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Nyhedsbrev 
 

Efterår 2022 
Kære alle i divisionen ⚜ 

Vi starter op igen med et nyhedsbrev i Absalon Division. 

Nyhedsbrevet vil udkomme i foråret og efteråret. Lige før 
Divisionsrådsmødet og inden Korpsrådsmødet. 

 

I maj afholdt vi Divisionsrådsmøde for 2022.  

Det var med et flot fremmøde hos 21st Barking i deres nye flotte 
hytte. Vi havde mange engagerede debatter og idéer for det 
kommende år, så det var svært af overholde den afsatte tid. 

Der blev valgt en ny divisionsledelse, der består af både 
gengangere og nye.  

 

Den nye ledelse har haft travlt med at få sat rammen for hvilke 
opgaver, der skal løses i det kommende år. 

Skærpet kommunikation i form af eks. en ny hjemmeside, et 
nyhedsbrev og opdateret Facebook side, overføre regnskabet til 
DDS Medlemsservice, årshjul, hvordan kan man gøre 
divisionsledelsen til et værktøj for grupperne, samarbejde på 
tværs af divisionerne og ikke mindst opstart i planlægning af en 
Divisionssommerlejr i 2024. 

 

Der er nok at tage fat på for divisionsledelsen og vi inddrager i 
vidt omfang andre frivillige til arbejdsgrupper i løbet af året. 

Hvis du sidder med verdens bedste idé, og brænder for at det 
kan være lige det rigtige for Absalon Division, hører vi meget 
gerne fra dig.  

I vores budget har vi også en post til ’Den gode idé’ hvis der skal 
støttekroner til at sætte det i søen. 

 

Mange spejderhilsner        

  Divisionsledelsen 

 

 

Kommende 
begivenheder 
 
11-11-2022 
Korpsrådsmøde i Billund 
Divisionen afholder 
Divisionens time – mere info 
på vores Facebook side 
 
30-11-2022 
Fællesledermøde om 
divisionssommerlejr 2024 
 
06-01-2023 
Nytårskur 
 
08-02-2023 
Fælles klan møde  
hos 3VV 
 
03-03-2023 
05-03-2023 
Weekendtur for klanerne i 
divisionen 
 
17-05-2023 
Sommergrill for klanerne i 
divisionen hos Søndermarken 
gruppe 
 
24-05-2023 
Divisionsrådsmøde 
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Seneste nyt i Absalon Division 

Sommeren har mange brugt på Spejdernes Lejr, SL22 i Hedeland.  

Begejstringen var stor, tænk at være sammen med 32.000 ligesindede, ovenikøbet fra 50 
forskellige nationer. 

Mange grupper har haft travlt med planlægning til denne lejr, alt andet blev sat lidt på hold 
imens, også i divisionsledelsen.  

I August startede vi igen op med alle vores planer og projekter og vi er igen i fuld gang. 

Mikro-mini træf med Nordiske guder og vikinger har svunget Mjølners hammer og Junior 
træffet blev afholdt i flot Olympisk stil, begge afholdt med stor succes. 

 

 

 

Nyt fra Klanerne 

Onsdag i uge 43 havde Sirius II (Bellahøj klan) arrangeret fælles klan møde for alle klaner i 
divisionen, og der var flot fremmøde fra næsten alle grupper. Mødet var hyggeligt og der 
var mange der blev efterfølgende for at snakke over en øl eller sodavand. 

Tirsdag i uge 44 var der et klanledermøde på tværs af divisionen. Desværre med kun halvt 
fremmøde af repræsentanter fra grupperne. På trods af dette var det et meget produktivt 
møde, hvor der blev sat datoer på klanarrangementer helt frem til sommerferien og 
forventningsafstemt hvilke arrangementer der er opbakning til, og hvor ofte disse skal 
afholdes.  

Udover KRM og nytårskur er disse arrangementer blevet aftalt: 

8/2 fælles klan møde, 3VV 

3-5/3 Weekendtur, udvalg til planlægning nedsat men mangler medlemmer, kontakt Hector 
(mail eller Messenger) hvis man vil være med 

17/5 Sommergrill, Søndermarken gruppe 
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  Nytårskur 

Absalon Divisions første arrangement er hvert år Nytårskuren, hvor vi siger tak til alle ledere, 
seniorer og andre voksne med tilknytning til divisionen for det kæmpe arbejde, som de uge 
efter uge bidrager med.  

