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Kære ledere og bestyrelsesmedlemmer
Tak for sidst, det var dejligt at møde så mange engagerede ledere til årets divisionsrådsmøde.
Den nye divisionsledelse (DL) har holdt første møde, og her snakkede vi en del om vores opgaver
og ansvar, især efter de nye formuleringer efter korpsrådsmødet i november (DL’s opgave er bl.a.
at understøtte gruppeudvikling, at spejdere oplever at være en del af et større spejderfællesskab
uden for gruppen, samt at facilitere netværk mellem grupperne).
Vi synes selv det er en stor, men også rigtig spændende opgave, som I har valgt os til at løfte.
I dette nyhedsbrev – som vi forventer at sende efter hvert DL-møde – kan du læse hvilke projekter
vi har gang i. Kom meget gerne med ideer/kritik, både af selve nyhedsbrevet, men også af vores
prioriteringer – send dem fx til dc@kongslejre.dk.

Invitationer
Vi vil rigtig gerne invitere alle til et par spændende arrangementer, hvor vi håber at divisionen
kan bidrage med godt input til jeres arbejde i grupperne.

Fællesledermøde
Først vil vi gerne invitere alle ledere og seniorer til
fællesledermøde 1. juni kl. 19 til 21.30 hos Svend Grate
Gruppe, Godsparken 57 i Greve.
Mødet indledes med et rigtig spændende foredrag af
ungdomsforsker Søren Østergård, der fortæller om
BØRNELIV 2.0 – EN AFTEN MED FOKUS PÅ TWEENS,
FRITIDSLIV OG TRIVSEL.
Efter oplægget tager vi en snak om, hvad vi som
spejdere kan gøre, for bedre at møde børn og unge,
hvor de er i dag. Endelig giver divisionsledelsen en
status på, hvilke opgaver vi har planlagt i det
kommende år.
Fællesledermødet er gratis, men tilmelding er
nødvendig på kongslejre.dk.

”Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker
mere motion, de drikker mindre, de er mindre
kriminelle m.m. Samtidig viser en række
undersøgelser også at unges trivsel er under
massivt pres – de er stadig mere
kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre,
spiser mere mediciner mere stressede osv.
Udtrykt i overskriftsform så opfører det store
flertal af danske unge opfører sig rigtig pænt,
MEN de har det ikke særlig godt!
I oplægget vil der være fokus på at identificere
de faktorer der har betydning for at danske
unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at
udvikle robuste og livsduelige unge – herunder
et specielt fokus på de hvad der kendetegner
de voksne som har betydning for at børn og
unge udvikler en ”robusthed”, der gør at de har
mod på at give sig i kast med ungdomslivet.”

Bedre økonomi i gruppen
Onsdag den 15. juni, holder Kongslejre Division et kursus i ”Bedre økonomi for spejdergrupper”.
Kom forbi og oplev, hvordan I kan få en bedre økonomi, så I kan skabe endnu bedre aktiviteter i
jeres gruppe.
Det er en stor fordel, hvis I kan have 2-4 deltagere med fra gruppen, det er bestemt ikke kun et
kursus for kassereren. Hvis I har en forælder eller en fra bestyrelsen, der synes det kunne være
sjovt at skrive nogle ansøgninger til fonde, bør I også invitere ham/hende med.
Kurset holdes i Køge Spejderhus, 15. juni, kl. 19.00 – 21.00. Det er gratis, men tilmelding er
nødvendig på kongslejre.dk.
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Kongslejre Legatet
Vi vil også gerne invitere alle interesserede til en en aften
omkring Kongslejrelegatets fremtid.
Der har jo stået ca. 300.000 kr. i legatet i årtier, uden at de har
bidraget særlig meget til spejderne i Kongslejre Division.
I DL synes vi, at enten skal legatet nedlægges, eller også skal vi
ændre det, så det bedre bliver i stand til at støtte divisions
grupper og/eller spejdere.
Vi har nogle planer, der går i retning af, at foreslå en ændring af
legatet til en forening, der vil have flere formål, som fx kunne
være:
FORSLAG: Kongslejrelegatets formål er:
1)

at tilbyde spændende uddannelsesmuligheder for divisionens ledere, spejdere og
bestyrelser
2) at yde økonomisk tilskud på minimum 500 kr. til hver spejder, der tager på
internationale spejderoplevelser (ikke Sydsverige) OG
3) at betale for kontingent, uniform, ture m.v., for de spejdere i divisionens grupper, der
ikke har økonomi til at være spejdere (hvis kommunens tilbud ikke dækker)

