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     Julehilsen, d. 18. december 2022 

Kære Ledere, bestyrelsesmedlemmer og alle frivillige 

rundt i grupperne i Sydhav divisionen. 

 

Først og fremmest stort TAK til alle ledere, bestyrelsesmedlemmer og frivillige i grupperne.  

Endnu et spejderår er gået, og I har brugt uanet tid af frivillige timer med alt fra ugentlige spejder-

møder, weekendture, divisionsarrangementer, sommerlejre, ledermøder, bestyrelsesmøder, bestyrelses-

arbejde, og meget andet frivilligt arbejde ingen af grupperne i divisionen kunne have være foruden! 

 

Stor tak til alle jer for at lige netop I er med til at skabe modige børn og unge. Samt udvikle divisionens 

spejdere til at blive børn, som tør tage mod til at prøve nyt, mod til at være sig selv og til at have mod 

på livet. 

 

 

Året 2022 har været et indholdsrigt spejderår fyldt med forskellige arrangementer både lokalt i grup-

perne, i divisionen og i korpset. Her har I har været med til at skabe gode og mindeværdige oplevelser 

for alle divisionens spejdere. 

 

I årets løb er der blevet afholdt følgende arrangementer: 

 

Den første lørdag i februar måned afholdt Maribo Spejderne og Aztekerne for 5. gang arrangementet 

Søen rundt for alle tropsspejdere på Lolland-Falster.  

I start april måned afholdt Nakskov Spejderne divisionsarrangementet ”Olandiske lege” med ”vikinge 

tema”. Til arrangementet lærte divisionens juniorer alt om vikingetidens runer, vikingeskibe, og meget 

andet, samt at de fik smagt rigtig vikingemad bestående af kæmpe koteletter med tilbehør ligesom i 

Asterix.  

I slut april måned blev det årlige divisionsrådsmøde afholdt på Kettinge Fritidscenter. Efterfølgende 

blev fælles lederdagen for alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i divisionen afholdt, som ellers skulle 
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have været afholdt i januar måned. Til divisionsrådsmødet blev Sofie fra Nørre Alslev Spejderne og 

Sanni fra Aztekerne valgt ind i divisionsledelsen.   

Den anden lørdag i juni måned afholdt Nørre Alslev Spejderne divisionsarrangementet Mikro-mindag 

for alle divisionens mikroer og minier. Årets tema var ”Astrid Lindgrens verden”, og derfor mødte alle 

divisionens mikroer og miner både Emil fra Lønneberg, Ronja Røverdatter, Karlson på taget, Børnene i 

Bullerby, og andre kendte ansigter fra Astrid Lindgrens verden, og ikke mindst Pippi Langstrømpe. 

Arrangement blev afsluttes på rigtig svensk maner med levende musik, og folkedans rundt omkring en 

majstang, som alle spejderne havde været med til at lave på selve dagen.  

 

Sommeren kom alle spejdere i møde, og det var blevet tid til den længe ventede Spejdernes Lejr 2022, 

som blev afholdt i Hedeland ved Roskilde. På Spejdernes lejr 2022 deltog ca. 32.000 spejdere fra hele 

Danmark, og 3697 internationale spejdere fra 37 forskellige lande. På spejdernes lejr 2022 deltog der 

ca. 350 fra Lolland-Falster.  Spejdernes lejr var fyldt med forskellige udfordrende og fællesskabende 

aktiviteter, som gik på tværs forskellige lande, korps, grupper og aldre.   

 

I den anden weekend i september måned blev alle juniorspejdere på Lolland-Falster inviteret til 

Ovstrupdysten, som blev arrangeret af Ovstrup Spejdercenter. Årets tema var “Riderne om det runde 

bord”, og arrangement blev afholdt med stor succes første gang efter corona. 

I den første weekend i november måned afholdt Humleklanen fra Sakskøbing Spejderne det årlige 

Humleløb for alle tropsspejdere på Lolland-Falster. Årets tema var:” Starwars”.  

I den anden weekend i november måned deltog ca. 25 medlemmer fra Sydhav Division i det årlige 

korpsrådsmøde for DDS på Hotel Legoland. I år var udviklingsplanen i fokus, hvor der var forskellige 

workshops og inspirationer til alle deltagere på korpsrådsmødet.  

 

 

Spejderåret 2023: 

 

Inden længe starter vi igen spejderåret op i det nye år 2023. Året 2023 vil være endnu et begivenheds-

rigt år fyldt med de årlige divisionsarrangementer, og Sydhavs Campen samt ikke mindst det helt nye 



     DET DANSKE SPEJDERKORPS 

* SYDHAV DIVISIONEN * 
 

 

     
 

Side 3 af 4 

divisionsarrangement kaldet for Tropsdøgn. Arrangementet afholdes for alle tropsspejdere i divisionen 

hos Nørre Alslev Spejderne i weekenden d. 25-26 marts 2023.  

 

Husk at sætte stort X i kalenderen d. 27. april til det årlige divisionsrådsmøde, som afholdes 

på Kråruplund. På divisionsrådsmødet er alle interesserede velkomne til at deltage. På divisions-

rådsmødet er det muligt at opstille medlemmer til divisionsledelsen.   

 

Husk at sætte X i kalenderen i weekenden d. 29. september- 1. oktober, hvor divisionen afholder 

Sydhavs Camp for alle Sydhav Divisionens spejdere. Weekenden vil værre fyldt med gamle 

spejderaktiviteter og oplevelser, da vi sammen i Sydhav Divisionen skal fejre 50-års jubilæet for 

korpssammenlægningen af Det Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps, som vi 

kender det den dag i dag.  

 

Datoplan for aktiviteter i Sydhav divisionen i 2023 bliver vedhæftet denne mail! 

 

Endnu engang stor tak for alle de frivillige timer I hver især lægger i jeres spejderarbejde, hvad enten 

det er som leder, bestyrelsesmedlem, gruppeleder, formand, gruppehjælper eller frivillige. Uden jer 

ville der ikke være nogle spejdergrupper og ikke mindst en Sydhav Divisionen, hvor alle blå spejdere 

kan mødes og skabe spejdervenskaber. 

 

Til sidst ønskes I alle sammen en rigtig glædelig jul, og ikke mindst et rigtig godt nytår fra alle i 

divisionsledelsen. Vi ser alle frem til at imødegå et glædeligt nyt og spændende spejderår, som vil blive 

fyldt med gode aktiviteter og arrangementer for alle divisionens spejdere. 

 

Mange glædelige julehilsner fra divisionsledelsen 

 

OBS.  

Sydhav divisionens hjemmeside opdateret både med billeder, oplysninger/ diverse informationer om 

kommende arrangementer, kalender og meget andet. Gå ind og udforsk hjemmesiden via. Linket her: 

https://sydhavdivision.dk   

https://sydhavdivision.dk/
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Husk at Sydhav divisionen har en facebookside, som hedder DDS. Sydhavdivision, hvor alle er 

velkomne til være medlem af facebook gruppen. Linket til facebookgruppen her: 

https://www.facebook.com/groups/553536541473702  

  

 

https://www.facebook.com/groups/553536541473702

