Årsberetning 2019
Øresund Division

Divisionsledelsen
Året startede som sædvanligt med en nytårskur, hvor årets tema var børns udvikling og de
seks områder i udviklingskompasset. Selvfølgelig skyllet ned med bobler og med
kransekage til. Efterfølgende var der korte grenmøder. Det er altså en hyggelig aften, hvor
det er muligt at få en snak på kryds og tværs af grupperne og grenene.
Februar gik som sædvanligt op i grupperådsmøder, og inden vi fik set os om, var det
marts, og vi stod med vores første ”Fælles ledermøde”. Vi havde høje ambitioner om at
lave en lørdag for lederne med en masse aktiviteter – et mini-uddannelsesmarked – hvor
grupperne samtidig kunne holde deres egne ledermøder om eftermiddagen.
Arrangementet blev heldigvis godt besøgt, og vi var enige om, at det skal prøves igen i
2020.
Ellers stod foråret i Divisionssommerlejrens tegn, som har fået sit eget kapital i
beretningen. Her vil vi bare takke endnu engang for det store arbejde, der blev lagt i
lejren.
Novemberdag - og for tropsspejderne Novemberdøgn - var igen efterårets højdepunkt i
divisionen, og selv om Hogwarts troldmænd ikke havde fuld kontrol over vejret, kom ca.
800 spejdere fra 16 grupper glade hjem fra en magisk dag i Harry Potters univers.
I har måske lagt mærke til, at der ikke er en beretning fra tropsgrenen i år. Det skyldes
ikke, at der ikke er sket noget, men vi mangler en gennemgående tovholder, og derfor
hænger det enkelte arrangement på, at nogen påtager sig ansvaret.
I tropsalderen er der også stor "konkurrence" fra adventureløb og andre arrangementer, og
vi skal selvfølgelig være glade for, at der er en masse attraktive arrangementer for
aldersgruppen. At Novemberdøgn stadig kan tiltrække knap 90 spejdere, synes vi dog
viser, at der også er et behov for lokale tropsarrangementer.
Mellem alle arrangementerne, er der også blevet tid til at holde et "kaffemøde" med
korpsledelsen, forkorpsrådsmøde og fem gruppeledermøder.
Året sluttede også med anden en tradition for divisionsledelsen: Vores julemøde med
risengrød, gløgg og æbleskiver.
Mange spejderhilsener
Jonathan og Tina
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Ledertræningens beretning
Årets største og mest succesrige
ledertræningsarrangement er divisionschefers
fortjeneste, hvilket de givetvis har skrevet om
andetsteds.
Ledertræningens allerbedste bidrag er
v/kreative idémager Charlotte, der er i gang
med at udarbejde en håndgribelig hjælp til
især nye ledere, men som forhåbentlig også
kan inspirere erfarne ledere.
Foreløbig er der udarbejdet idémateriale til
Tænkedag og til Sct. Georgsdag. Der er
udarbejdet nogle kort, der leveres til hver gruppe i divisionen.
Flere temaer er på vej.
Ledertræningen kommer rigtigt gerne ud til de enkelte grupper. Bare sig til. Er vi ikke selv
i stand til at komme med kvalificerede oplæg eller aktiviteter, finder vi nogle, der kan
opfylde jeres ønsker.
Med spejderhilsen
Charlotte og Alice

