Årsberetning 2016
Blushøjspejderne

Masser af aktiviteter - fra 6 år og op!
Beretning fra Gruppeleder
Hans Henrik Gabelgaard
2016 startede ikke godt hos Blushøjspejderne. Vores ene hytte,
Gåsereden, brændte i februar.
Heldigvis havde vores gæster fra
Thorolfspejderne netop forladt den,
så der var ingen der kom til skade.

Med vores stabile medlemstal på
125-130 spejdere og ledere giver det
et stort pres på Mikkel Skovhytten. Vi er også udfordret på opbevaring af vores grej: Spejdergrej
som telte, patruljekasser m.m. fylder
godt op. Vi arbejder fortsat på at løse
disse udfordringer.

Sct. Georgs-parade for hele gruppen i Dragør, februar 2016.

Spejderne gør sig
klar til at gå på
røgalarmspatrulje med
Dragør Brandvæsen
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2016 bød jo heldigvis også på rigtig
mange gode spejderoplevelser i form
af ture og lejre. Det er på ture og lejre
at spejderlivet rigtigt kan udfolde
sig, og vi har året igennem haft god
deltagelse på grenture såvel som
fællesture: Divisionsturneringen i
maj, sommerlejrene på Egemosen
og Thurøbund samt efterårsturene
sluttende med juleturen til Egerup,
hvor vi var 60.

Vi havde en anderledes oplevelse
i starten af december, hvor vi var
inviteret på ”røgalarm-patrulje” af
Hovedstadens Beredskab, hvor der i
samarbejde med lokale Dragørbrandmænd skulle stemmes dørklokker for at tilbyde beboere i
Dragør et røgalarm-tjek og endda en
gratis røgalarm, hvis man ikke havde
én i forvejen. 10 juniorer og tropsspejdere tog del i røgalarm-patruljen
og hjalp til at øge brandsikkerheden i
mange Dragørhjem.

En af de meget positive ting i det forgangne år er
udviklingen i vores ”Ny hytte” projekt. Vi har nu
et projektforslag og plan for realisering, Dragør
Kommune og fredningsmyndighederne behandler
i øjeblikket vores projektansøgning, og vi har indledt et målrettet fundraising-arbejde. Herfra skal
der lyde en stor tak til hytteprojektgruppen.
2017 vil også byde på mange gode spejderoplevelser. I finder programmet i kalenderen på
hjemmesiden. Og I kan allerede nu tilmelde jer til
årets sommerlejr:
Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg:
Det bliver helt sikkert en stor spejderoplevelse!
Med spejderhilsen
Hans Henrik Gabelgaard
Gruppeleder, Blushøjspejderne

White Arkitekter viser her en model af den nye spejderhytte til et møde med hytteprojektgruppen
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Mikrospejderne

ca. 6-8 år

Endnu et år er gået med mange dejlige
spejderoplevelser. Vi har sendt en masse
søde og dygtige spejdere videre til ulvene og
har sagt velkommen til endnu flere nye, ligeså dejlige mikroer. Vi er lige nu 17 drenge og
piger, som trodser alt slags vejr for at komme
til spejder hver mandag.
Vi bruger meget tid på at lære at være gode kammerater og på at samarbejde. Vi er altid udenfor,
hvor vi bruger en masse energi. Vi har altid bål
den første mandag i måneden – dette er et møde
som alle børnene ser frem til, og som bliver efterspurgt alle de resterende mandage.

Mikro-overnatning i hytten
Vi har været på vores årlige overnatning i hytten.
Vores ene hytte brændte desværre inden vores
tur, så for første gang overnattede vi i Mikkel
Skov-hytten. Det var en rigtig hyggelig tur, hvor vi
lavede pizza og bål, og hvor børnene tog 5 kmmærket.

Sommerlejr
i 2016 gik sommerlejren til Egemosen, i Farum,
sammen med Ulvene. Vi var ramt af rigtig, rigtig
meget regn, hvilket gav våde telte og endnu mere
våde børn. Vi var omringet af den dejligste mose,
og det resulterede i mangel på rent tøj.
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Mikrospejderne
Juletur
I år havde vi den store fornøjelse at møde julemandens kone. Julemanden havde desværre
travlt, men det ødelagde ikke oplevelsen for
gruppens mindste spejdere. Vi var på juleløb,
hvor vi trænede til at blive nisser, vi fik god julemad, og vi sluttede lørdagen af med at få
julegaver.
Vi ser frem til endnu flere overnatninger, lejre,
arrangementer og hyggelige stunder.
Mange mikrohilsener
Dorthe og Linette

På lejren lærte vi blandt andet at være rigtige
vikinger! Vi lavede vores egne sværd og Egemosens egne vikinger lærte os, hvordan man
bruger et sværd.

Kongelundsturen
Igen i år sagde vi farvel til rigtig mange børn.
Vi sendte 13 børn ud af 15 videre til Ulvene.
Dette gav plads til at vi kunne sige velkommen til
mange nye drenge og piger.
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Ulveungerne

ca. 8-10 år

Året 2016 har været et godt år for ulvegrenen.
I ledergruppen har vi været tre faste ledere:
Kim, Esben og Lise. Derudover har vi haft
forældrehjælp på langt de fleste møder og har
senest fået to faste assistenter fra troppen:
Lukas og Asger.

og dukketeater, derefter tog vi
udelivsmærket med fokus på
sjove udelivsaktiviteter i vintermørket.
Lige så snart det blev lyst nok,
flyttede vi møderne til Kongelunden hvor vi tog øksebevis og
savbevis og byggede huler med
grene.

