
 

 
 

 

”Livet med Corona er som at køre taxa i Moskva med en russisk taxachauffør. Du ved ikke hvor det ender, 

eller hvad det kommer til at koste, men det går stærkt.” 

Det har været et mærkeligt år. Året 2020 vil også for divisionsledelsen blive husket for året hvor vi stiftede 

bekendtskab med mundbind, forsamlingsloft, smittetal, afstandskrav og online møder. Spejderarbejdet som vi 

kender, og elsker det, gik i stå. 

Mange af vores spejderledere skulle finde en ny hverdag på deres arbejdsplads. Der var nogle som fik ekstra 

travlt, nogle som blev sendt hjem med lønkompensation og også nogle som skulle finde nye udfordringer på 

arbejdsmarked. 

Alle spejdere skulle finde en ny hverdag i deres skolegang. Hele ungdommen fik sat en stopper for mange af 

deres sociale aktiviteter, herunder også nogle af de velkendte spejderaktiviteter. Heldigvis blev der i løbet af 

sommeren mulighed for at komme på sommerlejr. 

❖ Aflysninger 

Divisionsarbejdet handler om at vi kan give spejderne oplevelser, som har lidt større rammer end dem de typisk 

har i deres grupper. Vi elsker at kunne gøre vores spejderfællesskab større. Restriktionerne i vores samfund 

havde dog alle til formål at holde vores fællesskab begrænset i sociale bobler. Vores divisionsturneringer blev 

derfor alle aflyst i 2020, og også RavneRock 2021 måtte desværre udgå. 

❖ Ansvar i samfundet 

I løbet af maj/juni – da skolerne igen fik mulighed for udendørs-undervisning – var der mange spejdergrupper 

som gav en hjælpende hånd ved at lade skolerne benytte hytter og spejdergrunde. Det synes jeg er stærkt 

gået. På denne måde er vi som spejderbevægelse med til at løfte et ansvar for lokalsamfundet, som er del af 

spejderbevægelsens formål. Det har også været en god mulighed for spejderne at vise deres skolevenner hvor 

de tilbringer deres fritid. 

Corona har medført en øget bevidsthed i samfundet om hvad naturen kan tilbyde. Aldrig før har vi set så 

mange mennesker bestille en shelter for at sove en nat udenfor, eller bare komme ud af storbyen for at gå en 

tur i skoven. 

Denne bevidsthed har muligvis været med til at sætte fokus på hvad et liv som spejder kan tilbyde vores børn 

og unge. Efter sommerferien har vi set at der kom cirka 140 ekstra medlemmer i vores division.  

Vi havde planer om at udvikle initiativer som kunne understøtte rekruttering af nye ledere. Disse initiativer er 

dog ikke blevet til noget. Vi så ingen gode virtuelle alternativer. 

På vores virtuelle divisionsrådsmøde 2020, besluttede vi at donere 10.000 kr. til Råbjergfonden, som kunne 

bruge pengene til opførelsen af et nyt shelter. Pengene er kommet ud og arbejde, og lige omkring Påske blev så 

det nye shelter dagens lys. 

  



 

 
 

 

Korpsrådsmødet blev også en virtuel begivenhed. De livlige debatter som vi kender fra en weekend i Billund, 

var ikke mulig. Derfor skulle vi ikke stemme om forslaget til nye vedtægter. Et emne som har genereret mange 

diskussioner. Efter Korpsrådsmødet har vi fortsat arbejdet med dette forslag. Sammen med alle gruppelederne 

besluttede vi at sætte bestyrelsesarbejde i fokus, netop i relation til de nye vedtægter. 

Efter to informationspakker i januar og februar, afholdt vi i marts en online inspirationsaften hvor vi kunne 

debattere nogle af de emner som kan påvirke bestyrelsesarbejdet i grupperne. Næsten alle grupper deltog i 

denne aften. Korpsledelsen viste også interesse i dette initiativ og vi kunne således byde velkommen til Mikael 

Andersen og Mathias Bjerg, som kunne berige debatterne med deres erfaring som DC i Gudenå og Jens Bang 

division og deres arbejde i Korpsledelsen. 

Selvom vi er dygtige til at få tingene til at fungere under mærkelige omstændigheder, så glæder jeg mig til igen 

at stå rundt om bålet og synge ”Spejderbror, her er min hånd” uden først at skulle bekymre mig om at spritte af 

og i øvrigt at stå på to meters afstand. 

I starten af marts mødtes vi i Divisionsledelsen til en udviklingsdag på Råbjerggrunden. Vi gik tur og grinte, og 

snakkede. Der er tegn på at vi er ved at vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Jeg tænker ofte på vores unge. En ting er at vi aflyser en forårsturnering, velvidende at den kommer tilbage 

næste år. Den sommer du oplever, når du er 17 år, vender ikke tilbage næste år. Det år hvor du skal fejre at du 

blev færdig med en ungdomsuddannelse, kan ikke gøres om året efter. Derfor håber jeg især for jer unge at I 

snart igen kan udforske verden og leve livet som I allerhelst vil leve det, og som jeg husker det fra min egen 

ungdom så er det typisk med fuld fart frem og uden mundbind. 

 

Corona har vist sig at være en stærk modstander. Vi bliver ved med at understøtte hinanden på bedste vis og vi 

bliver ved med at tage ansvar for hvordan Det Danske Spejderkorps skal se ud i fremtiden. 

Sammen er vi stærkere 

Sammen er vi mere 

 

 

På vegne af hele divisionsledelsen 

Fred & Anders 

Divisionschef Ravnsholt Division 

 

 

  

 

 


