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12. maj 2020.

Beretning for 2019
Efter divisionsrådsmødet i april 2019 var vi 13 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

Der blev på korpsrådsmødet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i november 2019 vedtaget en ny
udviklingsplan. Den vil vi udarbejde vores næste udviklingsplan i Ege Division efter, således at vi arbejder i
samme retning som DDS centralt. Grundlæggende ønsker vi, at fastholde vores indsats med at fremme
patruljesystemet i alle grene og benytte det i vores arrangementer og de udbudte aktiviteter.
Divisionsledelsen
Divisionsledelsen mødes løbende for at udvikle og drifte divisionens arbejde. Vi har fordelt rollerne i
divisionsledelsen med tovholder for hver enkelt gren, ansvarlig for kurser og uddannelse, søkyndigt
medlem og kontakt til forvaltninger i kommunerne.
Tovholderne har ansvaret for vores tilbud til spejderne i de forskellige grene. I forbindelse med planlægning
af aktiviteterne bliver der etableret patruljer bestående af divisionens tovholder i grenene og aktive
grenledere. Det omhandler bl.a. divisionsturnering og grendage. Se mere på vores hjemmeside:
https://www.egedivision.dk/divisionsledelse
Flere vil være spejdere
I vore 11 grupper er der fortsat fokus på medlemsvækst. I maj, 2019 blev der oprettet en ny spejdergruppe
Fjordlandsgruppe, som har lokaler i Ferslev. Der kommer stadigvæk flere børn og unge, som ønsker at være
spejder. I løbet af 2019 har der fortsat være fremgang i flere grupper. Siden 2013 har vi været mere end
1000 spejdere og ledere fordelt i spejdergrupperne. Vi opfordrer fortsat grupperne til ikke at have
ventelister. Alle ledere og aktive forældre gør en fantastisk indsats for børn og unge hver uge – tak for det.
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. Vi er med til at skabe
modige børn og unge.
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Vækst i grupperne
Vi anerkender altid den gruppe, som har haft den største procentvise medlemsfremgang. Paw fra
divisionsledelsen besøger gruppen og overdrager vores vækstbamse ”Egline” til gruppen indtil næste
tælling i Det Danske Spejderkorps.
De grupper, som har haft Egline på besøg er:
Svaneungerne i maj, 2019
Ræven Skibby i oktober, 2019
Fjordlandsgruppen i januar, 2020
Vi glæder os til, at se hvordan det går til maj, 2020, hvor vi igen skal sende Egline på besøg i en af
divisionens grupper. Hvis en spejdergrupper har den bedste vækst i alle 3 tællinger, så må spejdergruppen
beholder vores vækstbamse ”Egline”.
Møde med grupperne
Vi ønsker en tæt kontakt til ledere og bestyrelser i grupperne. Gruppeledere og formænd er
divisionschefernes direkte kontaktpersoner, hvorimod de grenansvarlig sikrer kontakten og
kommunikationen til grenlederne. Vi afholder i sæsonen 2 møde med gruppelederne. Her er dagsorden
status fra grupperne, hvad kan vi støtte med og bakke op omkring, 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, forældre og
bestyrelsesmedlemmer. Tak for invitationerne til at deltage i grupperådsmøderne, det giver medlemmerne
af divisionsledelsen et godt indblik i gruppernes arbejde og udvikling.
Storkanoer
Vi har 4 storkanoer, som alle grupper kan leje til sejlads rundt på fjorde og søer. Vi udbyder
sikkerhedskursus til lederne, som lederne skal deltage i for at leje storkanoerne. Storkanoerne er placeret
ved Frederikssund Lystbådehavn. De er sat i stand, der er indkøb trailer til transport af to storkanoer, alt
materiale er repareret. Så alt er klar til sommerens udlejning og sejlads. Se flere informationer på vores
hjemmeside: https://www.egedivision.dk/storkanoer
Udviklingspuljen
Igennem de seneste år har vi afsat nogle penge til støtte til gruppernes spejderarbejde eller til enkelte
ledere eller seniorer. I 2019 valgte vi, at prioritere andre tiltag i divisionen, så der har er ikke været en
mulighed for at søge støtte i 2019.
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Kontakt til kommunerne
I løbet af 2019 har divisionscheferne været til møder med politikere og forvaltningschefer både i Halsnæs
og Egedal kommuner. Vi har afgivet høringssvar i udvalgte politiske sager bl.a vedr. budget i Egedal
kommune. Vores mål med, at mødes med både politikere og embedsmænd ses i perspektivet af det store
arbejde som mange frivillige ledere og forældre yder i spejdergrupperne. Vi sætter fokus på
spejderarbejdet´s vilkår og rammer i hver kommune. Vi bliver modtaget positivt og får anerkendelse af
både jeres spejderarbejde i grupper og vores henvendelse, således at spejderarbejdet ikke glemmes i det
