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Årsberetning  2013
Blushøjspejderne



Godt gået i 2013, piger og drenge!
Beretning fra Gruppeleder  
Hans Henrik Gabelgaard

 
2013 har været et spændende og meget  
anderledes år. Sammenlægning af to grupper, 
integrering af kulturer og skabelse af en fælles 
identitet under et nyt navn: Blushøjspejderne.
 
Vi indledte året med en Visions- og planlægnings-
tur for lederne fra de dengang to grupper.  
Her blev “plejer” begravet, og rammerne for den 
nye gruppe lagt. Navneforslag, sommerlejrplaner 
og meget mere. En inspirerende weekend.
 
Der fulgte så nogle måneder med alt det formelle: 
Vedtagelse på Grupperådsmøderne, stiftende 
grupperådsmøde med valg af ny styrelse.
 
Men der var også tid til rigtige spejderaktiviteter: 
Vi var mange på Divisionsturnering i maj, og med 
hele tre sommerlejre med i alt 69 deltagere har 
aktivitetsniveauet været højt. Og sådan fortsatte 
det året ud: Mange med på efterårsturene og 68 
med på juleturen.

En hel del ledere tog på Korpsets uddannelses-
marked på Ryekol i september. Det var en week-
end med mange gode input og inspiration til det 
fortsatte spejder arbejde, men også en weekend 
der styrkede  den fælles identitet. Vi lærte om alt 
muligt lige fra “Ild på 100 måder”, og “knob for 
viderekomne” til læringsstile og anti-mobning.
Resultatet efter det første år er en aktiv gruppe, 

med en aktiv styrelse og god forældre-opbak-
ning, samt et stigende medlemstal - 120 her pr. 
31/12-13. Vi har en velfungerende ledergruppe, 
men kan naturligvis altid bruge flere. Og den 
fælles kultur og identitet har slået rod. Alt sam-
men forudsætninger for det gode spejderarbejde, 
vi stræber efter at lave hos Blushøjspejderne.
 
Vi holder jo til i de to gamle spejderhytter på hver 
side af Blushøj, og det fungere i det daglige, 
primært fordi der er så kort mellem hytterne. 

Men ingen af dem er jo store nok til at rumme 
hele gruppen, og en af drømmene/visionerne for 
fremtiden er at få én stor hytte for hele gruppen. 
Hvordan og hvorledes er stadig uafklaret, og det 
er ikke et mål for i år. Men på sigt et stort ønske, 
som vi vil arbejde mod.

Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder, Mikkel Skov Gruppe
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Blushøjspejderne på Divisionsturneringen, maj 2013
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Mikrospejderne  ca. 6-8 år
Årets gang hos mikroerne
Hos mikroerne har vi det sjovt. Vi har i gennem-
snit været omkring 20 i det forgangne år. Faste 
ledere er Esben og Hans Henrik, men vi har også 
haft andre voksne (forældre) ind over: Martin, 
Tony og Astrid med flere, samt en god opbak-
ning fra forældrene til vores “forældreturnus” på 
møderne. Herfra skal lyde en stor tak for det!

Vi har haft mikroer med på alle gruppe- og 
divisionsture, fra forårets divisionsturnering, over 
sommerens lejr på Bornholm, hvor den stod på 
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Et spændende besøg i et 
bornholmsk stenbrud

På vej til Bornholm

Lækre sild

Silderygning er hårdt arbejde

Et lejrbål en aften i maj - på Divi

Mikroerne hænger ud og nyder livet



friskrøgede sild: Renset og røget af mikroerne 
selv. Vi var afsted i en hel uge, og det kan føles 
som laaaang tid, når man kun er 6 år - men det 

gik. Vi var også rundt på øen, fra 
stenbrud til Hammershus. I august 
sagde vi så farvel til de store mikroer 
på Kongelundsturen - og fik hurtigt en 
masse nye ind.

Efteråret bød på mikro-mini tur med 
Divisionen  til det dejlige Høbjerghus i 
Helsinge og på Juletur med hele  
gruppen til Arresø Centret.

 
Tak for et godt år -  
og med spejderhilsen
Mikrolederne

Mikrospejderne

Sidste nat på Bornholm, 
 luftig overnatning under oversejl i sommernattenLige under  

Hammershus Slotsruin

Trætte spejdere efter mikro-minitur på Arresø Centret
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De daglige møder
I 2013 blev vi en blandet gruppe og vi brugte 
derfor foråret på lære hinanden bedre at kende. 
I maj måned tilbragte vi møderne i Kongelunden 
og børnene lærte blandt andet at lave en omelet 
med ingredienser som de selv fandt i naturen. 