Nytårskuren er et festligt arrangement med god mad, mødes med gode venner og på tværs 
af grupperne og ønsker hinanden et godt nyt spejder år.  

Nytårskur 2023 afholdes d. 6. januar 

Årets tema er "party like it´s 1973" og vi håber at I husker 70érnes dresscode! 

 

Se invitation og mere information på: 

https://www.absalondivision.dk/nytaarskur 

 

Er du i en klan og vil du stå i baren? 

Vi mangler i år nogen der ville tage ansvaret for baren.  

Vil jeres klan tjene lidt ekstra penge til klankassen?  

Skriv til magdalena@absalondivision.dk 

 

                                                                 ⚜ 

   

Absalons Division – Synlighed og nærhed 

Hvad sker der ude i grupperne, når vi ikke er på fælles løb eller lejrer?  

Kommunikation er et vigtigt værktøj når man ikke ser hinanden i dagligdagen. 

 

Vi lancerer nu den nye hjemmeside for Absalon Division.  

https://www.absalondivision.dk/ 

 

Det er vores ønske at den skal være dynamisk med løbende informationer, nyheder, 
opdateret kalender, referater osv. Alle input med relevans for divisionen er velkomne. 

På hjemmesiden finder I bl.a. information om hvem er i Divisionsledelsen, kommende 
arrangementer, fotos mv. 

I vil opleve at alt ikke er helt på plads endnu, eks. referater, gamle nyhedsbreve osv. Dette 
arbejdes der løbende på at opdatere. 
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Hjemmesiden og nyhedsbrevene vil i nogen grad komplimentere hinanden og andet vil 
være gentagelser. 

 

Nyheder fra grupperne skal der være plads til.  

I dette nyhedsbrev vil I kunne læse om hvordan Søndermark gruppe har startet en 
spejdergruppe op, for de nytilkomne ukrainske flygtningebørn og med stor succes. 

 

Men hvad tænker I, at I har brug for at dele/ oplyse på hhv. hjemmesiden og i 
nyhedsbrevet? 

Skriv gerne idéer/ input til dl@absalondivision.dk 

 

⚜ 

 

Divisionssommerlejr 

Der var bred enighed på årets divisionsrådsmøde, at der skal afholdes en divisionssommerlejr 
i 2024. 

Vi har allerede 2 lejrchefer på plads! 

Hvem er det?  

Deltag i konkurrencen om hvem det mon er på divisionens Facebook side.  

Der er også en præmie til den heldige vinder, der trækkes på Fællesledermøde om 
divisionssommerlejr 2024.  

Mødet afholdes kl. 18.30-21.00 d. 30. november 2022 på Spejdercenter Holmen i Salen. 

 

Se invitationen og agenda på: 

https://www.absalondivision.dk/divisionssommerlejr 

 

SU – Mandag d. 28. november til:  

dc@absalondivision.dk 
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Nyt fra grupperne 

 

                                                                      ⚜ 

Indlæg fra Søndermark gruppe 

Af Inge Poulsen, Hauska & Mette Grønvold, Krølle  

 

Spejderaktiviteter for børn fra Ukraine                                                                                    

1.10.22 mg 

 

Søndermark gruppe har i foråret og efter sommerferien tilbudt spejderaktiviteter for ukrainske 

børn.  

Ved siden af vores hytte ligger et plejehjem, som er overgået til at være flygtningecenter. 

Frederiksberg Kommune har opfordret spejder – og andre ungdomsaktiviteter i området – til 

at åbne dørene for ukrainske børn, og det har Søndermark gruppe gjort.  

 

Lørdage eller søndage har vi åbnet porten, og hver gang er der kommet mellem 4 og 10 

børn i alle aldre, som har været på skattejagt i Søndermarken, plasket efter haletudser og 

krabber (på Amager) og snittet og lavet bål, ofte med en spiselig haps til.  

 

Danske spejdere, især trop og seniorer indtil videre, medvirker og støtter de ukrainske børns 

læring af traditionelle spejderfærdigheder.  

