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Igen i 2021 og begyndelsen af 2022 var der periodevis et corona-slør over mange af de 
aktiviteter, som både grupperne og divisionen gerne ville holde for og med spejderne. Der 
har været aflysninger igen, igen og ændrede aktiviteter, men heldigvis lysner det, som 
verden ser ud nu. Det er vi glade for, og vi glæder os over, at vi for første gang siden 2019 
kan afvikle en divisionsturnering! Det bliver godt at være samlet igen med alle grupperne i 
Steen Blicher Division. 
 
Vi ved godt, at det trækker hårde veksler på arbejdet i grupperne, når vi hele tiden skal 
omlægge, aflyse og tænke nyt for at få spejderfællesskaberne fastholdt og/eller 
sammentømret på ny. Det er en vigtig opgave. 
 
Det positive er, at vi generelt ikke mister spejdere. Tværtimod. Vi står for noget, der er brug 
for blandt børn og unge, og det skal vi værne om. Omvendt ved vi også, at det kræver flere 
ledere, når der er flere spejdere, og der er et kontinuerligt arbejde at rekruttere ny ledere. 
Derfor var vi glade for den gode tilslutning, vi oplevede til temadagen om lederrekruttering i 
juni 2021. Vi håber at kunne følge op i 2022 og få skabt mulighed for at dele erfaringer og 
lære af hinanden.  
 
Det måske mindre positive ved det nødvendige fokus på gruppernes eget arbejde er, at det 
kan være vanskeligt at finde tiden til at lægge et arbejde i fx at udvikle og vedligeholde 
vores fællesskab omkring divisionen, som jo i hverdagen kan opleves lidt fjern.  
 
Vi er i Steen Blicher Division er samling af grupper, der gennem vores forskellighed vil 
kunne skabe et stærkt og inspirerende fællesskab for vores spejdere og ledere. Men som vi 
oplever det, kniber det med tiden og interessen for divisionsarbejdet. Vi tager det som et 
udtryk for, at der er nok at gøre hjemme i grupperne med at holde hverdagen med møder 
og ture i gang efter corona – og ikke mindst også at blive klar til en Spejdernes Lejr 2022. 
Det er helt forståeligt.  
 
Vi håber dog, at alle på den anden side kan se værdien i at lægge kræfter i et 
velfungerende divisionsfællesskab med spændende og udfordrende aktiviteter for vores 
modige børn, unge og ledere. Nu glæder vi os over, at coronatågerne er lettet, og vi får vores 
spejderarbejde tilbage i nogle rammer, som vi selv definerer ud fra DDS' udviklingsplan – og 
som ikke dikteres af restriktioner fra sundhedsmyndighederne.  
 
Tak for samarbejdet.  

 

På vegne af divisionsledelsen,  

Henning Rosenkjær, divisionschef  