politiske arbejde i de enkelte kommuner. Vi har gjort også opmærksom på kommunernes
tilskudsmuligheder og lokaliteter til spejderne. Vi vil gerne etablere en spejdergruppe i Frederiksværk igen.
Det er desværre ikke lykkedes endnu. Vi har brugt en del ressourcer på gruppens hytten i forbindelse med
salg. Det har været en langtrukken sag, som måske snart ser sin afslutning.
Kandersteg
DDS er medlem af en verdensomspændende bevægelse. Vi har givet ca. 80 trops- og seniorspejdere en unik
spejderoplevelse til Kandersteg i Schweiz i juli måned, 2019. Det blev en fantastisk international
spejderoplevelse i 1200 meters højde i Alperne tæt ved den Italiens grænse mod Østrig. Der var deltagere
fra 6 af divisionens grupper.
Denne specielle sommerlejr gav en række fantastiske oplevelser og muligheder. Kandersteg ligger i et
bjergrigt område med snedækkede toppe, hvilket åbner for oplevelser og aktiviteter, som ikke er
tilgængelige i Danmark. Der var spejdere fra mange dele af verden, så her kunne opbygges internationale
venskaber. Lejren gav samtidig mulighed for at styrke og opbygge nye venskaber på tværs af vore
deltagere.
Deltagerne kørte fra Egedal station med bus mod Kandersteg. De ankom på lejrenden næste dag.
Flere ledere i udvalgte grupper og medlemmer af divisionsledelsen brugte en del tid på planlægning,
kontakt til Kandersteg, indkøbsaftaler og fundraising til lejren.
Vi så alle frem til en spændende spejderoplevelse i et fremmed land. Det gav mulighed for at opleve
forskellige kulturer, religion og samvær med spejderne fra andre lande. Det er også et fundament i
spejderbevægelsen at øge kendskabet til andre spejdere, deres metoder og viden.
Alle lå i telt, lavede mad i mindre grupper på trangia. Deltagerne havde selv valgt deres aktiviteter i
forbindelse med lejren. Der var muligheder for at blive udfordret med vandreture i Alperne både med og
uden guide. Vandreture til sne og is på toppen af nogle af bjergene. Andre tog på High Ropes og river
rafting. Centret har også fokus på dele af FN´s verdensmål. Her tilbød de aktiviteter om forskellige
energiformer, bæredygtighed og miljø, disse aktiviteter havde nogle af spejderne også valgt.
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Under hele lejropholdet havde vi fokus på, at mindske madspild og sikre den rette affaldssortering, så vi
også er med til at sikre bæredygtighed og hensyn til miljøet.
Vi så alle frem til en spændende spejderoplevelse i et fremmed land. Det gav mulighed for at opleve
forskellige kulturer, religion og samvær med spejderne fra andre lande. Det er også et fundament i
spejderbevægelsen at øge kendskabet til andre spejdere, deres metoder og viden.
På vej hjem skulle bussen desværre på værksted, hvilket betød en overnatning for spejdere og ledere på
hotel og spisning på burgerbar til aftensmad. Der blev bestilt 140 burgere til aftensmad til stor overraskelse
for personalet. En sådan bestilling, havde de ikke, modtaget tidligere. Vi fik ikke ekstra udgifter i den
anledning, idet alt blev betalt af busselskabet. Spejderne og lederne kom hjem med et døgns forsinkelse, de
var alle ved god mod, trods alt.
Kurser og uddannelse
Efter opfordring fra gruppelederne udbød divisionsledelsen temakurser i august 2019. Vi tilbød flere emner
i spejderfærdigheder bl.a. båltænding, brug af kompas, gps og naturoplevelser. Desværre måtte vi aflyse
kurset, idet ganske få tilmeldte sig. Vi udbyder det gerne igen, hvis det bliver efterspurgt.
Nyt tiltag og efter ønske inviterede vi til et foredrag om anerkendende kommunikation mellem både børn/
voksne og barn/barn. Det blev en succes, der kom ca. 70 ledere. Vi havde inviteret Sebastian DamkjærOhlsen, som er spejder og har en stor viden om emnet.
Nyt fra Korpset
Vi var mange fra Ege division på korpsrådsmødet. Det er dejligt, at grupperne sender mange unge til
korpsrådsmødet, så kan vi alle blive en del af en fin demokratisk proces i DDS. 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 korpsets tilbud om møder for divisionschefer og
netværksmøder for divisionsledelserne på landsplan. Her henter vi ny viden og inspiration. Herudover giver
det en god mulighed for at være i tæt dialog med enkelte medlemmer af korpsledelsen.
Spejdermuseet på Holmen
På korpsrådsmødet i november 2019 blev et forslag om bevarelse af et nationalt spejdermuseum
behandlet. Forslaget blev vedtaget og der skal nu arbejdet videre med etablering af et spejdermuseum.
Tak for opbakning for andre divisionschefer og andre ledere for en aktiv indsats.
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Beretninger fra grenene

