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DC’ernes beretning 2020 

Året 2020 startede helt almindeligt med vores traditionelle nytårskur, men det varede 

ikke længe, og i januar 2021 kunne vi på vores online nytårskur kigge tilbage på det 

mærkeligste spejderår nogensinde. 

Vi nåede lige at deltage på alle 

grupperådsmøderne i februar samt holde 

vores fælles ledermøde d. 7. marts på 

Fredensborg Skole. Med håndsprit og afstand 

fik vi prøvet kræfter med lidt praktisk 

spejderarbejde bl.a. i ordets bogstaveligste 

forstand “Nak og æd en høne” - eller rettere 

to. Det var en stor succes for de involverede 

ledere. Derudover fik vi også lavet en del 

knob, besnøringer og insekthoteller samt 

prøvet kræfter med “Tina og 

Spejdermonopolet”. 

Det blev dog også det sidste fysiske 

arrangement i en lang periode, da 

landet lukkede ned få dage efter. 

Mange møder og arrangementer blev 

aflyst - også i divisionen. Men hurtigt 

lærte vi, hvor meget der kunne lade sig 

gøre online, og kreativiteten 

blomstrede. Da landet begyndte at 

lukke op igen, var omstillingsparatheden 

stor, og der blev lavet arrangementer, 

som tilpassede sig de skiftende 

retningslinjer. 

Nedlukningen gav måske også en stigende interesse for at komme ud i naturen, og de 

fleste grupper har fastholdt medlemstallet. 

Da sommeren nærmede sig, kunne vi holde et hyggeligt gruppeledersommergrillmøde 

udendørs, men divisionsrådsmødet måtte vi udsætte. Det lykkedes dog at afholde det d. 

3. september i en lidt skrabet udgave, men regnskab, budget samt udviklingsplan blev 

vedtaget og valg til divisionsledelsen foretaget, så alle formaliteter var på plads. 

Novemberdag var for stor en mundfuld for restriktionerne, og da formålet netop er, at 

hele divisionen mødes, valgte vi at aflyse arrangementet i 2020. 
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Heller ikke korpsrådsmødet kunne 

gennemføres, som det plejer. Først var 

planen at opdele det i mindre lokale 

arrangementer, og omstillingsparatheden 

kom igen på prøve, men til sidst endte 

mødet som bekendt med at blive holdt 

som et rent onlinemøde. 

I skrivende stund er vi allerede godt i gang 

med 2021, hvor vi indtil nu nærmest kun 

har mødtes online. Dog har flere grupper 

været så heldige, at de har kunnet 

afholde deres grupperådsmøder fysisk, så 

2021 har budt på varierende oplevelser alt fra online møder i de hjemlige omgivelser til 

kølige møder i solskin, snestorm og haglbyger, så det uldne undertøj blev flittigt benyttet. 

Men det var fantastisk at komme ud og hilse på lederne og bestyrelserne igen. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle jer ledere og bestyrelser rundt omkring i 

Nordsjælland for at være så vedholdende og idérige, så I har formået at holde gang i 

spejderarbejdet og gruppernes udvikling. Og naturligvis en stor tak til divisionsledelsen for 

også at være vedholdende og tålmodige samt at bære over med os, når vi har måttet lave 

planerne om i sidste øjeblik! 

Vi ser frem til et 2021, hvor vi forhåbentlig kan mødes med jer alle igen - og naturligvis 

jeres spejdere! 

Mange spejderhilsener 

Jonathan og Tina 
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Ledertræningens beretning 

Hvor var det godt, vi nåede at afholde en fælleslederdag sidste år, lige inden alt lukkede 

ned. Vi havde en rigtig god dag med flere forskellige aktiviteter. De ca. 50 ledere var 

superaktive og dybt engagerede i deres moduler, 

der omfattede:  

• Praktiske spejderfærdigheder i form af knob 

og besnøringer  

• Nak og æd en høne kokkereret på trangia 

• Bygning af insekthoteller 

• Tina og Spejdermonopolet 

• Forår i naturen med en naturvejleder, der 

bl.a. lavede is med os ude i skoven!  

Ved divisionsrådsmødet fik alle grupper udleveret 

de færdige kort med ideer til afvikling af Sct. 

Georgsarrangementer. De par grupper, der ikke var 

til stede, har modtaget kortene efterfølgende. 

Men nu er der lys forude. Spejderarbejdet er så småt i 

gang igen. Måske har I fået nye ledere og har derfor lyst til, at vi i ledertræningen samler 

en række nye ledere fra divisionen, eller at vi kommer ud til jer og fortæller de nye 

ledere om vores værdigrundlag m.m. Måske vil I gerne selv sammensætte et kursusforløb, 

vi kan afvikle. Vi kan også holde et kursus hos jer og invitere andre nye ledere fra 

divisionen. 

Et andet tilbud er, hvis I trænger til oplæg om, hvad I vil med gruppen fremover. Vi kan 

invitere lederne og bestyrelserne til sådan en dag. 

Spejderhilsen  

Charlotte og Alice 
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Familiespejdernes beretning  

Det har været et år præget af corona, hvilket har betydet, at familiespejd har været 
lukket ned det meste af året.  

Enkelte grupper herunder Hornbækspejderne har forsøgt sig med lidt hjemmespejd, 
hvilket har forløbet fint. 

Vi så os desværre nødsaget til at aflyse vores planlagte divisions-weekendtur i april 2020 
med håbet om, at vi kunne gennemføre en weekendtur i 2021 forår eller efterår. Vi har nu 
besluttet, at vi udskyder vores weekendtur til foråret 2022, men har endnu ikke fastsat en 

weekend. Den kommer formentlig til at ligge i april/maj måned 2022.  