Side 3

Divisionssommerlejr 2019
Divisionssommerlejren 2019 løb af stablen i perioden fra lørdag den
27. juli til lørdag den 3. august 2019 på Næsbycentret - som vi havde for
os selv i den uge.
Der deltog 10 grupper fra Øresund Division og
herudover Tikøb KFUM som venskabsgruppe. Vi
var lidt over 400 spejdere på centret, da vi var
flest. Der var alt fra familiespejd til klan samt
gode hjælpere fra Sct. Georgs Gilderne i
Helsingør og Hillerød.
Vejret var skiftende fra hedebølge en dag til
heldagsregn en anden, hvilket gav nogle
udfordringer og små ændringer i program og
poster, men alt i alt virkede de fleste glade.
Det var en fordel at læne sig op ad
Næsbycentrets mange aktiviteter og
muligheder som sammen med de ting, vi og
grupperne havde planlagt hjemmefra
dannede en god ramme for aktiviteterne
for spejdere op til juniorgrenen. Vi måtte
selv yde en særlig indsats for de ældre
grene, hvor vi på forhånd vidste, at
Næsbycentrets muligheder ikke helt slog
til. Det var et klart ønske fra grupperne, at
der skulle være ”noget sejt” for de ældste,
og vi håber, det lykkedes os at løfte denne opgave, selvom der var et par planer, der ikke
kunne gennemføres.
Vi have planlagt aktivitetsdage/-døgn på
skift for Klan, Trop, Junior og Mini/Mikro.
Desuden var der efter ønske fra grupperne
friholdt to dage til gruppernes egen brug.
Her var der flere grupper, der tog på
udflugt, mens der var andre, der lavede
aktiviteter i egen lejr. De dage, hvor der
ikke var aktiviteter for egen gren, var der
mange, der benyttede sig af
Næsbycentrets aktiviteter.
Der var selvfølgelig også fælles lejrbål med
underholdning i flere omgange, og både vi og centeret sørgede for enkelte andre
spændende indslag så som tryllekunstner, isbil, scoutfit (spejdergymnastik i morgendisen)
og en aftentur for trop og klan.
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Vores madudvalg
havde lavet forslag til
en madplan med
opskrifter og indkøbslister, der var
koordineret med centeret og den lokale
Brugs. Vi har på fornemmelsen, at det for
de fleste grupper var en god hjælp til at få
det hele til at hænge sammen.
Vores samaritter, beredskab og
logistikudvalg hjalp til med at få ankomst og
afgang til at glide så smertefrit som muligt, og vi stillede også med vores egen
samarittertjeneste. Når der ikke var for meget brug for den, var den også
førstehjælpepost, hvor spejderne kunne booke en tid og lære noget – og selvfølgelig få et
mærke.
Igennem lejren fik vores PR-udvalg lagt nogle ganske flotte billeder op på nettet, og vi fik
også en fin omtale i pressen i Nordsjælland. Der var rigtig mange likes - også fra vores
divisionschefer, som jo var på jamboree i USA.
Denne beretning viser, som man kan læse af ovenstående hertil, at det har været en rigtig
god og succesfuld lejr. Der har selvfølgelig været kriser, opråb og smuttere i
planlægningen, ting der ikke gik helt, som de skulle, midtvejslejrkriser og nogle der kom
til at snakke grimt til hinanden, et par stykker, der skulle køres på skadestuen, og
almindeligt brok om stedets regler – ligesom på alle andre lejre. Teamet, har for at samle
op på det hele, sendt evalueringsskemaer ud til grupperne for at høre, hvad vi – eller
vores arvtagere – skal gentage eller gøre bedre næste gang, vi skal have en
divisionssommerlejr. Vi har desværre modtaget meget meget få besvarelser – og vi har så
desværre ikke lige haft overskud til
at rykke voldsomt for de sidste
besvarelser. Jeg vælger derfor at
tro, at der ikke har været noget,
der var så voldsomt forkert, at
grupperne har haft stort behov for
at brokke sig. Hvis der er nogen, der
alligevel stadig gerne vil give deres
gode råd videre til næste lejrteam,
så må man gerne sende mig et
udfyldt skema. Det vil blive gemt til
inspiration for vores næste
lejrteam.
En ting, der ikke gik helt som planlagt, var, at vi troede, vi havde lagt et realistisk budget
på 60.000 kr., men på grund af diverse benspænd lykkedes det ikke at få udgifterne til at
slå til. Blandt andet var isbilen ca. 3.500 kr. billigere end den oplyste budgetpris,
tryllekunstnerens pris uden moms var pludselig prisen med moms, materialerne til
samaritterne ”kostede gratis”, når det var til spejderne, grupperne købte ikke mange
materialer til de fælles aktiviteter – for ”vi fandt lige noget, vi alligevel havde liggende,
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som lige kunne bruges” – og
Næsbycenteret stillede med en del materialer ”for I har jo købt en
hel centerlejr, så det er med i prisen”. Alt i alt

havnede vi ca. 13.000 kr. under budget, selvom vi i praksis fik gennemført alle de
budgetterede aktiviteter. Man bør selvfølgelig være glad for alle de flinke mennesker, der
er omkring vores spejderliv – men det gør det ikke nemt at budgettere en lejr med al den
hjælpsomhed!
Det skal nævnes, at vi havde et godt samarbejde med Næsbycentrets engagerede stab,
der virkede som om, de ville hjælpe med hvad som helst for at få vores lejr til at være en
succes. Det bekræftede til fulde, at beslutningen om at afholde lejren på et spejdercenter
på Sjælland var helt rigtig.

Til sidst en stor tak til de mange aktive
ledere og andre, der var med til
organisere og med til at hjælpe, især med
at få aktivitetsdagene til at hænge
sammen. I har virkelig gjort jeres til at
denne sommerlejr har bidraget til at gøre
jeres spejdere ”modige”.