Mikro/Mini:
I foråret 2019 afholdt vi divisionsturnering hvor spejderne skulle møde de nordiske guder. Ydun som er
gudinde for styrke og ungdom, havde mistet sine livsæbler, fordi den onde Loke havde gemt dem.
Spejderne skulle nu hjælpe med at finde æblerne og vinde styrken tilbage. De blev udfordret på de
spændende poster, og skulle gennem mange prøvelser. De skulle samarbejde og hjælpe hinanden. Vi var
100 mikroer, 109 minier og deres ledere.
Løbet foregik i Ganløse Ore skov i dejligt forårsvejr. Spejderne lykkedes med at hjælpe Ydun og alle fik
deres styrke igen. Loke kom på bedre tanker.
Det var en mikro patrulje fra Kong Svend og en mini patrulje fra Ebbe Skjalmssøn der vandt trofæerne med
hjem.
I efteråret holdt vi grendag for mikroer og minier. Arrangementet fandt sted i Sillebro Ådal i Frederikssund.
Spejderne skulle den dag møde alle de sjove, skøre, eventyrlige og alvorlige karakterer fra Astrid Lindgrens
børneunivers. På posterne mødte de fortællingerne om Emil, Karlsson på taget, Pippi og mange flere. De
blev udfordret i at løse opgaver, og de to politibetjente Kling og Klang holdt et vågent øje med
begivenhederne.
Vi var 52 mikroer, 109 minier og deres ledere.
Vi har i februar igen spillet høvdingebold, som denne gang foregik i Skibbyhallen. Vi havde 79 spillende
minier, samt ledere og forældre.
Det var 1. Frederikssund der løb af med sejren.
Vi ser frem det kommende år og håber at vi snart er helt ude på den anden side af corona restriktionerne.

