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Divisionsledelsen  

Igen i 2018 startede året i Øresund Divi-

sion med nytårskur, hvor ledere og senio-

rer mødtes og fik skudt et nyt spejderår i 

gang.  

Derefter fulgte grupperådsmøderne og 

divisionsrådsmødet. Det lykkedes at få 

puslespillet til at gå op og få en repræ-

sentant fra divisionen med på alle grup-

perådsmøderne. Vi er glade for at komme 

rundt - det er hyggeligt at få hilst på spej-

dere, ledere, bestyrelser og forældre, og 

det giver et indtryk af den gejst og opbakning, der er rundt omkring i grupperne.  

Den første lørdag i april holdt Sct. 

Georgs Gilderne deres Roverløb, hvor 

en pæn del af divisionens ledere og 

seniorer deltog. Det var en super sjov 

og meget underholdende måde at 

være sammen på. Der var udfor-

drende poster, hvor alle kunne være 

med og en virkelig udsøgt middag til 

at slutte af på. Tak til gilderne for 

dette arrangement. 

Øresund Division var også godt re-

præsenteret på det, der skulle vise 

sig at blive den sidste ZOO-dag, søndag 

d. 6. maj 2018. ZOO-teamet har et andet arrangement på tegnebrættet, og vi håber, de 

vender tilbage med noget i 2020. 

Juni måned bød på divisionsturneringer for 

mikroer, minier og juniorer. Igen besatte vi 

Gurredam, og det blev en dejlig weekend 

med masser af glade børn. Divisionsturne-

ringerne er også beskrevet i grenenes be-

retninger. 

I løbet af 2018 har der desuden været kur-

sus i Medlemsservice, introduktion til de 

nye mærker og et "kaffemøde", hvor alle in-

teresserede i divisionen var inviteret til 

møde med Signe fra korpsledelsen og korp-

sets generalsekretær.  
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Der har selvfølgelig også været grenmøder samt 

gruppeledermøder og som sædvanligt en travl no-

vember måned: 

Først vores store Novemberdag - denne gang med Ol-

sen Banden-tema. Novemberdag har altid trukket 

mange deltagere, og rygtet har spredt sig, så vi også 

havde gæster udefra, der gerne ville se, hvordan vi 

kan tiltrække så mange deltagere. 

Novemberdag kan ikke lade sig gøre uden den store 

opbakning fra grupperne, der stiller op med en 

masse sjove og spændende poster. 

Derefter var der Forkorpsrådsmøde - og selvfølgelig 

selve Korpsrådsmødet. Vi havde nok været lidt for 

optimistiske, da vi også prøvede at presse "Tina og 

Spejdermonopolet" (eller "Jonathan og Spejdermo-

nopolet", som det skulle have været denne gang) ind 

i november, så vi prøver igen og får langt en bedre 

dato ind i kalenderen i 2019. Vi modtager gerne forslag.  

Selv om Divisionssommerlejren først afholdes i 2019, skal den også med i denne årsberet-

ning, da forberedelserne har været en vigtig del af årets arbejde. Heldigvis har vi et velfun-

gerende lejrudvalg, og de har skrevet en selvstændig beretning. 

Divisionsledelsen har også arbejdet med forberedelsen af den fælles lederdag, som blev 

afholdt 9. marts 2019 med deltagelse af lidt over 60 ledere fra 12 grupper. 

Tak til divisionsledelsen og til alle ledere og andre aktive i grupperne, der har været med 

til at gøre 2018 til endnu et aktivt spejderår i Øresund Division. 

Mange spejderhilsener 

Jonathan og Tina 
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Novemberdag  

På vej hjem i bussen fra Korpsrådsmøde 2017 gik der som altid en livlig snak omkring alle 

mulige ting og sager. Et af samtaleemnerne var Novemberdag, og pludselig blev der sagt 

”Olsen Banden”. Da vi så mødtes i juni til det første Novemberdagsmøde, tog det heller ikke 

mange minutter før, at temaet for Novemberdag 2018 var besluttet. 

