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Det Danske
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indkaldelse til

Divisionsrådsmøde
vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet i antvorskov division.
Det afholdes

Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00-21.30
på Høng skole, rosenvænget 25, 270 Høng.

Dagsorden:
1.

valg af dirigent og referent.

2.

Beretning fra divisionsledelsen.

3.

Fremlæggelse af årsregnskabet 2008 til godkendelse.

.

Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være divisionschefen i
hænde senest den 12. marts 2009.

5.

væsentlige beslutninger om divisionens fremtid.
a.

Forelæggelse af planer for indeværende år.
arrangementer for spejdere, ledermøder og kurser.

b.
6.

Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm.

vedtagelse af justeret budget for 2009, samt budget og kontingent
for 2010.

»de grå«
Divisionsblad for Antvorskov division. Divisionen omfatter byerne skælskør, korsør, ruds vedby, Høng,
gørlev, slagelse, ringsted, sorø, jystrup og stenlille. – »de grå« udsendes til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. – Redaktør john anderberg, ved gærdet 11, sæby, 270 Høng. tlf.: 5885
352, mobil: 035 6213, fax: 3 999  – ja@john-anderberg.dk – Graﬁsk arbejde: www.lemann.dk
– lemann@grafisk.dk – tlf. 068 0059.
»de grå« udkommer 3 gange om året. oplag: 00 stk. – stof til næste nummer indleveres senest den 1.
maj 2009. - eftf. deadlines er hhv. 15. oktober 2009 og 1. februar 2010. – De meninger, der udtrykkes i
»de grå«’s ledende artikler og stof i almindelighed, udtrykker ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller
korpsets holdning. Både forsidebilledet og alle øvrige billederne i dette nummer er fra Nytårstaﬂet, der
i år var ændret til et casino. Alle billeder kan ses på billedgalleriet på www.antvorskovdivision.dk
Husk i andre, også at tilflyde redaktøren aktuelle relevante spejderfotos. sendes incl. lidt tekst, venligst
til ja@john-anderberg.dk – 1000-tak på forhånd.
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7.
8.

Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer.
valg af to divisionschefer samt øvrige medlemmer af divisionsledelsen i henhold til punkt 7.

9.

valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Beretning fra DDs´s repræsentant i friluftsrådet.
11. Beretning fra nekselø Centret.
12. eventuelt.

Hver gruppe har haft mulighed for at vælge fem medlemmer af divisionsrådet, men alle øvrige er også velkommen til at deltage (dog uden stemmeret).
på mødet skal der lægges planer for det kommende års aktiviteter i divisionen, drøfte hvad pengene skal bruges til, og hvad de er blevet brugt til, og
vi skal vælge en divisionsledelse til at tage sig af tingene.
af hensyn til forplejning bedes alle grupper melde tilbage til Mads Bidstrup om, hvor mange de forventer at komme. Dette sker senest den 15.
marts 2009.
Spejderhilsen
Mads Bidstrup
DC, Antvorskov Division
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Driftsregnskab for året 2008

Regnskab
2007
63
700

Regnskab

Budget

Budget

Budget

2008
63
667

2008
63
725

2009
63
725

2010
63
750

42.021
499
0
3.275
1.575
-2.470
5.583
16.205

45.675
300
0
4.000
1.000
5.000
2.000
20.000

45.675
300
0
4.000
1.000
5.000
2.000
20.000

47.250
300
0
4.000
1.000
5.000
2.000
20.000

89.904

77.975

77.975

79.550

-698
-555
-926
-6.010
-1.100
-7.712
-26.835
-14.027
-191
-599

-500
-1.000
-2.000
-9.000
-3.000
-8.000
-20.000
-10.000
-3.000
-200

-500
-1.000
-2.000
-9.000
-3.000
-8.000
-25.000
-10.000
-3.000
-200

-500
-1.000
-2.000
-9.000
-3.000
-8.000
-25.000
-10.000
0
-200

-25.220
0
0
0
-83.873

-2.000
-5.000
-15.000
-78.700

-2.000
-5.000
-15.000
-83.700

-2.000
-5.000
-65.700

6.031

-725

-5.725

13.850

45.272
-33.748
-5.128
-20
6.376

30.000
-20.000
-10.000
-15.000
-15.000

60.000
-20.000
-10.000
-30.000
0

70.000
-30.000
-5.000
-30.000
5.000

3.425
-2.961
0
464

8.000
-5.000
-2.000
1.000

5.000
-4.000
0
1.000

6.000
-4.000
-1.000
1.000

Spejd-Niløse, leje og el
Spejd-Niløse, drift
Spejd-Niløse, nyt
Spejd-Niløse, renter
Spejd-Niløse netto

155.224
-53.515
0
-3.103
98.606

90.000
-30.000
-5.000
-25.000
30.000

100.000
-30.000
-10.000
-25.000
35.000

110.000
-30.000
-10.000
-25.000
45.000

35.150

Ejendommenes drift

105.446

16.000

36.000

51.000

80.772

Årets resultat

111.477

15.275

30.275

64.850

44.079
333
0
3.950
3.100
4.994
5.656
5.605
37.365
152.325
257.407

Tekst
Kontingent pr. år
Medlemstal

Indtægter

Kontingent fra grupperne
Kontingent divisionsledelse
Refusion af hytteleje
Annoncer "De Grå"
Salg af mærker
Portostøtte
Renteindtægter
Kurser og møder
Anden indkomst
Grenaktiviteter
Spejd Nu
Divisionens indtægter