I årets sidste halvdel har vi til de daglige 
spejder møder haft fokus på de basale spejder-
færdigheder såsom knob, morse, og førstehjælp. 
Vi har ligeledes haft fokus på trivsel og almindelig 
god opførsel både til spejdermøderne men også i 
børnenes egen dagligdag. 

Årets ture
I løbet af året har vi været på i alt seks turer. 
Årets første tur gik til Kongelunden hvor vi over-
nattede i shelterne, dette var vores første ulvetur  
som en samlet gruppe. 

I maj måned var vi på divisionsturnering hvor 
vi kæmpede i spejderfærdigheder mod de andre 
spejdere i Amager Division. 

Ulveungerne  ca. 8-10 år
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I sommerferien var vi en uge på Bornholm 
hvor vi blandt andet var i Svaneke, på vandretur 
fra Hammershus til Sandvig og i et granitbrud, 
hvor vi fik lov til at se en sprængning af en granit-
blok. I starten af september var vi på opryk- 

ningstur i Kongelunden, og her bød vi seks nye  
ulve velkommen. 

Vi sluttede september af med en hyggelig divi-
sionstur til Frederiksværk, hvor vi mødte de andre 
ulve fra de alle de andre grupper på Amager. Året 
blev rundet af med en juletur for hele  
gruppen, hvor vi hyggede os med gaver, julemad 
og et besøg fra julemanden.  

Året der kommer
I 2014 regner vi med at tage på mindst fem ture: 
Divisionsturneringen, sommerlejeren, konge- 
lundsturen, divisionsturen og juleturen. Vi starter 
året ud med at tage et drama-mærke, hvor 
børnene selv skal være med til at finde på et 
stykke som de gerne vil lave. I foråret skal vi 
genopfriske vores spejderviden og øve os til  
divisionsturneringen. 

Mange ulve hilsner 
Dorthe og Linette 

Ulveungerne
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Snobrød ved Mikkel Skov-hytten
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Årets start - og sammenlægning
Året startede med udeaktiviteter i mørke, hvor vi 
lavede aktiviteter med lys, dvs. lommelygter og 
bål. Når det var allerkoldest trænede vi oriente-
ring og kort inde i hytten. Vi afsluttede med et 
byløb og fik orienteringsmærket.

I februar arbejdede vi med koder og morse, og 
der blev lejlighed til at tage knivbevis for de, der 
endnu ikke havde det. På dette tidspunkt blev de 
to juniorgrene i det daværende Dragør Trop og 
Mikkel Skov Gruppe lagt sammen, som en  
begyndelse på gruppesammenlægningen.  
Vi havde derfor nu fælles møder, piger og drenge.

I det tidlige forår arbejdede vi med økse,  
pioner og båltænding, og vi var ude i Kongelun-
den på nogle af møderne. Det var optakten til 
divisionsturneringen. Sideløbende hermed arbe-
jdede vi med sundhed, kost og motion, og tog i 
den forbindelse hele to mærker: Nemlig det nye 
sundhedsmærke og trangiamærket. Aktiviteterne 
i den forbindelse var blandt andet en gåtur til 
Søvang, bygge forhindringsbane, lave kæmpe-
kostpyramide, hvor der var fokus på hvilke  
fødevarer, der er bedst at få på en spejderlejr.  
Vi lærte en hel masse om energi, sundhed og 
også køkkenhygiejne.

Divisionsturnering og sommertid
På årets divisionsturnering i maj klarede  
juniorene sig rigtig godt inden for madlavning  
og pionerarbejde. Inden for pionering var de den 
eneste juniorgruppe, der kunne lave en gam-
melmandsild (hævet bålsted på en konstruktion 

af rafter og græstørv), som faktisk kunne bruges 
til at lave mad på. Mindre held havde vi med 
dagsløb og tovtrækning, men så er der noget at 
øve sig på til Divi 2014.