Ulveflokken har i løbet af året bestået af mellem
25 og 29 ulve med en let overvægt af drenge
gennem hele året. Der har været et meget moderat frafald af ulve i løbet af 2016.
Vi laver sokkedukker

Vi træner til divisionsturneringen

Dernæst brugte vi en del
møder på at blive klar til forårets
højdepunkt, som er divisionsturneringen, hvor vi dystede
mod andre ulve fra Amager
division. Divisionsturneringen i

Vores aktiviteter
Vi har valgt at basere de fleste af ulvenes aktiviteter på nogle grundprincipper, dels skal ulvene
blive mere og mere selvhjulpne, så de f.eks. selv
kan snitte sig en snobrødpind, næsten på egen
hånd tænde bål og slå telt op og i det hele taget
opnå en masse basale spejderfærdigheder.
Vi bruger meget korpsets arbejdsstof omkring
færdigheds- og forløbsmærker, men tager også
ind i mellem et afbræk med lege og bålhygge.
Det første mærke vi arbejdede med i 2016 var
dramamærket med hjemmelavede sokkedukker
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Træning i pionerarbejde

Ulveungerne
2016 gik til Høbjerghus. Som sædvanligt klarede
vi os ret godt i madlavning og knapt så
prangende i andre discipliner.

Oprykning og efterår
Efter sommerferien havde vi
et hyggeligt fællesmøde med
mikroerne for at sige hej til de
mikroer, der snart skulle være
ulve. Ulvene havde forberedt
skovstratego som mødeaktivitet, men der blev også tid til at
fortælle om, hvordan det er at
være i ulvegrenen.
Ugen efter var vi på besøg
hos juniorerne for at se, hvad
vores oprykkere havde i
vente.

Sommerlejr
Snart var det tid til sommerlejr. Vi var på lejr i
Egemosen, og trods nogle meget våde dage
havde vi stadig en dejlig tur.

Stemningsbilleder fra sommerlejren 2016 på Egemosecentret
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Ulveungerne
ømfodsmærke. Derefter gik vi
i gang med sundhedsmærket,
hvor vi lærte om betydning af
motion og sund mad. Efterfulgt
af stormkøkkenmærket, hvor vi
lærte at tilberede mange typer
mad på trangia.

Fællesmøde med mikroerne

Vi havde oprykningstur i august og sagde
farvel til ca. halvdelen af ulvene, som skulle
rykke op til juniorerne, men da vi samtidig
kunne sige goddag til ligeså mange spejdere
fra mirkogrenen, var der fyldt fint op igen.
I løbet af efteråret tog oprykkerne knivbevis,
hvor de erfarne ulve oplærer oprykkerne.
Derefter tog vi ømfodsmærket, et gammelt
spejdermærke, der handler om hvad det vil
sige at være spejder. Dvs. hvordan hilser man,
arbejder i patrulje, er stille når de voksne taler,
ved hvem Baden Powell er osv. Det afsluttes
med en ulveceremoni, hvor spejderløftet
aflægges, og ulvene får spejdernavn og
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Årets divisionstur gik til Høbjerghus, der er blevet lidt af et
stamsted for divisionen. Vi sov
i køjeseng og hyggede os rigtig
meget. I 2016 havde lederne
lavet konceptet for divisionsturen helt om og i stedet for traditionelle løb, var der forskellige
aktiviteter man kunne melde sig
på: Trangia, knob, træklatring og
meget, meget andet.

Så gik vi i gang med kommunikationsmærket, og
mon ikke de fleste af ulvene snildt kan afkode en
morsebesked. Det gik i hvert fald strygende på
møderne.
Fra juleturen i november

Juleturen 2016 var meget hyggelig for de ulve,
der blev på turen. For i modsætning til årets
tidligere ture, var der et veritabelt mandefald den
første aften, og tre ulve blev hentet inden turen
kom rigtigt i gang.
Nu er 2017 allerede i gang, og vi ser frem til et
dejligt år med alle ulvene!
Med ulvehilsen
Lise, Kim og Esben

Sidemandsoplæring

Juniorerne

ca. 10-12 år

I juniorgrenen har vi haft masser af gode
oplevelser i 2016, dem kan I læse mere om på
disse sider. Juniorerne er en meget livlig flok
børn, der har mod på det meste.
Juniorerne har
deres egne
meninger og
skal på spejdermøderne have
lov at prøve af,
hvordan man
planlægger aktiviteter og bagefter udfører dem.
Ofte går alt ikke
helt som forventet, men så er
man jo blevet
det klogere.
Vi holder en del madmøder