23.216

Udgifter
-344
-603
-801
-6.608
-454
-7.688
-7.197
-11.330
0
-154
-141.720
-34.712
-174
0
-211.785
45.622
41.586
-25.686
-29.887
-10
-13.997
5.075
-6.055
0
-980
101.286
-25.113
-450
-25.596
50.127



Korpskontingent
Kontogebyr +AES
Kontorartikler
Porto
Gaver
De Grå trykning
Kurser og møder
Divisionsledelse
Køb af mærker
Divisionens hjemmeside
Spejd Nu
Grenaktiviteter incl. Hytteleje
Diverse udgifter
Tilskud særlige arrangementer
Markedsføring ejendomme
Divisionens drift
Ejendommenes drift
Kobæk, leje og el
Kobæk, drift
Kobæk, nyt
Kobæk, renter
Kobæk - hytten netto
Oldebjerg, leje
Oldebjerg, drift
Oldebjerg, nyt
Oldebjerg-grunden netto
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Status pr. 31-12 2008
2007

1.361
209.748
107.599
43.596
22.794
0
820.000
148.900
680.000
2.033.998

30.104
367.140
14.187
14.550
150.000
942.483
240.000
54.200
180.000
-39.439
80.772
2.033.997
Slagelse d.

/

Aktiver:

Kassebeholdning
Skælskør Bank 61501075727
Spejd Niløse, Skælskør Bank 61501230983
Kobæk, Skælskør Bank 61501657870
Tilgodehavender
Forudbetalinger
Ejendomsværdi, Kobækhytten
Ejendomsværdi, Oldebjerg
Ejendomsværdi, Spejd-Niløse
Byggeri
Tilskud
Aktiver i Alt

813.913
78.000

282
149.531
139.653
49.337
15.019
500
820.000
148.900
680.000
735.913

Passiver:

Prioritetsgæld, Kobæk
Prioritetsgæld, Niløse
Byggelån Kobæk
Skyldige omkostninger
Forudbetalt depositum +leje
Hensat til forbedringer Kobækhytten:

20.135
334.253
633.913
20.072
11.268
0

Egenkapital pr. 1.1.2008
Stigning, ejendomsværdi Kobæk
Stigning, ejendomsværdi Oldebjerg
Stigning, ejendomsværdi Spejd Niløse
Hensat/overført til forbedringer Kobæk
Årets resultat
Egenkapital pr 31-12-2008

1.458.017
0
0
0
150.000
111.477
2.739.135

1.719.494
2.739.135

2009
Else-Marie Bak Pedersen
Divisionskasserer

Mads Bidstrup
Divisionschef

Louise Toftebjerg Andersen
Divisionsledelsesmedlem

Lisbeth Bak Sørensen
Divisionsledelsesmedlem

Peter Mikael Sørensen
Divisionsledelsesmedlem

Annette Lemann
Divisionsledelsesmedlem

Nadia Hejgaard Jensen
Divisionsledelsesmedlem

Foranstående regnskab, som jeg har gennemgået, er opstillet på grundlag af
Antvorskov Division bogholderi. Jeg har kontrolleret at kasse- bank- og
girobeholdninger er tilstede.
Regnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger der er nødvendige til
bedømmelse af årets resultat og divisionens økonomiske stilling pr. 31.12.2008
Min revision er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.
Slagelse d.

/

Ulla Broløs
Divisionsrevisor

2009

Kasserer Else-Marie
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Giv en gave

Hjælp os
med at hjælpe andre!

BLIV BLODDONOR VED
BLODBANKEN
PÅ

Centralsygehuset
i Slagelse
58 55 94 81

Hvem kan blive
bloddonor?
For at blive donor skal du være
mellem 18 og 60 år gammel, når du
melder dig, og du kan
fortsætte som donor,
til du fylder 65 år.
Bloddonorerne

SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR
6

De gr å nr. 1 FeBrUar 2009
ant vor skov Divi

årsberetning

fra divisionschefen
så har vi nået den tid på året, hvor det er tid til
at se tilbage, på året der gik. jeg vil starte ved
sidste års divisionsrådsmøde, hvor vi sagde
farvel til stine, der havde arbejdet to år i divisionsledelsen. tak for indsatsen. annette kom
ind som frisk blod i divisionsledelsen, og det
er rigtig godt med lidt løbende fornyelse, så vi
ikke hænger fast.
Det forgangne år var det første, hvor vi kørte
med aktivitetsudvalg i de forskellige grene, så
det ikke er divisionsledelsen, der skal stå med
alt arbejdet omkring spejderarrangementer. i
nogle tilfælde fungerede det rigtig godt, men
desværre ikke helt efter planen, så der var
stadig meget arbejde for divisionsledelsen på
dette område. vi tror dog stadig på idéen, så
vi arbejder videre og udvikler strukturen med
aktivitetsudvalg.
Den suverænt største opgave sidste år var renoveringen af kobæk Hytten. Det startede
ved nytårstaflet, hvor vi holdt ekstraordinært
divisionsrådsmøde og godkendte planerne.
næste skridt var i slutningen af januar, hvor vi
var en del mennesker ved kobæk og rive noget af det gamle ned, så der var plads til det
nye. gennem de næste -5 måneder blev der
løbende arbejdet ved hytten. Håndværkerne
tog det grove, og nogle af grupperne var med
til de opgaver, vi selv kunne klare. tak for
hjælpen, hvis i ikke havde givet en hånd med,
kunne vi ikke være nået så langt.
jeg vil i den forbindelse gerne sige særligt tak
til Hans valentin stoltz for hans store indsats
med at lede byggeriet. Det var en fantastisk
indsats med tegninger, tilbud, holde øje med
håndværker samt alle de praktiske opgaver,
som Hans også selv tog del i.