 

I juni var vi som sædvanligt på Skæg & Blålys 
(spejdertivoli) på Islands Brygge, og inden  
sommerferien kunne vi sige på gensyn til rigtig 
mange juniorer, der havde tilmeldt sig årets store 
sommerlejr på Færøerne. Syv juniorer havde 
valgt at tage på Borholm-sommerlejr sammen 
med mikroer og minier. 

Dejlige sommerlejre
Begge sommerlejre var en stor oplevelse for 
juniorene. På Bornholm oplevede juniorene både 
Jobo-land (det tidligere Brændegårdshaven), 
Hammershus slotsruin med vandretur herfra via 
Opalsøen til Allinge-Sandvig og et spændende 
besøg i et granitbrud, hvor vi fik lov at overvære 
en sprængning. Der var også en lejr-aktivitets-
dag med bolsjefremstilling og lejrhygge. Endelig 
havde vi også et besøg i byen Svaneke, hvor 

Juniorerne  ca. 10-12 år
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juniorene gik lidt rundt på egen hånd. Vi var rigtig 
godt lejrtrætte, da vi endelig ramte København 
efter otte dage på solskinsøen.

Senere på sommeren fløj en 11 spændte 
juniorer til Færøerne sammen med troppen og en 
voksengruppe på 10 ledere. For juniorene var det 
en enestående oplevelse. Dels var der en  

fuldstændig fremmedartet natur i forhold til, hvad 
vi er vant til, dels var der planlagt aktiviteter, som 
juniorene ikke har mulighed for at prøve i  
Danmark: Vi var på grottesejlads ved Vestmanna, 
fuglefjeldsvandring ved Gjogv, fisketur og pilkning 
fra kutter ud af Tvøroyri, fejldhejk gennem tågen 
op til de solbeskinnede højdedrag i udmarken, 
hvor vandet er så klart, at det kan drikkes fra 
kilderne. Her oplevede vi også det specielle at 
vandre frem og orientere os efter varder. De ni 
indholdsrige dage var hurtigt gået, og vi var en 
stor glad flok juniorer, der landede i Kastrup.

Oprykning og efterår
Efter sommer var vi klar igen og startede ud med 
et par hyggemøder, blandt andet med fiskeri efter 
smådyr ved badebroerne og mormorstranden.  
Vi havde efter en lederrokade, som følge af  
gruppesammenlægningen, fået en stor leder-

gruppe hos juniorene på hele 5 ledere. Det har 
gjort det muligt at arbejde med juniorene i mindre 
grupper, og dermed er vi kommet mere i dybden 
med emnerne.

På oprykningsturen i slutningen af august 
fik vi en del nye juniorer op, og sagde farvel til 
syv oprykkere til troppen. Efterårets program 
gik i gang på det følgende møde, hvor der var 
madlavning og man kunne vælge sig ind på 
forskellige færdighedsmærker, alt efter ønske. 
De mærker vi gik efter at tage var lejrmærket, 
økse- og savbevis. Mærkene blev taget på møder 
i Kongelunden, og vi havde en hel stribe møder 
med godt og lunt vejr. Mærkerne blev afsluttet 
sidst i september med et løb i skoven.

Så var tiden kommet til at vælge nye mærker, 
og vi startede igen ud med madlavning og valg i 
bålhytten på Kongelundsfortet, som blev en god 

Juniorerne
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fast base for juniorene. Denne gang kunne man 
vælge imellem bålmærke, kammeratskabsmærke 
eller håndværksmærket. Til bålmærket talte vi 
om trætyper, kvas og bålopstilling, vi fremstillede 
kulklude og fik rutine i at tænde op. Kammerat-
skabsgruppen lavede rollespil omkring mobning, 
samarbejdsøvelser, lærte girafsprog og lavede 
en mobberap, der blev fremført for alle juniorene. 
Håndværksgruppen arbejdede mest i træ, og 
man fremstillede en ske eller en smørkniv.

Den mørke tid
Sent i oktober var vi på junior-divisionstur med 
alle de andre juniorer i Amager Division. Temaet 
for årets tur var rumrejsen år 2013, det foregik 
i og ved Høbjerghus i Helsinge. I et dejligt 
naturområde med kæmpe spejdergrund til en 
superflot hytte udfoldede juniorene sig med  
bygning af rumraketter, på dagsløb i skoven og 
på et stemningsfuldt natløb på jagt efter aliens. 
En stor succes, hvor alle havde det sjovt med 
hinanden.