I juniorgrenen bruger vi i stort omfang
korpsets aktivitetsmateriale. Sundhedsmærket var vores første tema i 2016,
hvor vi arbejdede med fakta om bevægelse og kostråd. Der blev lavet mad,
debatteret, quizzet og som en del af
mærket tog vi på en 20 kilometer lang
hejk i april – så var sundhedsmærket i
hus.
Så arbejdede vi med knob og førstehjælp. Gode spejderfærdigheder, og
mange synes især det er sjovt at fordybe sig i knobene, som i den grad er
praktisk håndarbejde. Førstehjælp er
en udfordrende disciplin, for det handler meget
om at huske stoffet. Derfor laver vi temmelig
mange førstehjælps-sketches (små rollespil), som
vi opfører for hinanden, for så er der fuld fart på
grin og drama. Er snitsåret mon en ”siver” eller en
”sprøjter”?
På forårshejken oplevede vi Amagers kyst fra
Dragør via strandengene til Søvang, Fasanstien
og Kongelunden, og endelig en stor bid af Amager Fælled. Fælleden kan virke så flad, og når vi
så er der – og går langt, er den pludselig varieret
og fuld af overraskelser. Tungt var det for mange
med rygsæk og egen oppakning, men alle kom
i mål, og vi nåede frem til en stor shelter med
bålplads. Efter et godt måltid og lidt pølseristning
kunne vi endelig flade ud i soveposen.
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Et hvil på
hejken

Oliver, Fillip og
Victor undervejs

Ingrid, Inga og Laura pakker sammen efter frokost

Juniorerne
Foråret bød også på naturtema i lokalområdet,
og i april var vi på Kongelundsfortet for at arbejde
med pionering – det vil sige raftekonstruktioner,
der samles ved besnøringer. I år havde vi travlt
med at øve os på at bygge et udkigstårn. Som en
del af divisionsturneringen måtte man på forhånd
gerne øve sig i en helt bestemt variant af et tårn.
Vi har en god samling af lange rafter stående på

En gammel vindmølle?

Der tankes energi

fortet, og på hvert møde kunne vi tage dem frem
og gå i gang med ”tårnet”, det var skægt at se
hvordan tårnene for hver gang blev mere og mere
færdige og stabile.
Så var det igen Sct. Georgsdag – 23. april.
Baden-Powell, spejderbevægelsens grundlægger, valgte i sin tid at gøre ridderen Sct. Georg til
et ideal for spejdere. Sct. Georgs udfordring var
at bekæmpe ondskab, hvor han end mødte den
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på sin vej. Når vi holder Sct. Georgsdag, har vi
som regel et lille løb med patruljer på tværs af
alder, med opgaver, der kredser om spejdernes
formål, spejderloven og spejderløftet. Det gjorde
vi også i år, hvor løbet gik rundt i Dragør gamle
by. Der bliver også oplæst et Sct. Georgsbudskab, som korpset udgiver fra år til år.
I maj holdt vi møder i Kongelunden. Juniorerne
elsker at komme ud i den forårsfriske Kongelund

og slå sig løs. Her træner vi bl.a. kortlæsning og
løber mindre orienteringsløb, vi tænder bål og har
et fast møde hvert år, hvor vi spiser forårsfriske
ingredienser fra skoven som ramsløg, friske
bøgeblade, mælkebøtteblade, brændenælder og
skovsyre. Vi ser også på typer af træ, kigger på
bladenes former og taler om, hvordan forskellige
sorter af træ har forskellig værdi som brændsel.
Selve divisionsturneringen løb af stablen 20.-22.
maj i Høbjerg Hegn ved Helsinge. Her fik vi endelig prøvet vores pionér-tårne af. Juniorerne fik
rejst to meget fine og solide tårne. Derudover var
vi igennem en masse madlavning på bål, et dagsløb i skoven med mange spændende opgaver,
et aftenløb på den store grund og også et herligt
lejrbål. Det er som regel årets første telttur, og
det nyder vi, men divisionsturneringen kan være
lidt af en fysisk udfordring, for der skal knokles
en del, før vi er i mål. Det er vores eneste faste
konkurrence, hvor vi dyster med de andre grupper i divisionen. Vi klarede os fint og spejderne fik
i den grad prøvet sig selv af. Vi oplever også en
masse godt kammeratskab.
Frem til sommerferien holdt vi fast i vores naturtema, og vi deltog også traditionen tro i Skæg &
Blålys på Amager Strand, hvor der var mange
boder med ting, man kunne prøve – et spejdertivoli, hvor man møder de andre blå spejdere i
Amager Division. Det er altid hyggeligt, og
juniorerne kender jo efterhånden til de andre
grupper i divisionen.

Juniorerne
Sommerlejr på Thurø

Det yderste af bådebroen på Thurøbund Spejdercenter

I år gik sommerlejren i juli til Thurøbund Spejdercenter ud for Svendborg. Det var en fantastisk oplevelse, hvor man virkelig falder i et med
naturen og vejret. Heldigvis var der god vind for
det meste, og vi fik masser sejlads – både med
paddle boards, kano, optimist- og Thurø-joller.
Det var for nogle en helt ny verden, for nogle
var svømning og badning en overvindelse i sig
selv, og andre var bekendte med optimistjoller
hjemmefra. Alle fik vist prøvet noget nyt, og selv
lederne var ude i ”gul zone”, da vi skulle padle
Thurø rundt i store tunge havkanoer på en kanohejk. Det gik sådan til:
Der var aftalt med en centerleder, hvilke to dage
der skulle være kanohejk. Centret skal jo tilgodese alle de grupper, der ligger i lejr inden for

samme uge. Forinden havde vi juniorledere fået
udførlig instruktion og lidt træning i at føre
”spanden”, en gammel redningsjolle forsynet med
påhængsmotor. Spanden skulle agere følgebåd
for kanohejken, for den skulle sejle med oppakning, mad og lidt grej, og så skulle den kunne
komme kanoer til undsætning, hvis der skulle
opstå behov for det.

