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DC’ernes beretning  

Igen må vi se i øjnene, at 2021 blev et lidt amputeret spej-

derår. Første arrangement var Nytårskur hjemme bag skær-

men, hvor vi forsøgte at skabe en anelse stemning med palli-

etkjole og jakkesæt! Vi var i hvert fald to, der fik bobler den 

aften, men måske var det ikke helt så inspirerende at holde 

grenmøder efterfølgende, som det havde været tidligere år. 

Vinteren gik med online-møder, og foråret bankede på, hvil-

ket også grupperådsmøderne gjorde. Møderne blev udskudt, 

så det var muligt at holde grupperådsmøderne i marts/april, 

og der blev åbnet for, at grupperne kunne afholde gruppe-

rådsmøderne online. Dette var en helt ny øvelse, vi alle 

skulle ud i. Heldigvis var det også muligt at afholde møderne 

fysisk udendørs, hvilket gjorde, at vi fik oplevet mange afveks-

lende møder! 

Eftersom grupperådsmøderne var blevet udskudt, 

blev årets divisionsrådsmøde også udskudt til  

d. 17. juni! Det viste sig at være en virkelig dårlig 

dag! EM-kamp mod Belgien og en fantastisk som-

mervarme var, hvad vi var oppe mod, men heldig-

vis havde mange alligevel fundet vej til mødet, 

hvor der stik mod sædvanen ikke var kage, men is! 

Vi havde besøg af Karen og Marie fra Korpsledel-

sen og naturligvis Poul Erik fra Friluftsrådet. 

 

Den 9. september kunne vi så endelig holde GL-

sommergrillmøde, der var blevet udskudt fra juni, 

men det blev det ikke mindre hyggeligt af. 

 

 

 

Efter-

årets aktiviteter stod på Novemberdag, som 

var en helt fantastisk dag i godt vejr! Det var 

en fornøjelse at gå rundt og hilse på alle grup-

perne og se de fede aktiviteter, der involve-

rede en masse glade spejdere! Tak til alle 

grupperne for jeres store arbejde - og ikke 

mindst en stor tak til Novemberdagsteamet for 

en kæmpe indsats. 
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I november var det heldigvis også blevet tid til fysisk 

Forkorpsrådsmøde og ikke mindst fysisk Korpsråds-

møde! Det var en fornøjelse igen at kunne sætte sig 

i bussen mod Legoland Hotel - dog med lidt færre 

deltagere end normalt. Men på trods af det lidt min-

dre Korpsrådsmøde, var humøret og stemningen høj 

hele weekenden igennem.  

 

 

 

 

 

Vi blev en ny oplevelse rigere i år, da vi fik et 

lille bonusarrangement ind i kalenderen d. 10. 

december, nemlig et ekstraordinært korpsråds-

møde i Odense, hvor vi skulle vedtage de nye 

vedtægter. Mødet tog under 20 minutter, og 

efter en halv time samt en sandwich rigere 

kunne vi så sætte os i bilerne mod Sjælland 

igen! 

Derudover har vi holdt en aften med “Medlemsservice” på programmet. En pæn del ledere 

og en enkelt kasserer havde taget deres computer under armen og fik løst store som små 

udfordringer med systemet. Vi håber meget på, at vi snart kan holde endnu en aften, når 

Medlemsservice bliver opdateret i løbet af foråret. 

Divisionsledelsen har naturligvis også holdt møder, og det har været en god blanding af di-

gitale som fysiske møder. En stor tak til divisionsledelsen for altid at være i godt humør, 

for en masse inspirerende samtaler, gode ideer, en masse grin og for at holde jeres DC’ere 

ud, når de er lidt fjollede. 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke gruppelederne for deres opbakning. Det 

er en fornøjelse at holde GL-møder, for det er aldrig kedeligt. Der er altid en masse kon-

struktive samtaler rundt om bordet krydret med en masse grin.  

Vi ser frem til 2022, hvor vi forhåbentlig kan lave lidt mere normale spejderaktiviteter 

sammen med jer. 

Mange spejderhilsener 

Jonathan og Tina 
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Ledertræningens beretning 

Igennem 2021 har vi udviklet Tænkedagskort i lighed med kort til forslag med Sct. Georgs-

dagsarrangementer, som blev udleveret sidste år. Tænkedagskortene er trykt og nu udle-

veret til alle grupper.  

Som så mange andre steder i samfundet, satte Corona jo sine begrænsninger.  

For eksempel blev det ikke muligt at afholde ledertræningsdag. Egentlige aktiviteter ved 

Divisionsrådsmødet blev det heller ikke til.  

Men I kan altid kontakte os for ønsker til ledertræning ude i grupperne. 