i slutningen af maj kom så den store dag, hvor
vi kunne invitere til genindvielse af kobæk
Hytten. Det var en dejlig dag - solen skinnede,
der var masser af gæster og der var en rigtig
god stemning. jeg synes, det er dejligt, at der
både var forskellige korps, sct. georgs gilder
og mange andre med tilknytning til kobæk
Hytten, som valgte at kigge forbi.
sidste år kom vi også rigtig langt med vores
hjemmeside, som havde ligget stille i nogle år.
nu sker der løbende noget nyt, så der er en
grund til at gå ind på hjemmesiden. vi prøver
løbende at forbedre hjemmesiden, så ledere
og andre interesserede kan finde, det de har
brug for.
til sidst vil jeg sige tak til den øvrige divisionsledelse for samarbejdet gennem året. vi er jo
ikke så mange, som vi gerne vil være, men i
har knoklet på med højt humør, og det har
været en fornøjelse at samarbejde med jer.
jeg vil også sige tak til vores hyttefolk, som
gør en stor indsats, så vi både har nogle gode
faciliteter til vores spejderarbejde og samtidig
nogle indtægtskilder til divisionens arbejde.
Det er dejligt, at i stadig sprudler med energi
og brænder for arbejdet med vores hytter.
vi må jo heller ikke glemme vores webudvalg,
som både har gjort en stor indsats for hjemmesiden, men så sandelig også for De grå,
som er et rigtig flot blad.
som den sidste tak vil jeg sige tak til både ledere og grupper for jeres engagement i divisionens mange forskellige arrangementer. Det
er en fornøjelse at møde jer og få hørt, hvad
der sker rundt i divisionen.
Mads Bidstrup, DC
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Vi samarbejder med en række pengeinstitutter om Privatsikring.
Det betyder, at de skadesforsikringer vi kan tilbyde dig, er de
velkendte til den private husstand – blot får du ekstra dækning
og lave præmier. Der er altså tale om gode, billige forsikringer,
der dur, når det gælder.
Vi tager os af selve tegningen og sørger for, at betaling af
præmierne sker via betalingsservice på din konto. Forsikringsselskabet ordner skadesbehandlingen og alt det forsikringstekniske.
Kontakt en af vore rådgivere for at få en aftale om en gennemgang/beregning af dine forsikringer
– i langt de fleste tilfælde kan det give dig en pæn besparelse.

Bech reklame & marketing

Vi passer godt på jeres økonomi i forvejen.
Skal vi ikke også forsikre guldklumpen?

Tlf. 70 13 60 70 • www.sbbank.dk

Vi er klar, når du har brug for os
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årsberetninger fra Da’erne
Mikrogrenen

Minigrenen

Mit 1. år i divisionsledelsen

Året der gik i
minigrenen

For præcis 1 år siden gik
jeg ind i divisionsledelsen, næsten uden at vide, hvad det var for en
størrelse – og det har ikke været kedeligt. Det
var ligegyldigt, hvad jeg havde lyst til at lave,
så fik jeg lov til det, og det var kun mig der
bestemte, hvilke opgaver jeg ville eller kunne
påtage mig. Der var ingen hånd eller arm, der
blev revet af, fordi jeg rakte en lillefinger frem.
Det vil jeg gerne sige tak for.

så er det endnu en
gang blevet tid til, at
jeg skal sætte mig og skrive en årsberetning.
jeg ser tilbage på et år, hvor vi har afholdt 2
miniarrangementer, Fønikslejr i juni og Miniweekend i september. vi har også i 2008 opbygget en hel ny struktur på, hvordan vi laver
vores arrangementer for minierne.