 

Allerede fire uger senere 
var vi på juletur med alle 
Blushøjspejdere, denne 
gang på Arresø Centret. 
Det blev også en hyggelig 
tur, traditionen tro. Alle 
spejderne blev rystet godt 
sammen i patruljer på 
tværs af alder, bl.a. gik 
man på nisse-natløb sam-
men, og senere samme 
aften kom julemanden 
forbi.

Ved årets afslutning i 
december fremstillede vi 
nogle julegaver til jun-
iorenes forældre, bl.a. 
små træ-mærker med 
navne,  sæber og sven-
ske brunkager.

Alt i alt har vores første 
år som Blushøjspejdere, 

drenge og piger sammen, været rigtig, rigtig 
positivt! En stor oplevelse, hvor børnene går godt 
i spænd og har stor glæde af venskaber på tværs 
af skoleklasser. Tak for et dejligt år med alle  
juniorene.

Med juniorhilsen
Lise, Jogvan, Mikkel,  
Hans Henrik og Christina
 

Juniorerne

Olli kokkererer ved bålet

Juniorene er ved starten af 2014 en dejlig 
gruppe, der fungerer godt og har det sjovt
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Troppen  ca. 12-15 år
Troppen er den spejdergren, hvor spejderne 
for alvor begynder selv at skulle tage initiativ til 
møderne. Det eneste møde der bliver ”foræret”, 
er tropsmødet, det første møde i en måned. Her 
har tropsledelsen planlagt aktiviteter, der som 
regel runder af med et oplæg til, hvad spejderne 
kan lave den kommende måned. Herefter er det 
op til spejderne selv, med vejledning fra lederne, 
at planlægge deres møder.

Desuden er det alderen, hvor andre klubbers 
krav til fodbold, svømning, tennis, cykling m.m. 
stiger kraftigt, og hvor kravene til arbejdet i skolen 
også stiger. Derfor er det desværre også troppen, 
der traditionelt har færrest spejdere. Men det gør 
til gengæld at dem der hænger ved, kender hin-
anden rigtig godt, og får et livslangt venskab.

Spejderne planlægger efter et skema, hvor 
man skiftes til at have ansvaret for et møde. 
På den måde er man selv ansvarlig for, at de 
aktiviteter der laves på mødet, er sjove og 
spændende. Metoden kaldes populært ”Børn 
leder børn”, og er en af de mest fundamentale i 
spejderbevægelsen.

I efteråret rykkede en del juniorer op i troppen 
– og så skal jeg love for at vi var nødt til at ændre 
på mødefaconen. Det er mange år siden vi var så 
mange, at der kunne laves mere end én patrulje, 
men det er vi i hvert fald nu. Jeg er ikke sikker på 
at vi har fundet den rette sammensætning endnu 
– det kommer nok som vi lærer hinanden at 
kende endnu bedre.

Det svinger noget med, hvor mange der 
dukker op til mødet, men man skal huske på, at 

dem der planlægger mødet regner med en, så 
det er vigtigt at melde afbud. Det gør man enten 
pr. mail/sms til Ole, eller ind på hjemmesiden og 
trykke ”Afbud” ud for mødet – og det er der des-
værre mange der glemmer. Det er ikke sjovt at 

være 3 til en konkurrence – men heldigvis plejer 
patruljerne så at kunne finde på noget at lave 
sammen.

4-5 gange om året holder divisionen fælles 
tropsmøde. De forskellige grupper skiftes til at 
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planlægge. I det forløbne år har der desværre 
kun været to møder, men vi har været stærkt 
tilstede på begge møder. Det er lidt stort at møde 
de andre spejdere fra øen, og flere har knyttet 
venskaber denne vej. Divisionen har for nyligt 
”kickstartet” møderne igen, så jeg er sikker på der 
kommer mange flere i 2014.

Turmæssigt, plejer vi at sigte efter 6-10 ture 
om året. Men vi skal nok lave et nyt mål, for de 
sidste mange år har der været mange flere. I år 
har der således været hele 17 turtilbud, hvoraf de 
13 har været benyttet af en eller flere spejdere. 

2013 startede lidt dumt med PC-maraton og 
”Thorolfs Bjerggriseløb”, der begge blev aflyst. 
Men vi havde flere spejdere med på både  
Seniordivisions-turnering (i Sverige i frost og sne) 
og patrulje-påskekurset på Egemosen i marts 
måned.

