DIVISIONENS BERETNING 2020/21
Præcis som ude i grupperne har corona desværre også sat sit præg på Steen Blicher
Divisions arrangementer og indsatser. Aflysninger har der ikke været nogen vej udenom.
Det har på én gang været både let og svært at aflyse. Let, fordi smittesituationen og
restriktioner ikke har levet andre muligheder. Svært, fordi vi river tæppet under gode
oplevelser og traditioner for grupperne og alle vores spejdere.
At aflyse divisionsturneringen i 2020 var noget af en erkendelse, og dengang havde vi ikke
forestillet os, at det samme ville ske i 2021. Men alt er blevet aflyst lidt efter lidt i erkendelse
af, at det ikke er muligt at gennemføre: Sølvøkse i november, Polartur i januar, Mini-træf i
februar, lederdag i marts og Mikro-træf i marts. Og ja, nu er divisionsrådsmødet virtuelt.
Tak for den respons og forståelse aflysningerne er blevet mødt med. Det er ikke lette
beslutninger, når vi skal afvige fra det, som bl.a. er ture, som både ledere og spejdere
normalt glæder sig til hen over et år.
Divisionsarrangementer har ikke været noget, vi har kunnet atomisere i grupper af 10 eller
sågar 50. Selv i gren-regi er vi (heldigvis) for mange spejdere i divisionen til det. Samtidig
hører vi fra grupperne, at der er brug for at koncentrere kræfterne i egen gruppe for at få liv
i spejderaktiviteterne igen og tilpasse aktiviteterne løbende til de muligheder, der er. Det
har vi stor respekt for, og vi mærker også i divisionsledelsen, at der er brug for
lederkræfterne lokalt.
Når vi ser tilbage på det seneste år, har vi dog også grund til at glæde os:
Vi glæder os sammen med jer over, at corona stort set ikke har betydet noget for antallet af
spejdere. At spejderne trods varierende aktivitet har holdt fast i det fællesskab, der
kendetegner det, vi står for i DDS.
Vi glæder os også over, at der trods nedlukning er et godt samarbejde på de indre linje –
både i vores divisionsledelse og sammen med gruppeledelserne. Vi har både i oktober og i
marts haft gode konstruktive møder med GL'erne. Vi oplever, at der er et ønske om at dele
erfaringer og spille hinanden gode. Det er virkelig en fornøjelse, og det er rigtig godt,
hvordan GL'erne er med til at byde ind med ønsker til, hvad vi kan gøre i divisionen, for at
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hjælpe grupperne. Vi vil i divisionsledelsen gøre vores bedste for at bakke op og understøtte
det gode samarbejde.
Vi glæder os også over, at coronatiden har givet tid til at tænke i forenkling og digitalisering
for divisionen. Det betyder, at vi nu har en opdateret kalender på Steen Blicher Divisions
hjemmeside. Her kan I også altid finde dagsordner, referat og den slags. Og en årvågen
GL'er har spurgt, om vi ikke vil lave elektronisk tilmelding til lederarrangementer i division.
Det vil vi selvfølgelig gerne – og tak for at efterspørge det.
Her med udgangen af et meget anderledes spejderår er der altså meget godt – trods alt. Og
når vi kigger frem, er det selv sagt med håbet om, at vi kan lykkedes med
divisionsarrangementer på både den korte og den lange bane: At vi får stablet en god
temaaften om lederrekruttering på benene; At vi får familiespejd ind som en gren med et
divisionsarrangement; At vi får et digitalt spejderarrangement for trop/klan nu her som
erstatning for divisionsturneringen; At vi får en fælles divisionssommerlejr i 2024 – og at vi
inden da får en god Spejdernes Lejr 2022.
Og så vil vi i divisionsledelsen bestræbe os på, at vi i divisionen til møder og de aktiviteter, vi
har, i højere grad kommer til at indarbejde og sætte retning på baggrund af korpsets og
divisionens udviklingsplan.
Vi siger desværre farvel til nogle proaktive unge ledere i divisionsledelsen, men vi håber, at
andre har lyst til at være med i divisionens arbejde. Det, divisionen gør, skal understøtte
grupperne i at gøre spejderne til modige børn og unge.
Tak for et godt samarbejde.
På vegne af divisionsledelsen,
Henning Rosenkjær
divisionschef
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