Det har været rart at komme ind i divisionsledelsen, hvor der er taget godt imod mig. vi har
alle haft hvert vores område at arbejde med,
og arbejdsindsatsen har været lige så forskellig som personerne i ledelsen er det. jeg har
deltaget i to landsweekender for divisionsledelser – det var rigtigt spændende at prøve.
Mit område i divisionsledelsen har været at varetage mikroerne og mikrobernes interesser.
Det har været en let opgave, for mikrolederne
ude i de enkelte grupper har været gode til
at løfte de få arrangementer, vi har valgt, der
skulle være. vi har afholdt en rigtig god mikrodag i juni måned, hvor vi gik i ronja røverdatters fodspor. tak for en dejlig dag til de ledere,
der stod for det. vi har været sammen til flere
mikroledermøder og fællesledermøder, altid
med en energisk og positiv holdning til de arbejdsopgaver der har været.
jeg glæder mig til et nyt år i divisionsledelsen.
Mikroskopiske knuz
Annette Lemann

i foråret var vi samlet i årets nok varmeste
weekend. Der stod Fønikslejr på programmet, og ca. 60 friske minier var klar til at løse
de forskellige opgaver. selvom det var en
opgave i sig selv at holde koncentrationen i
varmen, gik det rigtig godt. som på en rigtig
spejderlejr skal der være telte, køkkenborde
og fedtfælder. så miniernes første opgave
var at få bygget deres egne lille lejrplads. Da
det var overstået, med svingende resultater,
var det tid til at komme på dagløb. vi var på
besøg hos stenlillespejderne, som også bidrog med to af de fire poster på dagløbet.
Den post, som minierne var mest begejstret
for var torbens naturpost. Her havde minierne en hel time til at løse forskellige opgaver
om dyr og planter.
Uden mad og drikke duer helten ikke. så derfor lavede minierne efter dagløbet dagens
aftensmad. ifølge vores vel udvalgte maddommere, så var minierne rigtig gode til at
lave mad. så der er alt mulig grund til at få
jeres minier til at lave mad, næste gang i skal
på tur.
9
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Underholdningen var bestemt heller ikke tosset. alle grupper havde medbragt en eller
anden slags underholdning, som så blev fremført ved lejrbålet om aften.
søndagen bød på oprydning og den hårdeste konkurrence, nemlig tovtrækning. Det er
meget hårdt at trække tov, når temperaturen
nærmer sig de 30 grader. Men alle gav minierne det sidste af deres energi, godt hjulpet at
tilråbene fra tilskuerne. efter tovtrækningen
var det tid til at uddele præmier til vinderne.

tid ikke længere har nogen til at komme med
vores holdninger. Derfor leder vi med lys og
lygte efter nogen, der har lyst til at tage opgaven. Har du lyst til at arbejde på tværs af divisionen, er du meget velkommen til at kontakte
mig. Det er jo sådan, at vi i minigrenen har
fået opbygget en ny struktur, hvor alle grupperne bidrager til de forskellige arrangementer. så det, at sidde i divisionsledelsen, betyder
ikke, at du skal lave alt arbejdet selv. jeg håber
og tror, at min afløser vil være ligeså glad for
denne meget spændende tovholderopgave.

i efteråret var minierne på besøg hos kong
artud af rævehøj. Michael, fra 2. Hellig anders, havde inviteret os på besøg på deres
grund, rævehøj, der ligger uden for slagelse.
Her skulle minierne hjælpe kongen med at
gøre hans søn og datter til en ordentlig prins
og prinsesse. Minierne skulle lære prinsen at
skyde med bue og pil og bruge et sværd. prinsessen skulle lære at bage brød, lave flæskesvær og sy sin egen pung. Begge skulle have
en lektion i takt og tone, så de kunne opføre
sig ordentligt.

normalt ville jeg her skrive, at jeg glæder mig
til at se jer alle på Fønikslejren. Men da jeg skal
giftes den weekend, vil jeg i stedet ønske jer
alle en rigtig god tur. til gengæld håber jeg
at få tid til at besøge nogle af jer på Blå sommer.
Mange minihilsner
Loui (Louise Toftebjerg Andersen)

Det hele blev afsluttet på rigtig middelalder
manér med et stort marked, hvor der var aktiviteter for enhver smag. prinsen og prinsessen
trak til slut sværdet op af stenen, så de beviste,
at de er klar til at overtage deres fars kongedømme.

Juniorgrenen

Begge arrangementer blev lavet med hjælp
fra grupperne i divisionen. og især miniweekenden lå i hænderne på jer miniledere. Det er
en struktur som vi vil bruge fremover, når vi
laver ture for minierne i divisionen. vi har allerede fordelt opgaverne til Føniks 2009. Det
bliver afholdt d. 6-7. juni. vi skal på besøg hos
gørlev, der vil stå for alle de praktiske ting.
Desuden har flere grupper allerede meldt ind
med poster til dagløbet.
jeg sidder i min sidste periode i divisionsledelsen. jeg må til marts 2010 ikke længere sidde
i ledelsen. Det betyder, at minigrenen til den
10