Vi har holdt nogle videomøder i grenen for at holde kontakt med grupperne – det har bare 
været rigtig hyggeligt ikke mindst at høre, hvordan de enkelte grupper har tacklet corona-
situationen. 

Vi kan også med glæde oplyse, at Ramløse Gruppe det sidste år også har haft familiespejd, 
så nu er vi seks grupper i divisionen, der kører familiespejd med stor succes.  

Følgende grupper har familiespejd:  

1. Helsingør  
Prins Hamlet 
Hornbæk Spejderne 
Ramløse Gruppe  
Espergærdespejderne 

De Vilde Svaner  

Men vi vil rigtig gerne være flere grupper, så går I og tænker det kunne være sjovt at 
starte op, men ikke rigtig ved hvordan, så er det bare om at tage kontakt til Martin 
Grundtvig eller Hanne Larsen/26233524 i divisionsledelsen, så kommer vi gerne ud og 
hjælper jer med at komme godt i gang.  

Trods coronanedlukning har vi fået flere familiespejdere i divisionen – vi er nu oppe på ca. 
90–100 søde små familiespejdere – det er bare en succes. 

Da vi har udsat weekendturen, er vi ved at planlægge et fælles spejdermøde i 
september/oktober måned måske med input udefra. 

JUBII nu er vi bare godt i gang igen, og det er bare så dejligt både for børn og voksne.  

Vi håber meget, det næste år bare bliver et fantastisk familiespejderår.  

De bedste spejderhilsner 
Martin G og Hanne 
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Mikro-/minigrenens beretning 

Året startede som det plejede med nytårskur, 
hvor en del grupper deltog. På mødet 
besluttede vi, at årets tema på 
divisionsturneringen skulle være OL. Vi nåede at 

holde et planlægningsmøde igen i starten af 
marts, og ugen efter lukkede Danmark ned, så al 
planlægning stoppede.  

 

I april afholdte vi et online møde, hvor det blev besluttet, 
at divisionstuneringen skulle holdes online. Hver gruppe 
skulle mødes på egen grund, og der ville blive sendt 
opgavekasser ud! Fire grupper deltog i legen, og det blev 
til et par hektiske timer med deling af opgaver på tværs af 
de to grene og de fire deltagende 
grupper. Alt foregik via Facebook, 

og spejderne fik vist en lille snert 
af noget, der lignede en dyst med 
indlagte lege. De skulle bl.a. 
bygge med Lego, finde ting i 
naturen og bygge en 
forhindringsbane, og alt skulle 
dokumenteres med billeder og 
film. 

 

Mange spejderhilsnener 

Tina F og Anita 
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Juniorgrenens beretning 

 
2020 var et anderledes spejderår. Få uger inden PL/PA-arrangementet blev Danmark for 

alvor ramt af COVID-19 og lukket ned. Vi valgte at følge regeringens og DDS’s retningslinier 

ved at aflyse PL/PA-arrangementet. 

Divisionsturneringen blev også ramt af COVID-restriktionerne, hvilket betød, at vi også 

måtte aflyse dette arrangement. 

Vi fik dog holdt et par online grenledermøder, så vi stadig kunne holde kontakten, og hvor 

vi kunne forberede os til 2021, som vi stadig håber bliver et bedre spejderår. Rammerne 

for både PL/PA-arrangementet og Divisionsturneringen var lagt for 2020, så vi satser på at 

kunne afholde arrangementerne i en tilpasset form, så vi kan overholde de gældende 

retningslinier. I 2021 er PL/PA-arrangementet allerede udskudt fra marts til april i håb 

om, at Danmark er åbnet lidt mere op til den tid. 

Mange spejderhilsener 

Rolf 
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Tropsgrenens beretning 

Der er ikke sket så frygtelig meget i det foregående år. Vi startede godt ud med at prøve 

at planlægge et tropsdøgn, og vi nåede rimelig langt, før vi blev nødt til at aflyse det 

grundet Corona.  

Vi har efterfølgende holdt to onlinemøder. Det ene var nytårskuren, hvor der blev talt om 

et muligt arrangement i maj. Det kan desværre ikke lade sig gøre, men der var mange 

gode ideer i spil, som vi kan bruge, når vi så småt kan komme i gang igen. Jeg håber, at vi 

i fremtiden kan komme i gang med at skabe nogle faste tropstraditioner i divisionen, som 

f.eks. en divisionsturnering og måske evt. PL/PA-dag.  

Bedste spejderhilsner  
Martin N  

 

 

 

Seniorgrenens beretning 

Året 2020 startede ud som det plejer med divisionens nytårskur. Derefter gik det så ikke 

så godt. Vi havde planlagt en del arrangementer for seniorerne, men d. 11. marts 2020 

blev Danmark lukket ned.  

Samtlige planer det næste lange stykke tid blev aflyst, og ude i klanerne begyndte man at 

afholde onlinemøder. Der var dog håb forude, så der blev arbejdet på planlægningen af 

arrangementer og ture, man kunne deltage på, når der igen blev åbnet. Flere af klanerne 

begyndte også at planlægge sommeraktiviteter og lejre. 

Mens alt dette skete, var der en lille flok, der arbejdede på, at ØM og julefrokost stadig 

kunne blive til noget. Men da vi kom om på den anden side af en fantastisk sommer, ja, så 

lukkede alt ned igen. Vi var mere end klar og ventede bare på, at der blev åbnet op igen. 

Til sidst blev ØM aflyst, og kort efter led julefrokosten samme skæbne.  

Med det sagt er der ikke sket så meget. Der har været enkelte fælles onlinemøder. Dog 

har langt de fleste afholdt egne klanmøder online. Vi håber på at kunne meget mere, når 

vi åbner op igen i løbet af 2021.  

Mange seniorhilsener 

Ditte, Laura og Martin N 

 