Køkkenbordet bygges
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Om formiddagen samledes vi med let oppakning
på bådebroen og fik sat fem kanoer i vandet. Der
blev delt kano-hold: Tre kanoer med tre juniorer,

og to kanoer med to juniorer
+ en leder. To ledere sejlede i
Spanden, og så stævnede vi
glade ud på kanohejk. Bare
kampen for at padle sig ud
af selve Thurøbund – en aflang bugt, hvor vinden stod os
næsten lige imod, krævede sit.
Ude i det åbne sund begyndte
det at stå ned i stænger, og vi
havde ringe sigtbarhed – hvor
var nu alle kanoerne henne?
Hvor var Spanden? – og hold
da op en masse skibstrafik
med alt fra sejlskibe til mindre
fragtbåde. Vi kom da endelig i
mål og lagde til på nordsiden af
Thurø By, hvor en lokal sejlklub
Vi instrueres i sejlads
og sikkerhed

Juniorerne
på panden. Det var en stor oplevelse med høj
bølgegang i de meget kraftige havkanoer, og det
glemmer vi ikke lige med det første.

Fillip i havkano

Der var masser af andre fede oplevelser på
Thurøbund: Vi sang ”Ved du hvordan man –
kysser en vandmand? …”, vi var på piratAftensmåltid ved bålstedet
Laura på paddleboard

Vi grillede pølser, brød
og majskolber, og så kravlede vi i poserne i det
store partytelt.
havde givet grønt lys for spejderne. Her måtte
man overnatte. De rare klubfolk lod os låne både
toilet, grill og ovn, samt partytelt til vores overnatning. Da vi var temmelig våde, var det super med
partyteltet, og i løbet af aftenen klarede det op.
Inga i havkano
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Næste dag var vi i kanoerne og afsted efter en
hyggelig morgenmad med
frisk vind og friske hjemmebagte boller! Så gik
det øst over langs Thurøs
nordside og så mod syd langs østkysten. Her
var det igen hårdt at komme fremad, ikke mindst
fordi en stærk vestenvind drev kanoerne mod
Langeland! Og vi skulle stik syd og ud at runde
et meget langt skær ud for Thurøs sydøstlige
hjørne. Det blev en ilddåb for Spandens uerfarne besætning: Kanoerne blev samlet op én for
én og sat i slæbetog efter Spanden, herefter gik
det for motor op mod vinden et godt stykke mod
vest, hvor kanoerne kunne sættes fri og sejle op
og sikkert ind i Thurøbund igen. Men hold da op;
der var mindst en nybegynder-skipper med sved

aftenløb, hvor der skulle smugles og handles
hemmeligt over hele grunden, vi badede, spiste
masser af god bålmad, handlede i slikboden når
piratflaget var oppe, nød vejret og de enkelte
byger, som kom og gik, hyggede os og legede.
Og når aftenen sneg sig ind på os, sad vi for det
meste omkring bålet og sang i skæret fra ilden
med guitarens hyggelige akkompagnement.
Tak til jer alle for en dejlig sommerlejr, og der går
nok ikke længe, før turen igen går til Thurøbund.

Juniorerne
Oprykningstid
Så kom en ny sæson. Oprykningsmøder i august
med både troppen og ulvene blev afholdt, det er
en god tradition vi har fået gang i. Vi sagde igen
farvel til et større hold juniorer, som glædede sig
til at rykke op i troppen til nye spændende
spejderoplevelser og nye kammerater.

Nye venner får man
på divisionsturen i
efteråret

I september tager vi altid sav- og øksebevis i
Kongelunden. Det er stadig lyst om aftenen til
kl. 20, og vi har haft mange lune aftener derude,
mens sommeren lige så stille takker af. Vi sluttede af med et pizza-eksperiment, som vi lærte
en del af: Primitive ”pizza-ovne” i form af pander
med jord og folie er ikke optimale – der opstår en
kraftig smag af skovbund… men sjovt var det.

Traniga-modul på
divisionsturen
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Så var vi heldige at få en god og super-erfaren
juniorleder på holdet – vi bød velkommen til Per,
som har været spejder i rigtig mange år på
Amager. Det har i den grad givet et frisk pust i
juniorgrenen at få Per på holdet, som kommer
med nye lege, aktiviteter og spændende idéer.