I maj var der divisionsturnering, hvor vi  
leverede en flot indsats, i betragtning af at det var 
relativ uerfarne spejdere der var med.  
Weekenden efter var der PC-maraton, og i juni 
måned havde vi for første gang i mange år en 
egentlig patrulje/tropstur, på divisionens grund 
Piledam (Reden) i Fredensborg. Temaet var 
orientering, og dem der var med, skal lige gen-
nemføre et by-orienteringsløb, før de har gjort sig 
100% fortjent til det første orienteringsmærke, 
udleveret i troppen i over 10 år. Resten må vi se 
at få med i løbet af 2014.

Troppen
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Troppen

Af sommerlejre var der i år hele 3 af slagsen 
– først på Bornholm, hvor de yngste grene var af 
sted, men hvor de ældre også var meget velkom-
men. Så var der en vandre/kanotur i Söderåsen i 

Sverige, primært for de gamle Dragør Trop piger, 
men alligevel åben for alle. Og endelig årets 
primære tropssommerlejr Færøerne sammen 
med juniorerne, hvor vi alle fik en kæmpe  
oplevelse. Læs meget mere om turen på  
http://fo2013.wordpress.com/

I august måned prøvede vi at samle et hold 
til Mølleå sejladsen, men det lykkedes ikke, så 
den blev aflyst. Jeg har lyst til at forsøge igen i 
år – de få gange vi tidligere har været med, har 
det været en fed oplevelse at ”svømme” med de 

mange andre spejdere på samme mission – at få 
en presenning med granris til at flyde hele vejen 
ned ad Mølleåen. I slutningen af august kom så 
kongelundsturen med den årlige oprykning.

September og oktober er traditionelt de trav-
leste måneder i troppen. Her var vi på Nathejk, 
der igen i år blev gennemført – rigtig flot blev vi 
vist kun fanget én gang. Der var fælles divisions 

tropstur til en flot nyere hytte ved Høbjerg Hegn, 
PLAN, et kursus hvor de enkelte spejdere lærer 
at planlægge og udføre aktiviteter ud fra spejder-
principper, og JOTI, et verdensomspændende 
arrangement, hvor vi forsøger at chatte med folk 
fra Langbortistan... - afbrudt af lidt spilleri på  
computerne. Og der var også et par stykker med 
til ”Lys i mørket” – kommunens arrangement for 
at mindes de jødiske flygtninge under krigen.

November var fredelig, blot med gruppens  
juletur til Arresøcenteret, og endelig december 
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Troppen

hvor en flok var med ude og skove de træer, vi 
sælger til jul.

Året er allerede skudt godt i gang med Tho-
rolfs Bjerggriseløb, hvor vi havde et 4-mands 
hold med, der næsten ”vandt”... - hvis man havde 
brugt sit eget hoved, og ikke stolet på postmand-
skabets instrukser på sidste post ;-)

Og samme ”sjak” har fået smag for turene, og 
er alle tilmeldt både Apokalypseløbet og Seditio 
– to noget større løb, der foregår i februar og 
marts måned...  Vi skal lige have kigget på det 
fænomen der kaldes ”Spejder Adventure Liga”, 
for allerede nu må der være rimeligt grundlag for 
at kunne deltage her...

Man kan vist roligt konkludere, at der ikke har 
været så meget aktivitet i troppen de sidste i hvert 
fald 10 år... - så har man lysten til at prøve ny 

ting, er det kun fantasien og vores fælles evne til 
at overbevise vores spejdervenner om at være 
med, der sætter grænser. Og hvem vil ikke på 
eventyr?

Albert, Patrick, Theis og Ole

Side 13

Asger pyntes til Robin Hood-løb på Kongelundsturen

Nye tropsspejdere fik vi ved oprykningen i august

Mudderbad på tropsturen  
i oktober, Høbjerg Hegn

Er det tid til at genopleve Færøerne, som 
vi oplevede det på sommerlejren i 2013?

Så kan du klikke ind på bloggen på 
http://fo2013.wordpress.com/ 
- og læse dagbog fra turen og se på 
masser af billeder fra vores fælles  
oplevelser eller fra juniorenes og trop-
pens udflugter hver for sig.

God fornøjelse!