Hej alle juniorledere
Det har faktisk været et meget godt juniorår.
i selv har stået for jeres fællesarrangementer
og de er forløbet rigtig godt.
i foråret blev der afholdt juniorturnering på
niløse planlagt af aktivitetsudvalget og i efteråret blev der holdt juniorturnering i stenlille.
næste år har vi også planlagt 2 arrangementer som vi vil holde hos grupperne. Det er for
at komme rundt og se hinandens hytter. Men
jeg skal lige gøre opmærksom på at divisionen
godt kan søge tilskud, så vi kan bruge andre
grunde eksempelvis vores egne og kun betale
en lille del af lejen hvorefter kasseren så søger
tilskud for resten på alles vegne.
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på fællesledermødet i januar talte vi om følgende:
vi havde en kort præsentation og derefter
snak om hvordan vi hver især holder møder
og traditioner omkring mødetidspunkter. vi
snakkede en del om forældrekontakt, hvordan man får forældrene inddraget og snakkede om børn med specielle behov.
nogle af de ting vi kom frem til var: (i stikordsform)
vigtigt med god planlægning, selvforstærkende når man har mange spejdere, så kommer der flere til, spejder for en aften i gørlev,
forældre med til møderne på skift hos minierne ved trelleborgspejderne, børnene har
madpakke med hos korsørspejderne kl. 17
- 19 (20), kende de enkelte spejdere og snakke
med den enkelte og deres forældre, når de
bliver inddraget giver det også noget tilbage.
Fællesarrangementer 2009: torben (stenlille)
sørger for indbydelser og regnskab - der afholdes:
juniorturnering søndag d. 5. april ved Huset
ved skoven i slagelse
juniorweekend 12.-13. september i ringsted.
jeg skal gøre opmærksom på at jeg stopper i
divisionsledelsen og derfor er der behov for 12 som har lyst til at være rep. for juniorerne.
Spejderhilsen
Lisbeth Bak Sørensen

Troppen
Hej alle tropsledere og assistenter
jeg sidder i dette øjeblik, hvor indlægget
til de grå skal skrives, og kigger ud over den
jyske hede som suser forbi, og jeg sidder og
tænker på hvordan et sådan indlæg skal skrives så det fanger modtageren mest muligt.
Det ved jeg ikke,,,, det kan også have noget
at gøre med, at jeg ikke syntes at der har været så meget at berette siden sidst (og nu skal
man lige tænke på, at jeg ikke skrev noget indlæg sidste gang.)
siden sidst har vi forsøgt at afholde nogle arrangementer, Forårsturnering og sjællandsløbet.
Forårsturneringen blev afholdt på næsbycentret og vi havde hele 6 patruljer der deltog,
fra 5 grupper, det var ikke så vildt, der var ikke
lavet noget specielt tema, bare alm. spejderarbejde, grave huller og banke rafter i jorden og
lige et langt aftenløb der udviklede sig til et
turbo natløb. jeg tror og håber at de spejdere
der deltog på weekenden syntes at det var super fedt, men det er bare ærgerligt at der er
så få der får mulighed for at opleve det fællesskab der bliver knyttet på sådan en tur.
sjællandsløbet i år var planlagt til at blive afholdt i og omkring slagelse. temaet var terrorisme/ bandekriminalitet og der var lagt
i kakkelovnen til et fedt arrangement, desværre var der på sidste tilmeldingsdag kun 
patruljer der havde tilmeldt sig og det er bare
ikke nok deltagere på sådan et løb. jeg synes
at det er brand ærgerligt at vi ikke kan stille op
med flere til spejdere. Hvad er det vi gør galt?
Hvordan kan vi sælge det bedre?
Forårsturnering 09 bliver der ikke noget af i år,
fordi der i år bliver afholdt et forlejr arrange11
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ment for ”storbyen”, det er kun for tropsspejdere og foregår på næsbycentret. i har alle
fået en tilmeldingsseddel så jeg håber at der
bliver støttet godt op omkring det.
på nytårstaflet i år snakkede vi på vores grenledermøde kort om hvad der rører sig i grupperne.
Fremtidige arrangementer håber jeg, at der er
nogle der melder sig til at være med til at lave,
da jeg og de andre der har været med til at
lave tidligere løb ikke har så meget tid, at vi
kan stå for det hele. vi bliver nødt til at løfte
disse opgaver i flok, så kan det også være at vi
kan motivere vores spejdere til at deltage.
Spejderhilsen,
Peter Sørensen

Divisionens hytter og lejrpladser
Kobækhytten:
Bjarne Madsen, næstvedvej 72, 230 skælskør
Udlejning: karen Christensen, gormsvej 1, 200 slagelse

lb-brus@stofanet.dk

58 19 67 20
58 52 80 66

Oldebjerg:
erik Becker, Lillerisvænget 3, 200 slagelse

erik_becker@post.tele.dk

58 5 8 28

Spejd-Niløse:
søren juul nerenst, søkrogen 16, 281 gørlev

juul-nerenst@teliamail.dk 58 85 51 06

Til gruppeledere, -kasserere og -styrelsesformænd
•
•
•
•
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Udnævnelser foretages i Blåt Medlem og børneattest sendes til korpskontoret.
Ændring af leders funktion, adresse, tlf. nr. samt registrering af seniorer foretages i Blåt Medlem.
ved ændring af en leders navn kontaktes korpskontoret.
gruppeindberetninger sendes til: DC Mads Bidstrup.
Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Blåt Medlem. Husk at holde gruppens
oplysninger opdaterede.
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Skibsklan Yggdrasil søger nye medlemmer
Hvem er vi?

Vi er en flok spejdere, der har brug for unge kræfter i
vores klan, og det kunne netop være dig eller nogle fra
din klan. Vi kan godt lide friluftslivet, men vi har bare
valgt at udfordre det på en anden måde end det
almindelige lejrliv.
For 10 år siden byggede vi derfor vikingeskibet
'Røskva', der er en 12 meter lang kopi af et af skibene
fra Roskilde.

Hvad laver vi?

