, som har haft Egline på besøg er: 
Ebbe Skjalmssøn i maj, 2018 
Erik Harefod i oktober, 2018 
Kong Svend i januar, 2019 
 
Vi glæder os til, at se hvordan det går til maj, 2019, hvor vi igen skal sende Egline på besøg i en af 
divisionens grupper. 
 
Funktioner i divisionsledelsen 
Den samlede divisionsledelsen tog på fælles DL døgn i maj måned, 2018 for at starte en ny spejdersæson 
på bedste vis. Vi fik drøftet vores kommende udviklingsplan, som vi fremlægger på divisionsrådsmødet. 
De forskellige poster og grenansvarlige blev fordelt.  Der er grenansvarlig til hver gren, ansvarlig for 
kurser og uddannelse, kontakt til forvaltninger i kommunerne 
 
 
 



 

 

 

 
Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund og Egedal. 
 

Side 2 af 5 
 

Ege Division 
http://www.dds.dk/ege 

© 2010 / OD 

 

 
 
Møde med grupperne           
Vi ønsker en tæt kontakt til ledere og bestyrelser i grupperne. Vi afholder i sæsonen 2 møde med 
gruppelederne. Her er dagsorden status fra grupperne, hvad kan vi støtte med og bakke op omkring,  
og evaluering af vores arrangementer samt ønsker til nye tiltag og spejderarbejde. 
Alle grupper afholder grupperådsmøder, hvor en eller to repræsentanter fra divisionsledelsen er 
tilstede, både for at støtte samt for at informere om divisionens tilbud til både spejderne, lederne og 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Udviklingspuljen  
Igennem de seneste år har vi afsat nogle penge til støtte til gruppernes spejderarbejde eller til enkelte 
ledere eller seniorer. Der har været en god søgning til puljen. Vi har støttet projekter og deltagelse på 
internationale spejderlejre. Nu foreslår vi puljen nedlagt i de kommende år, idet økonomien ikke rækker 
til at have en udviklingspulje længere. 
 
Kontakt til kommunerne 
I efteråret 2018 rettede divisionscheferne en henvendelse til formanden for det politiske udvalg, 
hvorunder spejderarbejdet henhører samt til forvaltningerne i de tre kommuner. Vi ønskede, at mødes 
med både politikere og embedsmænd til en dialog om spejderarbejdet´s vilkår og rammer i hver 
kommune. Vi har været til møde i Frederikssund og Halsnæs kommune. Desværre er det ikke lykkedes, 
at få et møde i stand i Egedal trods flere rykkere.  
 
Møderne i Halsnæs og Frederikssund har været gode møder med en god dialog og anerkendelse af både 
jeres spejderarbejde i grupper og vores henvendelse, således at spejderarbejder ikke glemmes i det 
politiske arbejde.  
 
Storkanoer 
Vi købte 4 storkanoer og har brugt mange kræfter og penge på storkanoerne. De er placeret ved 
Frederikssund Lystbådehavn. De er sat i stand. Der er indkøbt trailer til transport af to storkanoer, alt 
materialer er repareret, nye redningsveste er sponsoreret af Trygfonden. Så alt er klar til sommerens 
udlejning og sejlads. Vi gennemfører sikkerhedskurser, så alle kan komme i gang med at benytte 
storkanoerne.  
 
Blå begejstring 
Hver anden år tilbyder vi et senior- og lederarrangement. I 2018 var temaet: Røjser, regatta og 
rettigheder. Vi var ca. 40 deltagere. Alle fik en god oplevelse med hjem. Der var mulighed for sejlads i 
storkanoerne, viden om brobygning og børn´s rettigheder. Dagens sluttede med oplæg af Tommy 
Krabbe: Nysgerrighed er svaret. Et spændende oplæg med muligheder for eftertanke og dialog under 
middagen. 
 