FÆRØERNE 2013
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Seniorene  McLeod Klan
McLeod klan er bestående af 5 mødefaste 
medlemmer som sammenlagt har over 140 års 
spejdererfaring og går derfor i daglig tale under 
navnet ”Den gamle klan”. Klanens primære virke 
består i at være gruppens ”praktiske hånd” som 
udfører alle mulige opgaver som knytter sig til 
hytterne, Kongelundsfortet og shelterne. 

Klanen er dog ikke så mødeaktive som de 
andre grene, da vi kun holder møde hver 14. dag, 
men det er dog blevet til en del projekter i løbet af 
det sidste år.

Vi startede 2013 med at få bygget et ”hus” til 
hyttens varmepumpe og fik tømt tagrenderne. 
Herefter stod fortets lokale for tur, hvor alle 
rafterne fik en ”opbevarings-stald” at stå i, 
selvfølgelig bygget i kulsø. En kraftig oprydning 
gjorde også lokalet mere anvendeligt og sofa-
gruppen i lederhjørnet blev kasseret til fordel for 
bord og bænke. 

Sidst på foråret tog vi en weekendtur til divi-
sions hytte ”Reden” ved Fredensborg, hvor vi fik 

renoveret brændeskuret med bl.a. nyt tag. 
Det blev også til fundering af stien i mosen, 
en mindre afvanding af mosen, samt en ny 
bro på egestammer så man kan komme 
tørskoet frem til shelteren. Alt i alt en hård 
men effektiv arbejdsweekend, hvor mange 
opgaver blev ordnet og en håndfuld sen-
iorer sov rigtig godt søndag aften J

Efter sommerferien stod det klart, at 
efter de to unge klaner var fusioneret, så 
var boksen blevet for lille som klanlokale. 
Boksen skulle derfor ændres til kontor/led-
erlokale og vi fik flyttet gruppens IT-udstyr, 
samt alt kort- og idemateriale derud og fik 
dermed også frigjort noget plads inde i hyt-
ten. 

Efteråret blev også brugt til at 
hæve hytten de steder, hvor hyttens 
fundament var sunket, samt bræn-
dehugning af de store mængder 
brænde som gruppelederen havde 
forsynet brændeskuret med. 

I oktober tog vi traditionen tro på 
klantur og igen i år til korpsets grund 
Gillastugan i Sverige. På denne årlige 
tur finder vi typisk tilbage til de gamle 
spejderdyder og i år forsøgte vi os 
med at bygge en romersk blide. I lø-
bet af lørdag eftermiddag stod bliden 
klar til affyring med en kontravægt på 

Brændeskuret ved Reden blev renoveret

Side 14

Den romerske blide bygget på klanens efterårstur ved Gillastig, Sverige

Vi overnattede Patruljehytten på Gillastig
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McLeod Klan

ca. 200 kg og en kastearms-aksel i ca. 5 meters 
højde. Efter at have justeret slyngen lidt, kunne 
vi som de gamle romere nu skyde kampesten ud 
på ca. 200 meter. (kan ses på gruppens face-
book side)  Presset blev desværre for stort på 
kastearms-akslen, som knækkede efter 5. skud. 
Men projektet var fuldført og det blev fejret med 
lækker bålmad og senere en tur i saunaen. Sidst 
på aftenen stod det klart for de gamle seniorer at 
de skulle på natløb, hvilket de klart mente at det 
var de blevet aaaalt for gamle (trætte) til. Men da 
starten skulle gå, så var løbesko, pandelamper 
og patruljeånd alligevel blevet fundet frem....for 
en gang spejder  – altid beredt. 

Søndag blev brugt til at finde en gammel dinu-
saur-park, som vi som purunge spejdere besøgte 
på en sommerlejr i 1988, men som vist lukkede 
i 1989. Det lykkedes dog at finde et lille stykke 
tyrannosaurus i kanten af mosen og så gik det 
igen hjem til DK efter en fantastisk weekend i det 
svenske.

McLeod klan rundende traditionen tro året af 
med en julefrokost d. 28 dec, hvor alle seniorer 
fra klanerne var inviteret. Her blev der som altid 
ofret et juletræ på bålet til ildguden Njord og 
snakken gik lystigt om det forgangende års spej-
deroplevelser og om næste års turer og projekter.

Tak for spejderåret 2013. McLeod klan ser 
frem til flere opgaver, projekter og oplevelser i 
2014

Seniorhilsen 
Klanleder, Theis Riber   
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I 2013 kunne arrangementet “Senior- 
divi, Amager Division” fejre 20-års 
jubilæum.