Sommeren bruger vi på vandet og bliver vugget i
bølgen blå. Vi sejler normalt 1 aften om ugen +
eventuelle weekendture. Nogle gange endda et
længere togt om sommeren.
Om vinteren plejer vi skibet, og der er noget at tage
fat på lige fra efteråret, hvor hun bliver taget på land
og afrigges, til hun skal rigges til igen om foråret.

Kom og vær med

Der er plads til alle uanset om du kan bruge værktøj eller har sejlerfaring eller ej. Et vikingeskib er
under alle omstændigheder lidt anderledes, så vi skal nok lære dig det efter 'learning by doing'.
Der er ingen af os, der er uddannet i træfaget, det er ren og skær interesse og hygge der driver
værket.

Få en sejlads med din klan

I stedet for at sidde i jeres indelukkede klanlokale, opfordrer vi jer til at gribe knoglen og ringe og få
planlagt, at I bruger et klanmøde ude i den friske natur på Skælskør fjord.
Vi satser på at lave et arrangement for seniorerne i divisionen i slutningen af maj eller begyndelsen
af juni. Få en sejloplevelse med hjem og ikke mindst, at I selvfølgelig får lyst til at komme forbi
igen.
Læs mere på vores hjemmeside: www.vikingeskib.dk eller kontakt os pr. telefon eller e-mail.
Med skibsklanshilsen
Kristian Poulsen
20 67 15 42
kp@u2pia.dk

Christina Jensen
40 16 87 83
stina@anderledes.dk
13
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NYT fra DC
Ny mail

Blå Sommer

Jeg har fået en ny mail, hvor jeg forsøger at
flytte alt spejderarbejde mm. over på. Min nye
mail ligger på Internettet, så jeg har mulighed
for at læse den både hjemme og på arbejde.
Det vil være en fordel her i foråret, hvor mit
arbejde nogle dage strækker sig til sent på
dagen.
Den nye mail er mads.bidstrup@gmail.com.

Husk at tilmelde jer til vores underlejrs formøde lørdag den 28. marts i Ringsted. Jeg glæder
mig både til at se jer på formødet og på selve
Blå Sommer, hvor jeg håber at kunne komme
rundt og besøge alle grupper. I er jo nogle
hyggelige mennesker, så jeg vil da nødig gå
glip af jeres gode selskab.

Facebook
På nytårstaflet fik vi et spørgsmål om, hvorvidt billederne kunne blive lagt på Facebook,
så derfor har vi nu oprettet en gruppe for
Antvorskov Division. Den er hurtigt kommet
op på rigtig mange medlemmer, men der er
også plads til dig.
Vi håber, I vil komme med forslag til, hvad og
hvordan vi kan bruge gruppen.

Gruppeindberetninger
Husk nu, at fristen for at sende referat og
regnskab til mig, samt lave indberetning i Blåt
Medlem er 14 dage. Det betyder ikke, at jeg
skal bruge 14 dage på at rykke jer, men at I senest 14 dage efter jeres grupperådsmøde skal
sende materialet til mig. Det skal IKKE sendes
til korpskontoret.
Den første indberetning i Blåt Medlem er allerede ankommet i skrivende stund og jeg
ser frem til at modtage alle de andre, så jeg
senest søndag den 15. marts kan afslutte de
sidste gruppeindberetninger. Det vil være dejligt, at få alle gruppeindberetninger på plads
inden divisionsrådsmødet, så vi ikke behøver
holde øje med, hvem der har stemmeret, og
hvem der ikke har.
14

Divisionsrådsmøde
Har I overvejet, hvordan I år efter år sidder og
ærgrer jer over forældrenes manglende opbakning til jeres grupperådsmøde? Det er så
ærgerligt at bruge en masse kræfter, som ikke
bliver værdsat ved at de møder op til dette
møde og viser deres interesse.
Hvad er så forskellen mellem dette og gruppernes deltagelse i divisionsrådsmødet? Der
er ingen forskel, så jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen til 15 grupper, der
viser, at de sætter pris på det arbejdet, som
divisionsledelsen gør for jer. På gensyn den 26.
marts 2009 i Høng.

Hjemmeside
Har du set divisionens hjemmeside? Adressen
er www.antvorskovdivision.dk
I er alle meget velkomne til at komme med
forslag til forbedringer eller nye idéer til, hvad
I kunne tænke jer på hjemmesiden. Det bedste resultat får vi ved fælles hjælp.

Er De Grå et dødt eller levende medie?
Vi har før diskuteret om vi skulle beholde De
Grå eller om det skulle nedlægges. Det er jo
dejligt, hvis De Grå allerede nu er et levende
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medie, som formidler information mellem divisionen og grupperne. MEN jeg tillader mig
at sætte spørgsmålstegn ved om dette er tilfældet. Hvad synes I om De Grå? Hvad er det
vigtige i bladet, og hvad mangler der? Når vi
har spurgt om noget i bladet, har jeg aldrig
fået svar, så derfor er jeg ikke sikker på, om det
er den rigtige måde at formidle information i

divisionen. Hvad synes I? I er velkommen til at
sende en besked på mads.bidstrup@gmail.com,
så ved jeg jo om vores information kommer videre ud til grupperne eller om det er spild af
tid, når jeg skriver indlæg til De Grå.
Spejderhilsen
Mads Bidstrup, DC