Det er lidt forskelligt, hvor mange børn der dukker op, og lidt forskelligt hvor koncentreret de 

er med.  

 

Børnene går på forskellige skoler i kommunen og møder derfor mest hinanden på 

flygtningecentret og til spejder.  

 

Der er ingen tvivl om, at de har et meget stort behov for at høre til et sted og bakser en del 

med at finde sikre rum uden for deres højt elskede fædreland, hvor i deres opfattelse alt er 

rigtigt, smukt og perfekt. Denne længsel efter et tilhørssted og etablering af  
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relationer begrænses i nogen grad af boligforholdene her og børnenes manglende 

sprogkundskaber.  

 

Deres modersmål er russisk, og de taler stadig meget dårligt dansk, selvom de forstår meget 

korte beskeder meddelt til den enkelte, ikke kollektive beskeder. Nogle mødre deltager i dele 

af møderne, og nogle af dem taler engelsk i et vist omfang. Der er ingen tvivl om, at både 

børn og mødre er glade for disse weekendmøder, som giver en eller anden rytme i en 

fuldstændig usikker og kaotisk dagligdag. 

 

Frem mod efterårsferien arbejder vi med, at danske og ukrainske børn tager et mærke, hvor 

traditionelle spejderfærdigheder, samarbejde og snitning af egen ske er 

hovedattraktionerne.  

 

Vi har søgt diverse fonde, incl. DDS’ Ukrainepulje til indkøb af diverse udstyr til aktiviteter, som 

fremmer samarbejdet og de tekniske færdigheder. 

 

Tre af de største ukrainske drenge har deltaget i SL22. Deres deltagelse og det nødvendige 

udstyr blev dækket af donationer via Facebook og forældre og ledere fra gruppen. Disse 

børn og unge er i trops-/senioralderen og kommunikerer med danske spejdere og ledere 

gennem telefonen. De var meget glade for at deltage og nød også at møde den ukrainske 

gruppe, som var rejst hertil for at deltage. 

 

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at tilbyde ukrainske børn et kvalificeret tilbud, så de 

kan opbygge et tilhørsforhold og en følelse af tryghed. Det vanskelige er at finde ud af, hvor 

dette gøres allerbedst, ikke mindst i lyset af den seneste verdenspolitiske udvikling, hvor disse 

børns fædreland nu pludselig er blevet Rusland.  

Vi overvejer om og hvordan vi kan fortsætte vores tilbud i tiden op til jul. 

                                                                      ⚜ 
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Flere nyheder 

 

Forkorpsrådsmøde 3. nov. 2022 

Det blev besluttet, at grundet omfanget af årets agenda til Korpsrådsmødet, at afholde 
mødet online – se optagelsen på vores hjemmeside: 

https://www.absalondivision.dk/forkorpsraadsmoede 

 

 

Korpsrådsmøde ’22 11. – 13. nov. 2022 

https://dds.dk/krm 

https://issuu.com/spejder/docs/krm_22_beretning_web 

https://issuu.com/spejder/docs/wide_40_web 

 

Nyt fra Korpskontoret 

En arbejdsgruppe på Korpskontoret arbejder på mere vidensdeling og uddannelse af 
medlemmerne i divisionsledelserne.  

Ønsket er at divisionsledelserne skal kunne afhjælpe grupperne med nogle af de opgaver/ 
problematikker, der ofte ender på Korpskontoret.  

De har efter sparring med flere divisionsledelser, sammensat et program der starter ultimo 
2023.  

Vi deltager fra Absalon divisionsledelse, for fremadrettet bedre at kunne styrke grupperne, i 
den hjælp I måtte få brug for. 

 

Formænds netværk – Der er et ønske på landsplan om mere sparring og vidensdeling 
imellem forpersonerne fra gruppernes bestyrelser. Dette imødekommer en arbejdsgruppe fra 
Korpskontoret nu, første møde er torsdag d. 10. november. Møderne afholdes online, så alle 
har mulighed for at deltage. 

Der er udsendt invitationer til de lokale forpersoner. 

 

 

 

 

                                                                      ⚜ 

                                                                       

 