Kandersteg   
Forude venter der ca. 80 trops- og seniorspejdere en unik spejderoplevelse til Kandersteg i Schweiz i juli 
måned, 2019. Flere ledere i udvalgte grupper og medlemmer af divisionsledelsen har brugt en del tid på 
planlægning, kontakt til Kandersteg, indkøbsaftaler og fundraising til lejren.  Alle glæder sig til 
sommerlejren. 
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Spejdermuseet på Holmen      
Divisionscheferne blev opmærksom på korpsledelsens beslutning om at lukke spejdermuseet på 
Holmen. Sammen med en del af de øvrige divisionsledelser i landet, skrev vi til korpsledelsen om vores 
synspunkter om beslutningsprocessen omkring bl.a. museet og søspejder i DDS. Vi fik en god dialog med 
repræsentanter fra Korpsledelsen på korpsrådsmødet sammen med de øvrige repræsentanter fra 
divisionerne rundt i landet.       
 
Nyt fra Korpset  
Mange deltog i korpsrådsmødet på Hotel Legoland i Billund. Det er dejligt, at så mange deltager fra 
divisionens grupper og bakker op om korpsrådsmødet. Så har vi indflydelse og kan komme med vores 
holdninger og meninger i debatten om korpsets udvikling i de kommende år. 
Enkelte medlemmer af divisionsledelsen deltager i korpset DC møder og netværksmøder for 
divisionsledelserne på landsplan. Her henter vi ny viden og inspiration. Herudover er det en god 
mulighed for at være i tæt dialog med enkelte medlemmer af korpsledelsen.  
 
 
 
Beretninger fra grenene 
 
Mikro/Mini: 
I foråret 2018 afholdte vi divisionsturnering hvor spejderne skulle besøge de 6 kontinenter Sydamerika, 
Nordamerika, Afrika, Europa, Asien og Australien. Vi var 100 mikroer, 129 minier og 58 ledere. ’Jorden 
Rundt i 6 timer’ - løbet foregik i Lystrup Skov i forårets sol. Spejderne mødte indianere, tyrefægtere, og 
krybskytter og fik en smag på historie og kultur for hver verdensdel. Spejderne lykkedes i at hjælpe 
general Phileas med at bevise, at de kunne komme jorden rundt på 6 timer.  
Det var en mikropatrulje fra Erik Harefod og en minipatrulje fra Stenlænderne, der vandt trofæerne med 
hjem.    
I efteråret holdt vi grendag for mikroer og minier. Arrangementet fandt sted i Skibby i Nordmansmosen. 
Spejderne oplevede dagen igennem, hvilke spejder udfordringer, man oplevede som ulveunge for 100 år 
siden. Det var nemlig 100 års jubilæum for de første Ulveunger i Danmark. Spejderne kom rigtig godt 
igennem dagen, og fik løst opgaver for at erhverve de gamle duelighedstegn ved hver post på løbet. Vi 
havde også besøg af Stenlændernes Spejdermuseum, som kunne fortælle om Ulveungerne, og som vi 
havde lånt uniformer fra gamle dage af. Tak for det. 
Vi har i februar igen været i Slangerup, hvor minierne har dystet i Høvdingebold. Vi havde 104 spillende 
minier, samt ledere og forældre. Det var 1. Frederikssund, der løb af med sejren. Der blev drukket 36 
liter saftevand, og spist frugt og knækbrød. 
Vi ser frem til divisionsturnering 2019, hvor vi i Farum Lillevang skal stifte bekendtskab med den 
Nordiske Mytologi på årets turnering. 
 
Junior: 
Juniorgrenens tovholdere i divisionsledelsen er Erik og Anja. I det forløbne spejderår har vi i 
juniorgrenen afholdt Divitræf, Divisionsturnering og naturligvis det traditionelle Pingofodbold. 
 
Divisionsturneringen i foråret gik til Slangerup og omegn, og lederne i Erik Ejegod havde stået for 
planlægningen. Det var en hæsblæsende turnering med mange, mange og spændende aktiviteter. Turen 
startede allerede fredag aften for de fleste, og her indledtes det hele ved Buresø, hvor alle spejdere  
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skulle en tur i vandet. Det var en meget smuk aften – men helt varmt var det ikke. Derefter gik turen 
gennem skoven til Legejunglen i Slangerup. 
Næste morgen gik løbet i gang. Der var tre hovedaktiviteter, og rundt om dem havde grupperne flere 
aktiviteter. Ved hovedaktiviteterne blev der rappellet fra en jernbanebro over den gamle Slangerup-
bane, der blev klatret på klatrevæg i Slangerup idrætshal, der blev skudt til måls hos skydeklubben i 
Jørlunde og den lange distance mellem aktiviteterne blev tilbagelagt i landrovere og lign., som kørte i 
pendulfart med spejdere fra aktivitet til aktivitet. Frokosten var en succes – kebab hos det lokale 
kebabsted. 
 
