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Divisionssommerlejr DDS 
Fra sidst i juli og lidt ind i august 2019 havde Øresund 
Division lejet hele Næsby Spejdercenter ved Glumsø. I 
lejren deltog ca. 400 spejdere og ledere samt gildebrødre 
fra Hillerød og Helsingør. Fra Hillerødgilderne deltog vi 
6 personer i første halvdel af lejren. 
Lørdagens opgave var at være med til at etablere en 
forhindringsbane til brug for juniordag. Vi lavede en 
snigebane og en klatreforhindring. 
Søndag hjalp vi med forberedelse til juniorernes frokost 
og aftensmad, hvor vi havde bål klar til madlavningen. 
Tropsspejderne skulle have flæskestegsandwich til aften 
med hjemmebagte boller. Vi stegte flæskesteg på tre 
Webergrills. Spejderne skulle selv lave dej til boller, og 
vi havde tændt op i to masseovne, hvor bollerne kunne 
blive bagt. Spejderne skulle også lave diverse tilbehør, og 
det blev et 
herligt 
aftensmåltid.  
Mandag hjalp vi 
klanspejderne. 
De var på hike 
med overnatning 
i et 
forsamlingshus 6 
km fra lejren, 
hvortil de ankom sidst på eftermiddagen. Vores opgave 
var at klargøre aftensmaden. Hovedingrediensen var to 
helstegte svin, som vi tilberedte i to store, 
«professionelle» grills. Og derudover var der travlt i 
køkkenet med at lave bagte kartofler og salat. Endnu et 
dejligt aftensmåltid. 
Tirsdag var der så en større opgave med at rengøre de to 
grills. Men der blev også tid til en eftermiddagstur til det 
nye Skovtårn ved Gisselfeld, hvor vi oplevede det flotte 
bygningsværk og den fantastiske udsigt ud over 
Sydsjælland. 
Tirsdag aften var vi inviteret til aftensmad hos 
Frydenborg Gruppe, hvor den stod på Afrikagryde og 
efterfølgende pandekager med nyslynget honning. Tak 
for det! 
Onsdag drog vi så hjem til Hillerød, mens lejren fortsatte 
til lørdag. 

Sct. Georgsløb 2019 
Søndag den 29. september steg ca. 250 spejdere 
ombord i Hogwarts Ekspressen via perron 9 3/4 for 
at starte på et nyt skoleår for troldmænd og hekse. 
Men uglepost fra ministeriet fortalte, at to 
dødsgardister var sluppet løs fraAzkaban og måske 
gemte sig i den 
forbudte skov. 
Spejderne måtte 
derfor trænes i 
magi og 
trolddomskunst, 
så de kunne 
forsvare sig selv. 
Efter stor 
aktivitet på posterne og hård træning - det er ikke 
sådan lige at mestre magien - blev en dødsgardist 
tryllet om til et tigerdyr og således uskadeliggjort. 

Gildernes spejderlederpris 2019 
I forbindelse med Sct. Georgsløbet i september blev 

Hillerødgildernes 
Spejderlederpris uddelt. 
Prisen gik til Karin 
Jensen, der er minileder i 
Birgitte Gjøe Gruppe. 
Karin har været spejder 
det meste af sit liv, siden 
hun i 1970’erne 
begyndte som blåmejse i 
Birgitte Gjøe Gruppe. 
Hun tog hele vejen op 
gennem grenene til 

klanen, og siden har hun været leder i alle tænkelige 
funktioner i gruppen, herunder også nogle år som 
gruppeleder. Karin har også været aktiv i 
divisionsledelsen. Hun er en dygtig leder, der er 
værdsat blandt børn og forældre såvel som blandt de 
øvrige ledere i gruppen. 
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Gildetur til Læsø 
27 gildebrødre havde fundet ud af, at det var en god 
ide at tage på 
en forlænget 
Weekend tur til 
Kattegatøen 
Læsø. 
Vi oplevede 4 
dejlige dage i 
herligt septembervejr, og nåede Læsø rundt med 2 
meget kompetente guider, både geologien og 
naturen blev udforsket. 
Det var spændende at høre om øens opståen og 
fortsatte vækst. Saltsyderiet var en interessant, og 
nogle fik smagt på myrerne ude på Rønnerne, så 
tanghusene og meget andet.  

DDS Novemberdag 
”Wingardium Leviosa”…  
Alle spejdere i Øresund Division var indbudt til en 
tur ind i Harry Potter universet! Nye og gamle 
elever mødtes på Hogwarts Skole for Heksekunstner 
og Troldmandskab til årets første skoledag. 
Fordelingshatten fik eleverne fordelt på de fire 
kollegier, hvorefter hvert kollegie blev fulgt ud i de 
fire områder, hvor de skulle træne deres 
færdigheder. Der var især fokus på eliksirer.  
Novemberdag er et af de store spejderløb i 

Øresundsdivisionen. Der 
kommer ca. 600-700 
spejdere til denne dag. Der 
deltager familiespejdere, 
mikro, mini, junior og 
trop.  
Tre Gildebrøde stod for en 
post, hvor der skulle laves 
lykkeedderkopper af 
slikkepinde og 

piberensere. En hyggepost, hvor den store 
udfordring var, at der hele tiden kom nye spejdere 
til posten, der skulle have instruktion samtidig med, 
at andre spejdere skulle have hjælp. Nogle spejdere 
har virkelig ti tommelfingre.  

Vi var så heldige at være placeret i en bålhytte i ly 
for regnen, og kunne ind imellem varme os lidt ved 
bålet. Vores fine sorte kapper blev genbrugt –også 
af spejderledere.  

Nytårsgildehal – invitation 
Kære spejderledere. 
I inviteres til at deltage i vores Nytårsgildehal den 5. 
januar 2020 kl. 10,00. 
Vi mødes kl. 10 ved Dragehytten, hvor vi starter 
med en lille vandretur. Kl.12 er der Gildehal i 
Dragehytten, derefter lidt at spise. 
Tilmelding til spejderkontakt@hillerodgilderne.dk 
senest den 28. december. 

Kommunens spejderlederpris 2020 
Husk at indstille en af jeres leder til den kommunale 
spejderlederpris 2020. 
I slutningen af januar vil i modtage en mail om dette 
med tidsfrister. 
Prisen bliver overrakt af borgmesteren til bålaften 
på Frydenborg den 28. maj. 
Spejderkontakt lauget 

Jule/Nytårshilsen til grupperne 
Vi takker for samarbejdet og de mange hyggelige og 
sjove stunder med jer i året, der er gået. Vi ønsker 
jer alle en glædelig jul og et godt nytår med ønsket 
om et fortsat godt samarbejde med mange gode 
spejderaktiviteter i det nye år. Kontakt os gerne, 
hvis I har brug for en ekstra hånd ved et 
arrangement. Se vores hjemmeside: 
www.hillerodgilderne.dk for yderligere 
oplysninger vores aktiviteter. 
 
 
Vi håber, du har glæde af vores nyhedsbreve, som 
du også kan finde på vores hjemmeside 
her: https://hillerodgilderne.dk/laug/spejderkont

akt.php 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage 
nyhedsbreve fra os, vil vi bede dig skrive 
til: spejderkontakt@hillerodgilderne.dk 