Selve planlægningen tog fire møder med et særdeles flot 

fremmøde af ledere fra de deltagende grupper. Der blev 

valgt fire film, som skulle være omdrejningspunktet om 

årets baser: Olsen Banden ser rødt, Olsen Bandens sidste be-

drifter, Olsen Banden i Jylland samt Olsen Bandens på dybt 

vand.  

Vejrguderne var milde mod Øresund Division den første lør-

dag i november, så det var ingen sag for de knap 800 spej-

dere at tilbringe en dag i Egon Olsen & Co.’s selskab. Først 

blev blev Egon befriet fra fængslet af tropsspejderne og her-

efter gik jagten ind på en masse millioner guld-euro. 

Posterne var naturligvis tro mod Olsen Bandens univers, så 

vi var til grisefest på Mallorca, i Jylland, på jagt efter dia-

manter i beton og på ”kursus” i finere fransk madlavning. 

Der blev lavet vandkikkerter, lagkager, puslespil, indføds-

retsprøver, skudt balloner ned på klatrevæggen, bygget broer 

og meget, meget mere. 

Den varmen menu var naturligvis god dansk mad i form af flæskesteg m/flødekartofler og 

rødkålssalat m. mandariner, som igen i blev lavet af Morten Eistrup. Den blev serveret på 

under 20 minutter ved hjælp af et solidt hold af forældre. 

 

Foto: Aske Kondo 
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For at Egon Olsens plan skulle lykkes, skulle der afslut-

ningsvis laves en anordning, der kun brænde afspærin-

gen over til pengeskabet med guldmønter. Det klarede 

spejderne også, og der blev delt guld ud til folket, men 

Egon Olsen blev desværre igen fanget under en drama-

tisk anholdelse med blå blink og modige betjente. 

Tak for endnu et godt arrangement og tusind tak til alle 

ledere, forældre, gilder, seniorer og andre for opbakning 

og hjælpen! 

Mange spejderhilsener 

Tina 
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Divisionssommerlejr 2019 

Planlægningsteamet er godt i gang med at forberede divisionssommerlejren, der skal løbe 

af stablen 27/7 - 3/8-2019 på Næsbycentret www.naesbycentret.dk. 

Det overordnede tema for lejren bliver ”FÆLLESSKAB” - og vi har lovet, at det skal være 

nemmere at være med på denne lejr end at arrangere sin egen lejr. Grupperne har også 

bedt om at kunne være sig selv et par dage på lejren.  

Der er af gode grunde intet at berette fra selve lejren endnu, men her er nogle highlights 

om det, der er hændt i planlægningen i løbet af året: 

• Der er lavet aftale med Næsbycentret – og vi får hele centret for os selv i den uge. 

• Vores PR-udvalg har fået en hjemmeside op at stå: www.divilejr19.dk 

• Der er forhåndstilmeldt 12 grupper – og endelig tilmelding foregår lige nu direkte til 

Næsbycentret. 

• Vi forventer at blive mellem 500 og 600, når vi er flest på lejren. 

• Der er lavet en ramme for aktiviteterne, der skal foregå på lejren.  

• Der vil blive koordineret transport og lejrpladser. 

• Vi laver en samaritterpost. 

• Vore madudvalg har lavet et godt tilbud med menuer og indkøbslister, så det bliver 

nemt for grupperne – de skal bare lige selv lave maden og spise den. 

Det er intentionen, at der bliver en 

aktivitetsdag eller -døgn for hver af 

grenene, og udfordringen er lige nu 

at få fyldt disse rammer ud. Vi kan 

godt bruge flere aktive i denne plan-

lægning. 

Der vil også blive lavet noget face-

book-dating, hvor man kan finde an-

dre ligesindede til centerets aktivite-

ter de dage, ens gren ikke har aktivi-

tetsdag. 

Vi ses ☺ - det skal nok blive fedt! 

På vegne af planlægningsteamet 

Karsten Møller, lejrchef 

 

  

http://www.naesbycentret.dk/
http://www.naesbycentret.dk/
http://www.divilejr19.dk/
http://www.divilejr19.dk/


 

Side 7 

 

 

Familiespejd  

Hermed lidt nyt fra familiespejderne i divisionen: 

Jubii, endnu en gruppe har startet familiespejd nemlig Holbo 

gruppe – STORT TILLYKKE med det. 