Vi havde også mange juniorer med
på efterårstur med Amager Division.
Her havde man opdateret det sædvanlige koncept, så vi i stedet for
dagsløb i skoven holdt mini-olympiade og kunne vælge os ind på
patrulje-moduler. Patruljerne blev
sat sammen på tværs af grupper, så
man kunne lære de andre godt at
kende. Det kræver samarbejde, når
den nysammensatte patrulje skal
enes om, hvilket modul man helst vil
vælge, men det gik over al forventning. Der var moduler med mad på
Trangia, bål-teknik, pioner-arbejde,
knob og stik og meget mere.

Bål, bål, bål...
Oktober og november stod i båltændingens tegn
– hold op hvor har vi tændt meget bål, eller prøvet på det… Hvis omstændighederne ikke lige er
optimale, er det noget af en kunst. Men bål blev
der dog mange gange, og pludselig var året gået.
Vi rundede af med et juleløb i Dragør og bankospil i Søvang med æbleskiver, julehygge og masser af nisse-præmier. Forinden havde vi også lige
været på juletur med hele Blushøj ved Skælskør.
Julehygge, juleaktivitet, juleløb og ikke mindst
julemiddag, og i år også julemandens kone var
på programmet, og det er en populær tur blandt
spejderne. Alle aldersgrupper er igen samlet og
snakker sammen på kryds og tværs.

Juniorerne
Tusind tak for et dejligt
år med juniorspejderne!
En alder, hvor venner og
kammeratskab er meget
afgørende for, hvad man
vil gå til i sin fritid. Derfor er
det også en stor succes for
den enkelte, når man har
klaret en tur med opgaver
og aktiviteter, sammen
med de sædvanlige kammerater eller nogle gange
med nye.

Masser af båltræning i efteråret

Andreas puster koncentreret

Man bliver udfordret på
flere planer, og så småt
skal man også vende sig
til selv at lave aktiviteter og
planlægning.
Hvad vil vi lave sammen?
– det bruger vi en del tid på hos juniorerne.

Hyggelig julemiddag

Med spejderhilsen
Per, Christina, Hans Henrik

Og endelig kom julemandens kone forbi...
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Troppen

ca. 12-16 år

Troppen er den spejdergren, hvor spejderne
for alvor udvikler sig. Spejderne skal selv
aktivt tage del i planlægningen af møderne.

Sommerlejr på Thurøbund Spejdercenter.
Her er Ingrid, Asger, Maja og Johanna stukket til
søs i en Svendborgjolle.

Det eneste møde der er foræret, er tropsmødet
ca. én gang om måneden. Her har tropsledelsen
planlagt aktiviteter, der som regel runder af med
et oplæg til, hvad spejderne skal/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 og oplever størst
frafald. Det har heldigvis ikke været tilfældet de
sidste par år, så troppen har i dag en størrelse,
man sidst så i 70´erne.
Man er spejder i troppen i ca. 5 år, så man når at
kende hinanden rigtig godt, får prøvet
grænser af sammen, og derigennem får man et
livslangt venskab.
Hos Blushøjspejderne arbejder vi efter korpsets
retningslinjer om at ”Børn leder børn”. 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.
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Det er derfor også vigtigt at huske at melde afbud
hvis man ikke kommer, da det ellers er svært at
afholde møder. Spejderne sidder og venter på
dem, der ikke er kommet endnu, for at alle kan
være med fra start af. Og det betyder at en god

del af mødet bruges på at vente på folk, der ikke
har meldt afbud.
Vi startede desværre året lidt kedeligt med at
måtte miste vores senior/tropshytte, Gåsereden,

Troppen

Sct. Georgs-dag i Dragør gamle by.

Store og små arbejder sammen

der blev totalskadet ved en brand i februar
måned. Dermed har vi siden været tvunget til
at rykke sammen i Mikkel Skov-hytten, hvor vi
i forvejen har måtte sløjfe det ene lokale til de
bjærgede effekter fra Gåsereden, så der reelt
ikke rigtig er patruljelokaler, spejderne kan holde
møder i. Det går meget ud over koncentrationen,
og vi har snakket forskellige løsninger – bl.a. at
spejderne jo kan holde patruljemøder på forskudte tidspunkter. Desværre har ingen løsninger
vist sig praktisk brugbare, så vinteren over
holder vi fortsat møder i samme lokale.
Til sommer håber jeg, at vi kan lave nogle
udendørs områder til hver patrulje.
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Vi har i år igen haft enkelte
tropsmøder fælles med
resten af divisionen.
Arrangementet går på skift
mellem de forskellige grupper, og det er fascinerende
at se de mange spejdere
der faktisk er på Amager.
Mødet holdes typisk i arrangørernes egen hytte på
deres normale mødedag,
så det er ikke altid vi kan
møde lige talstærkt. Vi har
været både hos 6.-7. Sundby, Stifinderne, og vi stod
selv for det i september.