Med spejderhilsen  

Charlotte og Alice 
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Novemberdagsteamets beretning 

Jubiii, så kom det nye team endelig i gang. Vi 

havde glædet os meget til at samarbejde om op-

gaven og efter at have haft lidt IT-udfordringer i 

starten, kom vi meget godt efter indkaldelser og 

referater (nu også på hjemmesiden). Vi kunne 

dog ikke have klaret det uden de fanatiske men-

nesker, der deltog og planlagde poster ved plan-

lægningsmøderne. 

Årets tema blev valgt, og vi skulle være vikinger på træning til togt. Til at hjælpe os i 

gang på dagen havde vi Thor og vikingerne fra Frederikssund Vikingespil. Vikingerne blev 

og satte stemning på dagen ved at besøge alle fire vikingeposter.  

Det blev en fantastisk dag, hvor alt postmandskab 

stod klar i Byen, Havnen, Valhalla og Krigen med 

spændende poster, hvor spejderne blandt andet 

kunne komme i krigertræning, lave deres egne 

prangerpunge, samle knogler til en ged eller de 

kunne få lidt til ganen i form af mjød og pande-

brød.  

Frokosten blev, sædvanen tro, leveret af Morten 

Eistrup. 

Tak for en skøn 

dag og tak for alt det arbejde, der bliver lagt i de forskel-

lige poster. 

Vi nåede også lige at snige os til at se middagsposten på 

Novemberdøgn sikken en stemning. Se mere i troppens 

beretning. 

Vi ses igen i 2022. Indkaldelsen til første planlægnings-

møde er sendt ud, og vi har allerede modtaget de første 

tilmeldinger. 

Mange spejderhilsener 
Hanne, Tina F og Tante Tut 
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Familiespejdernes beretning  

Så er der gået endnu et år, hvor vi ikke har været 100% oppe at køre, men alligevel er der 

sket meget i familiespejdgrenen i divisionen – vi er bare blevet endnu flere søde familie-

spejdere.  

Der er nu i alt 126 familiespejdere fordelt på ni grupper:  

1. Helsingør, Bent Byg, De Vilde Svaner, Espergær-

despejderne, Fredensborg, Hornbækspejderne, Jon 

Litle, Prins Hamlet og Ramløse  

Hvis der er flere grupper, der har lyst til at prøve kræf-

ter med familiespejd og gerne vil have lidt starthjælp, 

så ring eller skriv endelig til divisionsledelsen. 

Vi fik desværre heller ingen familiespejd-weekend i 2021, men nu er vi i fuld gang med 

planlægningen af vores weekendtur den 21.-22. maj 2022, hvor vi skal til Krokodille ZOO i 

Eskilstrup, det bliver så skønt at komme afsted igen – vi forventer at blive ca. 150 – 200 

deltagere med ekstra voksne og børn. Vi skal ligge i telt på Ovstrup Spejdercenter.  

Den 5. september 2021 holdt vi et fantastisk 

fælles familiespejdmøde hos Hornbækspejderne 

– hver gruppe havde en aktivitet med, og vi fik 

lavet fine både, som vi sejlede med på Horn-

bæks nye sø. Vi fik lavet fuglehuskespil og ikke 

mindst krabbelure over bål – uhm de smagte 

godt.  

Vi er enige om, at vi gerne fremover vil holde 

fælles familiespejdmøde mindst en gang om 

året – det er sjovt for både små som store spej-

dere.  

Der er kommet mange nye ledere i de forskellige 

grupper og ikke mindst i de nye grupper, men vi 

har desværre ikke kunnet mødes til fysisk gren-

møde allesammen endnu – men det skal nok lyk-

kes. 

De bedste familiespejderhilsner  

Martin G og Hanne  
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Mikro-/minigrenens beretning 

Året 2021 blev heller ikke helt, som vi ønskede, men vi kunne heldigvis holde vores divisi-

onsarrangement med lidt udfordringer. Trods dette slog vi deltagerrekord med 400 spej-

dere, ledere og hjælpere på Gurredam over hele weekenden. 

Vores første planlægningsmøde var digitalt, og her fandt vi frem til, at åres tema til 

Mikro-/Minidivi skulle være OL. Så gik planlægningen i gang, og vi måtte tilpasse og ændre 

planer et par gange med skiftende retningslinjer. Arrangementet, som normalt foregår pa-

rallelt for mikroer og minier, blev delt op og afviklet over to separate dage.  

Mikroerne kom om lørdagen, hvor dagen 

startede med indmarch sammen med Super 

Mario, der tændte den olympiske ild, og 

derefter skulle de ud og dyste i forskellige 

OL-spejderdiscipliner, såsom raftekast-

ning, længdeskydning med vandbomber, 

forhindringsbaner, huskeleg og pandekage-

bagning. 

Om søndagen var det så miniernes tur, og 

dysterne foregik på helt samme måde. 