På vegne af det dejlige uundværlige team
Karsten R. Møller
Lejrchef
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Familiespejd
Hermed lidt nyt fra familiespejderne i divisionen.
Vi har nu familiespejdere i følgende grupper:
Holbo Gruppe, Prins Hamlet, 1. Helsingør, Hornbækspejderne, Espergærdespejderne, De
Vilde Svaner og Ramløse Gruppe
Vi har haft en fantastisk tilgang af familiespejdere i divisionen, og er nu oppe på ca. 70
spejdere, og der bliver ved med at komme nye – så grenen har for alvor bidt sig fast.
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 (Hanne Larsen – 26233524) – vi vil
rigtig gerne hjælpe jer med at få startet op.
Vi kan nu for alvor begynde at se virkningen af at have familiespejd i de forskellige
grupper – der er rigtig mange, der holder fast og rykker videre op i grenene, og vi har også
en forældregruppe, der er vant til at give en hånd med og gerne stiller op og hjælper
både i grenen, men også i bestyrelser, udvalg m.v., så det er absolut kun en ekstra gevinst
for en gruppe.
Vi har fortsat holdt fællesmøder ca. to gange om året og har planlagt det næste til lørdag
den 21. marts 2020, hvor Espergærdespejderne er tovholder – det er sjovt både for
spejderne og lederne at kunne lave noget i fællesskab. Hver gruppe står for en aktivitet,
så man får som leder også en masse gode ideer med hjem.
Vi er også ved at arrangere vores årlige familiespejd-weekend, der i år ligger den 16.–17.
maj. I år skal vi på bondegård, nemlig til Grangården, der ligger lidt uden for Helsingør.
Her skal vi passe dyrene, køre traktor, sove i telt og ikke mindst hygge omkring lejrbålet.
Vi forventer at blive ca. 100 deltagere fordelt på spejdere, ledere, forældre, søskende og
bedsteforældre m.v., så det bliver et brag af en weekend.
De bedste familiespejderhilsner
Hanne ”Bank”
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Mikro-/minigrenen
Divisionsturneringen blev vanen tro afholdt på Gurredam og til ære for Dannebrogs 800 års
jubilæum.
Da vi senere på sommeren skulle på fælles Divisionssommerlejr, var dagen begrænset til
kun een dag, lørdag den 15. juni 2019.
Posterne var blevet delt ud over
historien for hvert århundrede. OG
fantasien kendte ingen grænser. Det
blev et flot og vådt dyk ned i vores
fælles historie. Lige fra den spanske
syge til opdagelse med det gode skib
Enhjørningen.
Vi fik den flotteste forplejning med flæskesteg, og dagen bød
selvfølgelig også på lagkage.
Tillykke til De vilde Svaner, der flot løb med planken.

Spejderhilsener
Betina, Anita og Tina F
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Juniorgrenen
Vi har i 2019 igen afholdt vores to arrangementer for juniorspejderne i divisionen: PL/PAweekend samt en divisionsturnering. Det var 7. år i træk, vi afholdte PL/PAarrangementet, hvor temaet i år var ”planlægning”. Hver patrulje skulle planlægge deres
egen post i løbet af formiddagen (hvor de
havde fået lidt forskellige rammer og
materialer), og så skulle de ud på
opgaveløbet om eftermiddagen, hvor
lederne afholdte juniorernes poster. Det
gav et spændende indblik i, hvad
juniorspejderne syntes var sjovt på en
post.
Det var fjerde år vi afholdt
divisionsturneringen som en klassisk
divisionsturnering, hvor patruljerne skulle
dyste i lejretablering med teltopsætning,
køkkenbord og madlavning. Vi havde i år en
endnu mere skarp beskrivelse af, hvad kravene til lejrpladsen var, samt hvordan
pointfordelingen var. Spejderne var som altid super gode og fik lavet nogle rigtig fine
lejrpladser, og det blev en rigtig god lejr
I 2020 skal vi igen afholde de to arrangementer, og planlægningen er allerede i fuld gang.

Med spejderhilsen
Martin, Tante Tut og Rolf
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Seniorgrenen
Året startede ud med, at seniorgrill og sankthans blev slået sammen. Det blev holdt hos
Holbo og var en kæmpe succes. Der blev snakket, grillet og lavet et kæmpe bål. Det vil vi
gentage i 2020 og dermed starte en ny tradition.
Næste event var divisionssommerlejren, som også var en succes, da der var tænkt over, at
der skulle være aktiviteter kun for seniorerne. Seniorerne blev sendt ud på en god gåtur i
sommerens bagende sol. Heldigvis var der tid til en forfriskende svømmetur i en å, inden
der om aftenen var fest og helstegt pattegris. Stor succes.
Årets helt store event var vores
divisionsturnering, ØM, og i år var der
15-års jubilæum. Det betød, at
spejderne blev sendt på
uddannelsesmesse, da man som 15årig skal til at vælge uddannelse. De
kunne prøve at være spejdere, læger,
Netto-medarbejdere, popstjerner og
meget mere. De havde så også den
gennemgående opgave, som gik ud på
at designe og trykke deres egne
pengesedler. Det gik bedre for nogen end
for andre. Det hele sluttede i den meget traditionsrige mudderbane, som alle skulle
igennem. Til sidst var der banket med god mad fra køkkenholdet og hygge.
Året blev som vanligt sluttet af med manér med julefrokost i starten af december. Der var
julemad, risalamande til dessert og selvfølgelig den store pakkeleg. Efter middagen var
der musikkonkurrence, som nogle af deltagerne have arrangeret. Resten af aftenen gik
med dans, sjov, hygge og godt samvær.
Vi har i løbet af året også afholdt en bunke klanledermøder, hvor klanlederne har kunnet
idéudveksle og hjælpe hinanden med svære dilemmaer. Vi har været på besøg i hinandens
hytter og set, hvordan der ser ud hos de andre klaner. Vi har styrket sammenholdet i
divisionen på tværs af klaner og glæder os til at fortsætte samarbejdet igen til næste år.
De bedste spejderhilsner
Caroline, Laura og Martin
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