I mange, mange år har medlemmer af 
McLeod Klan leveret en kæmpe ind-
sats i samarbejde med andre seniorer 
i Amager Division for at dette arrange-
ment kan løbe af stablen.

2013 var derfor højdepunkt med bl.a. 
kage! Løbet var supergennemført 
og spændende på højt niveau for del-
tagerne, aktiviteterne afløste hinanden 
i højt tempo, afviklet i et fuldstændigt 
tilfrosset klima på Söderåsen i Skåne.
Bl.a. blev deltagerne udfordret i is-
mageri med flydende kvælstof, klatring 
med fuld oppakning, svævebaneflyv-
ning i egen gondol, ildpusteri, fremstil-
ling af flitsbue og pilekogger, lysestøb-
ning og skotske highland-games i sne.

McLeod Klan med Theis Riber i  
spidsen fortjener en stor tak for 
indsatsen, som kommer store trops-
spejdere og andre seniorer til gode.

Redaktionen

SENIORDIVI 20 ÅR
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Fokus i styrelsen i 2013 har været sammenlæg-
ningen af Mikkel Skov og Dragør Trop, som på 
papiret blev vedtaget pr. 01.01.2013, men som 
blev implementeret i løbet af foråret. Jeg ser det 
som et vellykket projekt, men selvfølgelig vil der 
fortsat dukke vaner og traditioner op fra de to 
grupper, der løbende skal vælges til/fra og nye 
vaner og traditioner skal opbygges.

For at samle lidt ekstra indtægt til gruppens 
spejderaktiviteter, har vi valgt i sommers at være 
p-vagter ved Dragør Marked, samt Mikkels Skovs 
tradition med at sælge juletræer er også gennem-
ført i 2013.

Afholdelse af Blå Cafe, som et fastelavns- 
arrangement med salg af kaffe, kage m.m ved 
tøndeslagningen, til hest, fastelavns søndag, 
blev aflyst i 2013, men styrelsen arbejder på at få 
den med igen i 2014. Alle disse arrangementer 
kræver opbakning og hjælp fra spejdere, ledere 
og forældre, hvorfor vi gerne vil takke alle dem 
der har stillet op og hjulpet, og håber at endnu 
flere vil tilbyde deres hjælp i de kommende år.

Fremover vil det være planen at disse arrange-
menter skal gennemføres med forældre og deres 
spejderbørn som tovholdere og som den primære 
arbejdskraft, men selvfølgelig stadig med lederne 
på sidelinjen. Derfor vil vi løbende informere Jer 
om disse arrangementer via mail, hjemmeside og 
Facebook-gruppe, hvor I altid er velkommen til at 
melde Jeres deltagelse.

Regnskabs- og økonomisk har sammenlæg-
ningen været en stor udfordring, men vi er nu 
ved at være i mål, og gruppen har klaret sig godt 

igennem 2013. Det er ikke meningen at vi skal 
spare op og have det store overskud, men den 
nuværende egenkapital gør, at der er lidt råderum 
til at udføre det gode spejderarbejde. Yderligere 
kunne ledere og styrelse godt tænke sig, på sigt, 
at få samlet gruppen i en større og bedre hytte.

Blushøjspejderne er blevet en stor gruppe, 
og som formand har jeg stor respekt for vores 
ledere, der alle gør et kæmpe frivilligt arbejde 
for spejderne. Jeg oplever dem altid positive og 
engageret, selvom de til tider er lidt underbeman-
det og bruger meget at deres tid på opgaven. Det 
vil jeg hermed, både som formand og forælder, 
takke dem alle for.

Med venlig hilsen 
Hanne Schack Blichmann

Formandens beretning for 2014

Her kan I altid finde Blushøjspejderne

 www.blushoejspejderne.dk

 Facebook - søg på  
“Blushøjspejderne”

 På mail: 
gruppen@blushoejspejderne.dk 
eller til bestyrelsen: 
styrelse@blushoejspejderne.dk 

Blushøj-kommunikation

Hvordan fixer man lige en tilskadekommen Dorthe?
Fra førstehjælpspost på divisionsturneringen

Seriøs point-konference på vores post,
fra divisionsturneringen
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Ulveunger

Vi glæder os til  
et spændende 
og aktivt 2014 :-)