Vi har nu familiespejdere i følgende grupper:  

Holbo Gruppe, Prins Hamlet, 1. Helsingør, Hornbækspejderne, De 

vilde Svaner samt Espergærdespejderne. 

Vi er ca. 50-60 aktive familiespejdere i divisionen, men vi vil rigtig 

gerne være flere, så hvis I går og pusler med tanken, men ikke 

rigtig ved, hvordan I kommer i gang, så skynd jer at kontakte os – 

vi vil alle rigtig gerne hjælpe jer med at komme i gang.  

Hvad er der ellers sket det sidste år – jo, vi har fortsat med 

at holde et forår/sommermøde samt et efterårsmøde sam-

men. Sidst var vi inviteret til Hornbæks Sankt Hans-arran-

gement i juni 2018 – det var super sjovt - især besøget af 

en flot rød brandbil, der spredte skum, som spejderne 

kunne tumle sig i. Dog havde de lidt besvær med at få 

skummet til at skumme rigtig, men spejderne havde en 

fest. 

Vi er ved at planlægge vores årlige weekendtur, og i år går 

turen til Guldborgsund Dyrepark ved Nykøbing Falster. Vi 

har lånt en spejderhytte tæt på, og her kan vi få sat alle 

vores telte op – det bliver bare så hyggeligt.  

Vi forventer at blive ca. 80 deltagere fordelt på spejdere, 

ledere, forældre og 

eventuelt søs-

kende, bedstefor-

ældre m.v. 

Til sidst vil jeg bare 

sige, at det er super sjovt og givende at være leder 

for familiespejdere – en masse søde børn og dejlige 

forældre, der nyder at lave sjove og spændende spej-

derier sammen. 

 

De bedste familiespejderhilsner 

Hanne ”Bank”  
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Mikro-/minigrenen  

I løbet af 2018 blev der rokeret lidt rundt i kræfterne 

i divisionsledelsen.  

Divisionsturneringens tema blev i år ”Fangerne på 

Gurredam”. Det mærkes nu, at mange ledere har væ-

ret med mange gange, og at samarbejdet fungerer i 

divisionen. 

Det, at vi i mikro-/minigrenen har et godt kendskab 

til hinanden, fik vi god brug for, da minierne og mikro-

erne alle skulle blive på Gurredams område pga. af et arrangement i skoven.  

Alle fangevogtere havde fået flotte t-shits, så spejderne på posterne kunne se præcis, hvem 

der var de stygge fangevogtere. Oldermanden havde hjælp af dem med guldnøgler på deres 

t-shirts.  

Intet mindre end 320 mikroer og minier samt deres ledere var klar. 

Efter flaghejsningen kom Oldermanden i lang hvid kjor-

tel og hvidt skæg og fortalte, at alle nu var fanget på 

Gurredam, og måden vi kom fri på var, at minierne 

skulle samle nøgler til et kodeord, så de kunne 

komme igennem den hemmelige port. Mikroerne 

skulle samle brikker til et puslespil, der blev 

til…….godt gættet - en nøgle. 

Vejret var også med os. Og selv om vi var mange, lyk-

kedes det at få befriet alle. Spejderne skulle i bedste 

stil for konceptet stå på de bogstaver, de havde fundet 

og sige kodeordet for at komme ud gennem porten. 

Fra de nye kræfters vedkommende vurderer vi, at vi kan nedbringe antallet af planlæg-

ningsmøder.  

Vi synes, det fælles lejrkoncept stadig 

fungerer især for grupper med få leder-

kræfter.  

 

Med spejderhilsen 

Anita, Tina F og Betina 

 

Ps. Vi glæder os til Divisionssommerlejr i 

2019 
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Juniorgrenen  

Vi har i 2018 igen afholdt to arrangementer for juniorspejderne i divisionen: PL/PA-weekend 

samt en divisionsturnering.  

Det var 5. år i træk, vi afholdte PL/PA-arrangementet, hvor temaet i år var ”samarbejde”, 

og PL/PA’erne kom på opgaveløb, hvor de lærte at blive endnu mere opmærksomme på, 

hvordan man samarbejder i en patrulje. 