Junior:
Juniorgrenens tovholdere i divisionsledelsen har også i det forløbne spejderår været Erik og Anja. I året, der
er gået, har vi i juniorgrenen afholdt Divitræf, Divisionsturnering og naturligvis det traditionelle
Pingufodbold.
Divisionsturneringen i foråret gik til skoven ved Ganløse, og divisionens juniorledere havde stået for
planlægningen. Turneringen stod i hulemandens tegn, og temaet var ”Hulemandstiden fra forhistorien,”
hvilket meget tydeligt kunne ses på ledernes udklædninger. Juniorerne konkurrede i egne patruljer, og de
skulle selv finde ud af at disponere tiden, så de kunne nå alle poster og få flest mulige point. Næsten alle
patruljer nåede alle poster, og det var også muligt, da posterne var placeret tæt på hinanden. Vejret var
fint, og det var en god dag for juniorerne.
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I efteråret holdt vi i det smukkeste efterårsvejr med høj sol Divitræf i Slangerup By. En leder fra Erik Ejegod
og en leder fra Stenlænderne stod for planlægningen, og løbet var organiseret som et stjerneløb med
Olsenbanden som tema. Spejderne deltog i patruljer på tværs af grupperne, og de skulle udføre forskellige
forbryderiske handlinger på deres vej for at finde koden til pengeskabet. Der indgik både indbrud i biler,
afluring af koder, sprængninger af bomber og meget andet i opgaverne for at finde koden
Med organiseringen af løbet som stjerneløb fik spejderne gået hele Slangerup igennem ind til flere gange,
så nu kan de finde rundt der. Udklædningen hos lederne var meget fantasifuld, og borgerne i Slangerup fik
sig nogle overraskelser rundt omkring i byen, når de pludselig og helt uforberedt stødte på de kendte
skikkelser fra Olsenbanden.
Løbet blev afsluttet med, at Egon Olsen desværre blev opdaget og taget til fange af de rigtige vægtere fra
Slangerup, som så måtte føre ham bort i håndjern foran alle spejderne. Vægterne ankom i fuld uniform. Vi
håber ikke, Egon Olsen finder på flere forbrydelser, mens han afsoner sin straf i forvaring i Slangerup.
I februar afholdt vi Pingufodboldturnering for 12. år i træk. Førstepladsen gik til Erik Ejegod.
I skrivende stund er den kommende divisionsturnering desværre aflyst pga. coronavirus. Vi har i de sidste
møder efter ønske fra juniorlederne arbejdet på, at divisionsturneringen fremover skal handle om en
turnering i traditionelle spejderfærdigheder, således at man som leder kan arbejde på at udvikle en post
om en specifik færdighed, samtidig med at spejderne vil kunne træne inden turneringen, hvis de ønsker
det. Spejderne vil således kunne forudsige, hvilke opgavetyper de skal konkurrere i, så de har mulighed for
at dedikere sig til konkurrenceelementet i turneringen. På den måde vil forskellen mellem turneringen –
hvor de konkurrerer i egne patruljer – og divisionstræf, hvor de deltager i løb i patruljer på tværs af
grupperne, blive tydeligere.
Dette spejderår er også et år, hvor vi takker af som medlemmer af divisionsledelsen og dermed som
tovholdere i juniorgrenen. Vi har haft 7 gode spejderår sammen med jer som juniortovholdere, så vi vil
gerne sige alle jer juniorledere tak for samarbejdet og for gode spejderoplevelser med jer og alle vores
spejdere.
Spejderhilsner fra Erik og Anja

Trop:
Her er beretning for troppen inkl. billeder fra divisionsturneringen og fælles tropsmøde. Jeg har desværre
ikke billeder fra tropstræffet.
Divisionsturneringen 2019 for troppen havde temaet ILD. Spejderne startede med at lave ild med ildbor, og
skulle derefter transportere og holde liv i ilden på resten af løbet, der endte på Egemosen. Her skulle 3
gamle vaskemaskiner splittes ad, for at kunne bruge tromlerne som komfurer. En lærerig oplevelse at
opdage, hvordan en vaskemaskine ser ud indeni. En rigtig hyggelig dag, der sluttede med madlavning over
bål og et hyggeligt lejrbål.
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I juni inviterede Knud Rasmussen til fælles tropsmøde med pind-turnering og masser af regnbue-is. Med
over 50 deltagere blev det årets bedst besøgte tropsarrangement i divisionen, så måske en ny tradition er
blevet startet.
På grentræffet i oktober skulle tropsspejderne opklare et mysterium, som involverede en forsvundet
privatdetektiv der samlede på bøjede søm, 883 bortførte børn og en oberst i dametøj! Løbet startede i Stoget, fortsatte på det tomme og lukkede Dyrehavsbakken, og gik derefter forbi et gammelt lukket fort,
hvor mordgåden endelig blev opklaret på blodigste og uhyggeligste vis! En god dag, der også sluttede med
madlavning og fælles lejrbål.

Senior:
I løbet af året 2019/2020 har der været 2 store seniorarrangementer i divisionen. Tilbage den 7.
september blev der afholdt seniordag for alle seniorerne i divisionen. Der var 13 deltagere som alle
hyggede sig i solen med mad på bål, mens der blev spillet forskellige havespil. I løbet af dagen fik folk
mulighed for at lære nye spejdere at kende, samtidig med at man kunne teste deres evner i kongespil.
Den 24. januar 2020 blev 2. arrangement for seniorerne afholdt. Denne gang var det julefrokost, med 20
glade deltagere. Der blev spist, festet, spillet pakkeleg med mange sjove gaver, og endda team-building
ved at trække en bil ud af mudder først på aftenen. Med de forskellige aktiviteter under spisning og
tilfældige pladser var der her rigelig mulighed for at få nye venner og snakke på tværs af grupper.

Friluftsrådet og større arrangementer i divisionen:
Disse beretninger vil også foreligge i printet version på mødet.

Med spejderhilsen
Divisionsledelsen
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