Vinterhejk og Thorolfs Bjergriseløb, der derfor har
været afholdt uden deltagelse fra troppen.
Årets Divisionsturnering gik rigtig godt. Her er
det en form for ”eksamen” i spejderarbejde og
lederskab – og selvfølgelig er det vigtigst bare at
være med, men spejderne (og lederne) synes nu
det er fedest at vinde noget. Vi havde to patruljer
med, og begge fik en del tingel-tangel med hjem.
Dagsløb, mad og turn-out var flotte førstepladser,
og tovtrækningen lykkedes det også lige at hive
hjem – de to finalehold var begge vores :-), og jeg
tror det er 5. år i træk vi har vundet den. Det er
vores store tropsspejdere (nu seniorspejdere) der
skal have stor ros for at lede alle de ”ny” spejdere
gennem turneringen. Det bliver spændende at se

Troppens ture i 2016
Turmæssigt har vi ikke haft helt så mange
som de sidste par år. Men omvendt har
de ekstra ture de tidligere år ikke tiltrukket
nogen deltagere. Troppen har tidligere
tilstræbt en tur hver anden måned, altså
seks ture om året. Antallet har de sidste
år reelt været langt højere, men i år begrænset til: Divisionsturnering, Sommerlejr,
Kongelundsturen, divisions-tropsturen,
juleturen. En enkelt patrulje var på en lille
patruljetur i privat sommerhus, og troppen
lå i kollektiv i hytten i efteråret. Vi har også
lige haft et hold på ”Coco Crazy Monkey
Race”. Spejderne har i år fravalgt

Troppens pionerprojekt på divisionsturneringen

Troppen
jeg mindes udleveret i gruppen. Det
var i øvrigt ret sært at komme hjem
og finde ud af, at alle havde været
optaget af det ”dårlige” vejr vi
havde… - vi havde bare ikke rigtig
selv opdaget det, for temperaturen
var fin, så en smule ustadigt vejr
havde på ingen måde påvirket turen.
Tværtimod er det ikke altid så fedt
med ren solskin – specielt ikke ved
vandaktiviteter.
I starten af september holdes årets
oprykningstur på Kongelundsfortet.
Vi sendte i år de gamle garvede
patruljeledere op til seniorerne, og
modtog igen en masse ny op fra
juniorerne, så vi vist i alt skulle være
26 spejdere i troppen. Det er vi dog
ikke helt på møderne – se senere.
Stolte “Amagermestre” - Blushøjspejdernes vindere fra divisionsturneringen

i år, for nu er det en ny ”generation” der har taget
over, som arbejder knaldgodt sammen.
Sommerlejren var med juniorerne på Thurøbund
Spejdercenter, hvor vi bl.a. havde sejlhejk til
Ranzaus Minde i silende regn og ret
”spændende” situationer under Svendborgsundbroen, og hvor vi på en koncentreret uge tog
småbådsmærket – det første søspejdermærke
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Travlhed i efteråret

September-oktober er årets
suverænt mest travle periode, og 2016 var ingen
undtagelse. Tredje weekend i september er der
nathejk - en stor gang ”røver og soldater”,
seniorer er banditter og tropsspejderne er forfulgte - og så foregår det altid ”et sted på Sjælland”. Vi havde et hold med, der vist fik deres sag
for, men som gennemførte, hvilket altid er flot, når
det er første gang man deltager.

SOMMER-OPTIMISTER
Troppen fik på
Thurøbund
mulighed for at
tage “småbådsmærket”.
For at gøre sig
fortjent til mærket, skulle der
gennemføres
en kontrolleret
kæntring, hvorefter båden
skulle tømmes
for vand og
derefter pænt
lægges til bro.

Troppen

Tid til en
badetur mellem
sejladserne

I efterårsferien ligger korpsets kurser, der for
troppen kaldes PLan. Vi havde nogle stykker af
sted i år. Desværre ikke helt så mange som jeg
kunne ønske i betragtning af, at turen er en af de
mest oplevelsesrige og velorganiserede ture der
findes, og samtidig er udviklende og afleder et
kursusbevis, der kan bruges ved f.eks. jobsøgning. Dem vi havde af sted, var sjovt nok dem der
har været af sted tidligere - de ved, at man får
en på opleveren, og det er
Kyllinge-slagtning
nok dem jeg skal have til at
”reklamere” for, hvor fantastiske turene er - selv om det
kan være afskrækkende, at
man ikke må deltage direkte
med andre fra gruppen. Men
det er jo netop en del af det

Lejr-aftensmad på sommerlejren

Fælles divisions-tropstur i starten af oktober er
også en fast tur. I år i en for os ny hytte, ”Harebo”
ved Gørløse. Turens tema var ”madlavning”, og
dem der var gamle nok, skulle prøve at slagte
deres egen kylling. Vi havde desværre forregnet
os, for vi havde slet ikke nogen med over 14 år,
så derfor måtte lederne selv stå for aflivningen.
Men alle deltog aktivt i kæmpeshelterbygning,
brændehugning, slagtning, bål og madlavning –
og spisning. Helt som ”i gamle dage”, når man
selv skulle stå for det hele. Som forsøg, var al
elektronik også fraværende, og jeg tror ikke rigtig
at nogen havde tid til at savne instagram.
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Fælles-bivuak
på divisionstropsturen

Fra dvisionstropsturen

Troppen
at udvikle sig: Man kan arbejde sammen med folk
man ikke kender, og man bliver tvunget til selv at
deltage, i stedet for bare at være med.

Tilløb til at tage mærket “Dyppert”...