Divisionsturneringen blev for 

andet år afholdt som en klas-

sisk divisionsturnering, hvor 

patruljerne skulle dyste i lejr-

etablering med teltopsætning, 

køkkenbord og madlavning. 

Det var dog en fantastisk varm 

sommer, hvilket betød, at vi 

måtte være kreative og 

springe bålpladsen over grun-

det bålforbudet, og dermed 

også lave mad uden bål eller 

trangia. Spejderne var dog su-

per gode til at tilpasse sig, og 

det blev en rigtig god lejr, selv 

om vi ikke havde bål den week-

end. Det blev også en divisions-

turnering med et rekordhøjt antal deltagere på sam-

menlagt 100 juniorspejdere og ledere, hvilket vi er 

rigtig stolte over. 

I 2019 skal vi igen afholde de to arrangementer, og 

planlægningen er allerede i fuld gang, hvor PL/PA-

temaet er: Planlægning i patruljen, og divisionstur-

neringen bliver igen en klassisk divisionsturnering 

med fokus på de gamle spejderfærdigheder. 

Mange spejderhilsener 

Martin, Tante Tut og Rolf 
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Tropsgrenen 

2018 har været et stille år for tropsspejderne i divisionsregi. De har så været aktive på alle 

mulige andre spejderarrangementer rundt om i landet, hvilket vi har fået fine beretninger 

om til grupperådsmøderne. 

Divisionsturneringen for tropsspejderne blev ikke til noget, da tilslutningen blandt lederne 

ikke var så stor. Til gengæld blev der gået ”all in” på Novemberdøgn. Som noget nyt i år 

afholdte vi planlægningsmøderne til Novemberdøgn og Novemberdag samtidig, og det så ud 

til at virke en del bedre end tidligere år. Tak til alle de tropsledere, der bakkede om det! I 

hvert fald kom der et godt Novemberdøgn og nogle rigtig gode poster på selve Novemberdag 

ud af det. Tropsspejderne fik derudover en ekstra andel i åbningen lørdag morgen, da de 

blev nødt til at bryde Egon Olsen ud af fængslet. 

Det er allerede blevet besluttet, at vi kører samme koncept i 2019, og forhåbentlig bliver 

resultatet et Novemberdøgn, der rykker alle grænser! 

Mange spejderhilsener 

Jonathan og Tina  
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Seniorgrenen  

Efter sommerferien blev spejdersæsonen startet op med en hyggelig tradition, nemlig seni-

orgrill. Der blev grillet, hyggesnakket og spist kartoffelsalat og hvidløgsbrød i lange baner.  

Årets store event var seniorernes divisionsturnering ØM, der efter en aflysning i foråret 

gjorde comeback i efteråret. I 2018 var det med Årgang-nul tema, og derfor skulle delta-

gerne gennemleve et helt liv fra 0 til 18 år i løbet af bare en dag. Så der skulle laves alt fra 

at tage ble og refleksveste på i dagplejen, til at sætte tandbøjle på et kålhovede som aka-

vede teenagere. Til sidst på løbet blev alle deltagerne studenter og kom på en lille vogntur, 

inden der var banket med god mad og hygge.  

Som en helt ny ting, var KL/KA-møder også kommet på kalenderen i løbet af 2018. Det var 

en kæmpe succes, som vil fortsætte ind i 2019. På disse møder bliver der blandt andet 

diskuteret forskellige dilemmaer, som foregår hjemme i klanen, og hvilke aktiviteter kla-

nernen laver til deres møder, som andre kan hente inspiration fra.  

En anden fast tradition var julefrokosten i december, hvor året blev afsluttet på traditionel 

maner med flæskesteg og risalamande. Der blev selvfølgelig også spillet en omgang pak-

keleg, og derefter gik snakken og dansen sammen med gode venner lige til den lyse morgen.  

 

Deltagerne på ØM i fine refleksveste sammen med postmandskabet og madholdet. 

 

Mange hilsener fra  

Caroline, Jacob, Laura og Martin 