STORBYEN
LEDER KICK OFF!
For alle ledere og assistenter

Valdemarskolen i Ringsted
Lørdag d. 28 marts 2009 kl. 10-16
•

Mød din klynge

•

Mærk stemningen

•

Få svar på alle spørgsmålene

•

Hør LEJRSANGEN

Vi glæder os til at se Jer!
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Til friske mikro- og mikrobeledere
i Antvorskov division

I sidste nummer af De Grå fortalte lederne fra
Gørlevs mikrogren lidt om sig selv. Gørlevs mikroer er nok den yngste i Antvorskov division.
I dette nummer kommer der en kort præsentation af, hvad der foregår i en af de gamle
mikrogrene, nemlig Karl af Riise’s mikroer og
mikrober.
I Karl af Riise gruppe er vi 19 ledere og ca. 76
aktive børn. Der har været mikroer i gruppen
siden august 1990.
For tiden holder vi møde hver onsdag kl.
17.00-18.15. Til møderne er der ca. 11 mikroer
samt 2-3 ledere. Vi har »lige« været på bondegårdsjuletur til Lykkebjerg ved Ruds Vedby.
Temaet for juleturen var at finde julehyggen
på bondegården og hos dyrene.

Om vi laver nogen sjove aktiviteter? Ja – det
gør vi til hvert møde. f.eks. lagkageløb – natløb med lyde for at finde en person efter lyd.
Den sjoveste leg vi har lavet med mikroerne er
den med æg-kylling-øgle-supermand.
På sommerlejren skal vi til Kobæk-hytten i en
weekend.
I gruppen er der også 8 mikrober med deres
forældre, og her er det Winnie, der er bindeled mellem forældre og gruppen. Der er 2 mikrobemøder om måneden, søndage fra 10.00
- 11.30. Forældre planlægger aktivitet på skift.
Aftales to til tre møder frem. Mikrober fører
også dagbog, hejser flag og synger taptoo
som i andre grene i gruppen.
Forfattet af Winnie, Lizette og Claus

På det sidste, bedste møde bagte vi Luciabrød
og alle havde et godt møde og hyggede sig,
også de vildsomme drenge.

Det var lidt om hvad der foregår i Karl af Riise
gruppe i Sorø

Hvad der er svært ved mikroarbejdet? Det
ved vi ikke rigtig hvad er, for det kører rigtigt
godt.

Øglelegen kan findes her:
http://fdf.dk/kerneudvalg.nsf/id/C04684DE1EB0
170CC12569EF004C9987?open

Vores mikroer er delt ind i patruljer – den ene
Myrer, den anden Biller, og når vi er rigtig
mange – Mariehøns og Sommerfugle. Mikroerne er jo korpsets mindste spejdere, derfor
har vi valgt at relatere patruljenavne til de
små dyr og insekter i Danmark. Vi vælger at
inddele dem i patruljer, for vi mener, det er
vigtigt at starte patruljesystemet op så tidligt
som muligt.

Næste gang vi ses som mikrobe- og mikroledere er i Lejre Forsøgscenter den 2. maj.
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Bak nu godt op om dette arrangement, vi laver jo ikke så mange ting sammen.
Som mikrolederne i Karl af Riise underskriver
sig:
Mikroskopiske hilsner
Annette Lemann
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NYT fra grupperne
Solskinstroppen / Plukket fra “De Blå”
GL Sonia Andersen, Præstevangen 14, 2. tv, Skælskør
Tlf. 58 19 44 86 – soniaa@stofanet.dk
Grupperådsmøde den 25. februar kl. 19.00 - 20.30
Vi fortsætter med at holde møder i alle grene om mandagen.
Her i vinterhalvåret kl. 17.00 - 18.30. (Efter påske kl. 17.00 19.00)

Trelleborg / Plukket fra “Shipio”
GL Mette skriver:
Vi har været på en god Gruppeweekend til Brommecentret,
– næste arrangement for hele gruppen er så vores årlige
Grupperådsmøde, som bliver afholdt tirsdag d. 24. februar kl.
17.30-20, der er derfor ikke normale spejdermøder den dag.
Vi indbyder alle spejdere, forældre og søskende til fællesspisning, (gruppen giver pizza), derefter er der møde for de
voksne, og andre aktiviteter for spejdere og søskende.
Nye ledere søges
Lene og Mette B. stopper som miniledere til sommer, vi har
derfor brug for 2-3 nye miniledere, så kender du én eller flere,
der kunne tænke sig at blive leder, så snak med os.
Familiespejd
Afdelingen for de 3-6 årige børn samt deres forældre har nu været i gang siden september, der
er fortsat 6 familier med i alt 10 børn. Fremover vil forældrene på skift stå for planlægningen af
møderne. Vi mødes fortsat hver anden søndag kl. 10, og der er plads til flere familier. Lørdag den
2. maj vil vi deltage i Mikrodagen i Lejre.
Med spejderhilsen Mette B og Gitte
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NYT fra grupperne – fortsat
Stenlillespejderne Laurentius / Plukket fra “Risten”
GL-klumme (uddrag)
Vi indledte jo julen med en rigtig hyggelig juleafslutning
på Stenlille skole. Det var dejligt at se så mange spejdere,
søskende og forældre. Tak til byens virksomheder, som støttede med fine gaver til lotteriet.
Det ser ud til at der også i år bliver mulighed for at tjene penge til sommerlejren ved at uddele telefonbøger i februar.
22. februar er det tænkedag, hvor vi skal mødes med de andre spejdere i Sorø kommune for at fejre spejderbevægelsens årsdag.
23. februar holder vi Generalforsamling hos Stenlillespejderne, hvor alle forældre, ledere og unge 15-23 år er inviteret.
20-22. marts skal alle lederne på kursus i Næstved, så de kan få ideer og inspiration til det videre
spejderarbejde. Kurset bliver kombineret med vores egen lederweekend, så der rigtig kan tænkes stort.
I efteråret havde vi et lederseminar, hvor vi fik lavet nye visioner for gruppen:
”Jeg går ikke til spejder jeg er spejder!” Det kommer f.eks til at byde på flere spejdere, fredagscafé, kompetence-bank, anderledes spejderoplevelser, holdånd og åben spejderhytte.
		