Mange, mange oplevelser rigere kunne spejderne tage hjem og slappe af lørdag aften – det havde de 
fortjent. 
 
I efteråret holdt vi Divitræf ved vikingebopladsen i Frederikssund. Her havde juniorgrenen arrangeret et 
løb, hvor kommunikation var temaet med inspiration fra vikingerne og Harald Blåtand (der har lagt navn 
til Bluetooth). Sidste år skulle Divisionens nyindkøbte og nyistandsatte storkanoer have været i brug, 
men aktiviteten udgik pga. storm. Det blev vi ikke ramt af i år, og alle spejdere var en tur ude og sejle i 
det smukkeste grå, men stille vejr. Kronprinsesse Marys Bro blev ved den lejlighed besigtiget fra vand-
siden. Den skal nok blive flot, når den står færdig. 
Der var mange andre aktiviteter, hvor spejdernes kommunikative færdigheder blev prøvet af, og det 
blev en god dag. 
Dem, der havde størst udfordringer, var lederne – for hvordan klæder mig sig ud som kommunikation. 
Udfordringen til trods havde lederne fantasifulde udklædninger, der passede til temaet. 
Pingostafetten blev vundet af Erik Ejegod.  
 
I februar afholdt vi Pingofodboldturnering. Det var denne gang for 11. år i træk. Førstepladsen gik til Erik 
Ejegod, og Erik Ejegod fik også lov til at tage Pingostafetten med hjem igen.  
 
Divisionsturneringen, der er lige om hjørnet, foregår ved Farum Lillevang. Temaet er ”Hulemandstiden 
fra forhistorien”.  Der burde være basis for endog meget interessante udklædninger for lederne. 
 
Trop: 
Temaet for årets grentræf for troppen var Paris-Dakar rally. Spejderne medbragte sæbekassebiler, og 
efter opvarmning med pop-corn og Bjergkøbing Grand Prix på storskærm under åben himmel fredag 
aften, var alle klar til rally.  
Bilerne skulle først sejles over Gibraltarstrædet - dvs. Kulhuse havn - på tømmerflåder. Herefter gik 
turen gennem de afrikanske lande, hvor opgaverne blandt andet stod på vandrensning, færdselsuheld 
og passering af minefelt - inklusiv bilen! Vel fremme var der festmiddag i den afrikanske landsby, 
væddeløb og aftenhygge.  
 
Senior: 
I år har der været en del nytænkning i seniorarbejdet. Den traditionelle julefrokost blev ikke afholdt, 
men blev i stedet til en påskefrokost. I efteråret blev der afholdt seniordag, og temaet var traditionen 
tro alternativ bowling. Der var et mindre deltagerantal, men ikke desto mindre var der stor begejstring 
fra de seniorer, der deltog. En del tanker er blevet gjort omkring det lave deltagerantal og i 2019 prøver 
vi at afholde det i foråret - nemlig 28. april. 
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På årets Korpsrådsmøde var der igen mange unge med, som vi alle er glade for at se. Så vi håber også, 
at se mange nye så vel som gamle seniorer på det kommende møde i november.  

Til årets Ragnarok blev der igen i år bakket godt op fra seniorernes side, som var med til at afholde og 
udfordre tropsspejderne.  

Der blev i marts afholdt en inspirationsaften, hvor der blev snakket om senioraktiviteter, hvor 16 
spejdere deltog aktivt i snakken om, hvad der skal ske af aktiviteter for seniorerne. 

Der er også blevet afholdt et par enkelte fællesklanmøder, hvor en klan inviterer de andre klaner til et 
klanmøde. Dem regner vi også med, at der kommer flere af i det kommende år.  

Tre nye DASen’er er på vej, som vil blive hjulpet godt igang af de afgående. Der er derfor fortsat stor 
motivation for at forbedre sammenholdet blandt divisionens seniorer og de enkelte klaners ve og vel. 
 
Frilufsrådet og større arrangementer i divisionen 
Disse beretninger vil også foreligge i printet version på mødet. 
 
 
Med spejderhilsen 
Divisionsledelsen 
 
 