Vi er stolte af, at vi i et coronaår fik gen-

nemført Øresund Divisions største løb for 

mikroer og minier, så spejderne, som har 

oplevet et noget anderledes speejderår, 

kunne få en ordentlig én på opleveren.  

Vi takker gruppernes ledere for den kæmpe indsats og energi, det er at lave det samme 

store løb to dage i træk. Vi glæder os til næste år. 

 
Mange spejderhilsnener 

Tina F og Anita 
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Juniorgrenens beretning 

Igen i år har juniornetværket i Øresund Division været 

ramt af coronarestriktioner, hvilket har gjort, at vi har 

måttet aflyse de kendte koncepter ved de to årlige ture 

og lave en-dagsarrangementer. Vi har prøvet at skyde en 

masse bållugt og fjol ind på de begrænsede timer til ar-

rangementerne, så det stadig lugtede lidt af spejder (og 

lugtende juniorer). 

Vores (normalt) forårsarrangement PL/PA-weekend blev 

gennemført i juni måned, hvor temaet var kommunika-

tion, og der blev leget både med LEGO og walki-talkie. 

Lige før sommerferien blev Divisionsrådsmødet afholdt, 

hvor Rolf efter 8 år gik af som divisionsrepræsentant i ju-

niornetværket, og Amøbe samt Twist blev valgt.  

I efteråret blev der afholdt alternativ juniordivisionsturne-

ring på Gurredam, hvor de deltagende juniorer tog korp-

sets Orienteringsløbermærke på 5 timer. Hver deltagende 

gruppe havde en post, som tog udgangspunkt i mærkets 

punkter. Dagen var vellykket, og der var ikke nogen, der 

blev ægte væk… (kun lidt).  

Året gik på held, og vi gælder os til 2022, som forhåbentlig 

bliver genkendeligt med weekendarrangementer, bållugt, 

sjov og spas for juniorerne og ledergejst.  

Kæmpe spejderhilsner  

Amøbe og Twist 

 

 

 

  

 Vendespil med kortsignaturer 

Der bygges sandskulpturer efter teg-
ning med højdekurver 
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Tropsgrenens beretning 

Heller ikke i år er der sket ret meget, men som vi lang-

somt slap coronaens greb, lykkedes det os at gennem-

føre Novemberdøgn. Temaet var vikinger, og det gik su-

per godt. Det var sjovt og dejligt at mødes med alle 

tropsspejderne igen. 

Vi er også så småt ved at få gang i tropsledermøderne 

igen, og  vi er begyndt at planlægge troppens divisions-

turnering og ved at få datoer på plads til PLA-møder 

Bedste spejderhilsner  
Martin N  
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Seniorgrenens beretning 

Foråret 2021 blev igen stille, præget af nedluknin-

ger og coronarestriktioner. Dog fik vi gang i en del 

fælles online-møder på tværs af alle klanerne. 

Der blev blandt andet dystet i quiz, tegn og gæt, 

og det blev også til en omgang bake-along, hvor 

alle bagte de skønneste cookies hjemme i deres 

eget køkken samt hyggesnakkede og gav gode ba-

geråd over Zoom.  

I løbet af sommeren holdt de fleste klaner sommerlejre forskellige steder i landet. Des-

værre var der ikke nogen fælles lejr, men det kommer der helt sikkert i 2022.  

I første weekend af oktober kunne vi ende-

lig - efter et langt års ventetid - afholde 

vores divisionsturnering for seniorerne 

(ØM). Temaet i år var Disney! Der var gang 

i alle de gode gamle klassikere blandet 

med nogle af de nyere film. På hver post 

kunne man høre høj musik, bestående af 

Disneysange, og postmandskabet, som var 

klædt på som diverse Disneyfigurer, ledte 

patruljerne gennem en masse magiske op-

gaver.  

Det hele sluttede af med med et brag af en 

festbanket lørdag aften. Der var god mad, 

musik og dans. Søndag morgen blev vinderen 

udråbt, og det blev endnu en gang den vilde 

pigepatrulje fra Helsingør.  

Efter ØM, kunne flere af seniorerne hoppe 

ind i bussen på vej til Korpsrådsmødet i Le-

goland.  

I bussen og på mødet blev der hygget og 

snakket samt taget beslutninger. Der blev talt 

om sommerlejr i 2022, og her kom ideen om en fælles forlejr på banen, og denne er nu i 

fuld gang med at blive planlagt. 

Året gik snart på hæld, og restriktionerne blussede op igen. Desværre endte året derfor 

med endnu en aflysning, nemlig årets julefrokost.  

Vi har store planer om at vende stærkt tilbage næste år til Sankthans, julefrokost og me-

get mere. 

Med venlig hilsen 

Ditte, Laura og Martin N 