Vision:
Stenlillespejdernes vision er at vores spejdere skal være spejdere og ikke blot gå til spejder.
Vi har en åben spejderhytte, hvor børn og voksne kommer og går til hygge og spejderaktiviteter
efter lyst og interesser. Omdrejningspunktet er spejdersport og friluftsliv.
Mål 2015:
• 	Vi skal være flere spejdere og ledere
• 	Vi er kendte i lokalsamfundet
• 	Vi har fredagscafé og madklub
• 	Vi har en kompetencebank og benytter dette netværk til daglige aktiviteter
• 	Vi udbyder kurser i spejdersport
• 	Vi har en god holdånd med flere lederaktiviteter
• 	Vi samarbejder med andre korps
• 	Vi tilbyder spejderaktiviteter udover sædvanlige mødedage
• 	Vi har en åben spejderhytte
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kalender-blokken
Bemærk: Direkte udtræk fra kalenderen på www.antvorskovdivision.dk - har du tilføjelser eller
rettelser, så kontakt DC Mads Bidstrup, der vedligeholder kalenderen på hjemmesiden.

2009
____________________

____________________

Weekend, 7.-8. marts
Mohrondoløb
(troppen)

Fredag, 1. maj
deadline »De grå«
Weekend, 1.-3. maj
Blå sommer Forlejr
(troppen)

Mandag, 16. marts
Divisionsledelsesmøde for diviled.
Lørdag, 21. marts
idédag for alle
voksne
torsdag, 26. marts
Divisionsrådsmøde
for alle voksne
Lørdag, 28. marts
Blå sommer
underlejr-info på
valdemarskolen i
ringsted

Weekend, 1.-15. nov.
korpsrådsmøde
(korpsrådsmedl.)
____________________

Weekend, 12.-13. sept.
Miniweekend
(minigrenen)
Weekend, 12.-13. sept.
juniorweekend
(juniorgrenen)

2010
____________________

Lørdag, 2. maj
Divi-Mikro-dag i
Lejre Forsøgscenter
(mikrobe & mikro)

Weekend, 25.-27. sept.
DC-møde
(divisionschefer)
____________________

Weekend, 15.-17. maj
DC-møde
(diviledelse)
____________________

torsdag, 15. oktober
deadline »De grå«
____________________

Mandag, 1. februar
deadline »De grå«
____________________
Weekend, 13.-1. marts
Mohrondoløb
(troppen)
____________________

Weekend, 6.-7. juni
Fønixlejr
(minigrenen)
____________________

tirsdag, 31. marts
netop3 møde (DC)
____________________

ons. 15. - tors. 23. juli
korpslejr
Blå sommer 2009
____________________

søndag, 5. april
juniorturnering
(juniorgrenen)

torsdag, 3. september
Hyttemøde
(hytteudvalg)

onsdag, 15. april
gL-møde
(gruppeledere)

Fredag, 11. september
Minihyg
(miniledere)

Vinderne fra casino-aftenen
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DIVISIONSLEDELSEN:
DC Mads Bidstrup
Dk else-Marie Bak pedersen
(Mikro) annette Lemann
(Mini) Louise toftebjerg andersen
(junior) Lisbeth Bak sørensen
nadia Hejgaard jensen
(senior) peter sørensen

Drosselvej 12, 270 Høng
slotsvænget 60, 200 slagelse
rønnevej 2, stenmagle, 295 stenlille
Havmandsvej 16, 2730 Herlev
Bjergbygade 15, 200 slagelse
Færøvej 16, 3. sal tv., 200 slagelse
Bjergbygade 15, 200 slagelse

26 55 10 72
58 53 06 7
26 55 0 77
60 62 03 81
58 53 02 38 31 21 02 38
58 52 15 39 28 50 27 35
58 53 02 38 22 7 87 38

mads.bidstrup@gmail.com
else-marie.oo1@stofanet.dk
annette.lemann@gmail.com
lta@e-team.dk
lisbeth_peter@mail1.stofanet.dk
hejgaard3@yahoo.com
lisbeth_peter@mail1.stofanet.dk
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