Så fandt troppen ud af at holde tropskollektiv-uge
i Mikkel Skov-hytten. I vinters/foråret forsøgte
nogle af spejderne sig også, og nåede det meste
af en uge igennem, før de sidste gav op. Men i
oktober boede spejderne en hel uge i hytten, og
tog i skole og til fritidsaktiviteter direkte derfra,
hjalp hinanden med lektier, og skiftedes til at
købe ind og lave mad. Man skulle bare lige finde
de ny rutiner - hvilke bus skal man nå om morgenen, hvem kan nå at lave aftensmad i morgen
aften, og hvem har andre aktiviteter end spejder,

i hytten - lidt klogere på at finde vej i mørke, og
hvordan man er en god kammerat. Og det er vel
ikke så skidt endda.
2017 blev åbnet her i januar med seniorernes
Vinterhejk 2017 og Thorolfs Bjergriseløb, der var
åben for alle spejdere i Amager division. Desværre
havde ingen lyst til at deltage, nok fordi ”Coco
Crazy Monkey Race” lå lige op ad. Det er første
gang vi har haft et hold med her, og det lyder
som om spejderne blev kørt helt ud, hvor de ikke
kunne mere, men trods alt bevarede den gode
tone overfor hinanden. Det er her man finder ud
af, hvordan man i virkeligheden er. Jeg er sikker
på vi har et hold her, som frem over er fortrolige
med hinanden.

PL/PA-møde på Kongelundsfortet

og hvornår er de der ikke… Hytten kommer til
at se temmelig rodet ud i løbet af sådan en uge,
men der var heldigvis stor velvilje fra de øvrige
grene, så alle kunne være der.
Sidst på året var så årets juletur, sammen med
resten af gruppen. I år tog vi syd over til Skælskør. Helt som en juletur skal være, var der
ren hygge hele weekenden. Og dog – vores ny
seniorer havde forberedt et natløb til troppen, så
vi også fik os en aften-gåtur. Spejderne skulle
smugle noget ”narkoin” opløst i vand over en
strækning, og så inddampe det, og aflevere det til
de skumle modtagere… - se det var nu ikke helt
et juleeventyr, men alle endte heldigvis hjemme
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Således gik året, med ikke alt for mange arrangementer, men de fleste velbesøgte. Oven i kom
også Blå Café, Sct. Georgs-paraden, Skæg og
Blålys, og hjælp med salg af juletræer.
Det kommende år bliver, hvis man vil det, mere
intensivt. Tropsledelsen holdt i starten af februar
en heldags planlægnings-seance og har nu et
tætpakket årsprogram. Vi lægger ud med en
tropstur i marts, og har endelig fået spejdere på
påskekursus. Vi har også fået lavet en liste over
de eksterne arrangementer, som der er rigeligt
af… - så skal vi bare finde ud af, om vi skal på
Seditio, Apokalypseløbet, Dilleløbet eller Fenrisløbet… - der er efterhånden uhyggeligt mange at
vælge imellem.

Troppen

Vinterhejk i januar 2016 - for de ældste i troppen, seniorer og ledere

programmet til. Det er en årlig ”klagesang”, så det
er nok noget der aldrig helt retter sig, og som vi
trods alt må lære at leve med. Alligevel endnu en
gang en opfordring til, at man melder afbud til de
enkelte møder. Enten med klik på hjemmesiden,
SMS, mobilkald eller....
Hold øje med kalenderen, og hold dig orienteret
om, hvad de andre spejdere melder sig til. Der
er hele tiden eksterne arrangementer, og der er
heldigvis nogen der har forstået, at det er for alle
- man behøver ikke at vente på at tropsledelsen
melder arrangementet ud… - men husk dog at
fortælle, når I tager på tur.
Med spejderhilsen
Albert, Patrick, Theis & Ole

Næste år i troppen
I 2017 vil vi også fokusere mere på PL/A udvikling.
Det er Patruljeledelsen, der skal holde sammen
på patruljen, og vi havde nogle lidt uheldige
sammensætninger tidligere. I starten af december
rystede vi posen for 3. gang, og nu ser det ud til
at være 3 rigtig godt sammenhængende patruljer.
Selv om der nogen gange er lige lovlig mange i
hver patrulje. Det har faktisk været lidt svært for
mig at finde ud af, hvor mange der er på møderne
efter sidste oprykningstur, men på ét møde talte
jeg hele 24 spejdere. Så mange har vi aldrig før
været, mens jeg har været i troppen… - og det er
dog en del år efterhånden. Desværre deltager et
par stykker lidt uregelmæssigt, og som nævnt giver det en del uro i patruljerne, når man skal rette
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Vinterhejken foregår på
Söderåsen i Skåne

Seniorene

Lunctus Cepe

Klanen, som går under navnet Lunctus Cepe,
består af fem aktive spejdere i alderen 16-21
år. Klanen holder fast møde torsdag aften,
hvor der arbejdes på adskillige projekter.
Klanen er spejdere i alderen 16-24 år, hvor man
typisk kan tage spejderarbejdet til nye højder.
Man arrangerer selv ture, tager på de hårdeste
og vildeste ture, som andre har brugt mange
måneder på at planlægge, man lærer andre
klanspejdere at kende i Amager Division gennem
fællesmøder og finder på nye spændende
aktiviteter, man ikke har prøvet før.
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Klanen fik 4 aktive spejdere op i efteråret 2016. De blev straks hevet afsted
på deres første klantur, hvor de blev
ført igennem en masse aktiviteter, hvis
formål var at indvie de nye
spejdere i klanens fællesskab.
I november tog klanen på sin første
konkurrence-tur sammen, Seniortræf.
Det er en tur for seniorer som strækker
sig over en weekend, hvor man laver
aktiviteter, som et team af andre
seniorspejdere har brugt mange
måneder på at planlægge.