Det vil selvfølgelig kræve, at der løbende kommer indtægter til Kongslejrelegatet, ellers
forsvinder formuen jo hurtigt, men dette tror vi på kan skaffes gennem fonde, deltagerbetaling
fra kursusafholdelse m.v.
Målet med dette møde er, at interesserede kan komme med input til DL, som vi tager med til et
ændringsforslag til legatets næste generalforsamling.
Mødet afholdes 5. september kl. 19.00 i Spejderhytten i Gadstrup, Svanevej 20, Gadstrup Mose.
Tilmelding er nødvendig – sker via kalenderen på konsglejre.dk.

Kommende DL-møder
Divisionsledelsen forventer at mødes 4-5 gange om året. Vi vil rigtig gerne have stor åbenhed
omkring vores arbejde, og håber at kunne inddrage rigtig mange af jer i dette. Det er jo vores
allesammens division J
Dette nyhedsbrev er ét af de nye tiltag, et andet er, at vi gerne vil holde de kommende DL-møder
skiftevis hos divisionens grupper, og i forbindelse med vores besøg hos jeres gruppe, vil vi
opfordre jeres GL og/eller 1-2 andre ledere til at give DL en kort status på netop jeres gruppes
aktiviteter. Det skal max vare en halv times tid, da vi jo også skal nå en masse andre ting.
Hvis I har lyst til at blive resten af mødet, så er I selvfølgelig meget velkomne til dette, men det er
også helt ok, hvis I ”bare” fortæller om jeres gruppe, og så tager hjem igen.

www.kongslejre.dk
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Arrangementsudvalg
Divisionen skal jo ”sikre, at alle spejdere oplever at være en del af et større spejderfællesskab
uden for gruppen”, så derfor arbejder vi på at nedsætte et udvalg (Arrangementsudvalget), der
har til opgave at løfte denne opgave.
I dette udvalg vil vi samle de nuværende fælles
arrangementer (Dyttin (trop), Vidunderhike (junior),
Natløbet (junior), Mini-adventure (mini), Tusmørkeløb
(mikro) og Dividyst (alle). Typisk vil det nok være et
underudvalg der står for de enkelte arrangementer.
Udvalget vil også få til opgave at skabe et fælles
arrangement for familiespejd hhv. Seniorerne, så alle
grene kan opleve et større spejderfællesskab i divisionen.
Udvalget skal sammen med grupperne, planlægge og afvikle de ønskede fælles aktiviteter,
herunder sikre kommunikation, kvalitet og økonomi.
Det er DL’s oplæg, at udvalget får eget budget fra næste budgetår (men dette er jo en
beslutning, som kun divisionsrådet kan træffe).
Er du interesseret i at være med, så send en mail til dc@kongslejre.dk.

Hvem er i hvilke udvalg?
Her kan du se hvem der er med til at planlægge de enkelte arrangementer (OBS hvis du ikke er
på listen, men er med til at arrangere, så send en mail til dc@kongslejre.dk, for så vidste vi bare
ikke, at du er med J):

Dividysten
Ole
Palle
Lotte
Mads

Dyttin
Carsten DL
Jesper
Henrik Werdelin
Jakob
Claus
Palle

Vidunderhike
Bekko - Jyllinge
Helene – Jyllinge

Tusmørkeløb
Karsten/Skovtrop

Hov, hvad med resten?
I starten af nyhedsbrevet stod der jo, at DL også har opgaver omkring at facilitere netværk
mellem grupperne, at understøtte kommunikationen mellem grupperne og korpsledelsen og
meget mere – hvad gør DL ved disse ting?
Vi ved det godt – dem vil vi også rigtig gerne tage fat på, men vi kunne simpelthen ikke nå mere
på vores første aften sammen, men der skal jo også være lidt til næste nyhedsbrev! J

Divisionens kalender
På Kongslejre.dk kan du altid se divisionens kalender.
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