Oprykningsturen gik til “Reden”
- divisionens hytte i Fredensborg

Seniorene

Lunctus Cepe

Klanen valgte at holde en kolle-uge fra mandag
til fredag i november, en aktivitet som ryster folk
sammen og hvor man oplever hinandens bedste
og værste sider og vaner. Her bor man sammen i
en uge, hvor alle tager i skole eller på arbejde om
dagen og bor sammen om aftenen.
I januar 2017 tog klanen på vinterhejk med nogle
af gruppens ældre ledere. Turen gik til Söderåsen, hvor der blev vandret en weekend i de
flotteste naturomgivelser.
2016 har fået rystet klanen sammen og givet
et godt fundament til 2017, hvor klanen skal på
endnu flere ture, lave flere aktiviteter og udfordres
på hvad der kan lade sig gøre som spejder. Der
skal bygges store raftekonstruktioner på SL2017,
laves kreative aktiviteter til Skæg og Blålys og
planlægges sommerlejr for klanen i 2018.
Med spejderhilsen, Patrick
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Indtryk fra
Söderåsens
vinterlandskab

Formandens beretning for 2016
Dragør, februar 2017

Endnu et år rigt på begivenhed
er gået - og sikke et!

rejse de mange penge. Den kommende tid vil
vise, at vi også magter den opgave hos Blushøjspejderne. En særlig tak til Christina Laugesen
og de forældre i hytteudvalget, der har lagt et
rigtigt stort stykke arbejde.

Den 28. februar står desværre stærkest i min
hukommelse. Den dag brændte som bekendt den
ene af gruppens to hytter – ”Gåsereden” på
Rønne Allé. Med korte mellemrum ringede
henholdsvis Københavns Politi og Københavns
Beredskab mig op med den nedslående
nyhed. Deres fokus var selvfølgelig på at sikre at
der ikke var mennesker i hytten og for at skaffe
information om ting i hytten, der kunne udsætte
brandfolkene for fare. Endnu engang stor tak til
vore lokale brandfolk, som var hurtigt på stedet,
og som hurtigt fik ilden under kontrol, således at
det meste af vores indbo kunne reddes. Hyttens
bærende konstruktioner stod desværre ikke til at
redde, og dermed heller ikke hytten.

Året har heldigvis også budt på mange spændende spejderaktiviteter. Flere sommerlejre, juletræssalg, divisionsturneringer, weekendturer – for
bare at nævne nogle af de mange tilbud til børnene. Vi er en spejdergruppe, der har et meget højt
aktivitetsniveau – drevet af glæden ved spejderlivet. Det skal vi holde fast i!

Også en stor tak til de, der har løftet de store
opgaver med henholdsvis at få materiel klar til
årets mange spejderaktiviteter og kontakten til
forsikringsselskabet.

Blandt frugterne af ledernes vedvarende store
indsats, skal ikke glemmes vore mange trop- og
ungspejdere. Det er de færreste spejdergrupper
forundt at have bare det halve antal af hvad vi
har. At fastholde og udvikle denne gruppe bliver
en stor og spændende opgave for vores gruppe
i de kommende år. Heldigvis har de unge
mennesker selv mange ideer og initiativer.
Det bliver en spændende og udfordrende tid.

Heldigvis har 2016 også budt på gode nyheder
på hyttefronten. Vores ihærdige hytteudvalg har
skabt et spændende projekt, som hele vejen
rundt har høstet stor anderkendelse. Den næste
store udfordring står nu for døren, idet vi skal
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Blushøjspejderne er i dag en stor og traditionsrig
spejdergruppe – måske den største på Amager.
Igen i 2016 har vi haft et stigende antal spejdere,
hvilket kun har kunnet lade sig gøre takket være
et stort og imponerende frivilligt engagement fra
gruppens ledere. Dem skylder vi forældre alle en
meget stor tak.

Afslutningsvis vil jeg gerne gentage opfordringen
fra tidligere år, om at forældrene til stadighed står
klar med hjælp, når vi vil fra styrelsen eller lederne beder om hjælp. Hytteudvalget er et rigtig godt
eksempel på dette, det samme er den løbende
forældrestøtte. Hvis alle forældrene med spejdere
i vores gruppe hjælpe lidt til i løbet af året, så er
der næsten igen grænser for hvad vi kan nå.
Tak for et godt år.
Niels-Peter Rønmos, Formand

Find Blushøjspejderne
www.blushoejspejderne.dk
Facebook - søg på
“Blushøjspejderne”
På mail:
gruppen@blushoejspejderne.dk
eller til bestyrelsen:
styrelse@blushoejspejderne.dk

Tak for et dejligt
spejderår!

