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Gruppelederens beretning
Gruppens udviklingsforløb 
I foråret 2018 afsluttede vi gruppens udviklings-
projekt. Det havde, med hjælp fra Stinne, ud-
viklingskonsulent fra korpset, afdækket ønsker, 
muligheder og visioner, og det umiddelbare 
resultat var:

 Styrkelse af gruppeledelsen. Linette blev valgt 
så vi nu er 2 gruppeledere

 Oprettelse af en ny gren for familiespejdere 
med Christina og Mads som ledere

 Nye/ændringer i ledelserne for troppen og 
ulvene

Men et udviklingsprojekt stopper aldrig. Der er 
altid udfordringer, der skal løses for at fastholde 
status quo, og i en spejdergruppe er det oftest at 
fastholde og tiltrække frivillige ledere - for uden 
engagerede ledere går det ikke.

At være en stor spejdergruppe 
Med et medlemstal over 150 er vi den største blå 
spejdergruppe på Amager, så generelt må vi jo 
sige at vi gør det meget godt.
Men det giver også udfordringer at være så  
mange: 

 Vores hytte på Engvej er alt for lille til de store 
grene

 Vi er rigtigt mange med på gruppeture.  
På juleturen 2017 var vi 80 afsted. I 2018 109!  
 
 

- Men der er meget få hytter på Sjælland der 
har plads til så mange.....

 
Som bekendt arbejder vi på hyttesituationen  
på Engvej, og omkring gruppeture må der jo  
nytænkning til.

Med spejderhilsen 
Linette Andersen & Hans Henrik Gabelgaard,
gruppeledere hos Blushøjspejderne
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Vi kom godt i gang!
2018 blev året, hvor Blushøjspejderne startede en afdeling for familiespejd. 
Konceptet er at tilbyde spejderaktiviteter til børn på 3-6 år i følgeskab med 
deres forældre eller bedsteforældre. 

Familiespejd er velafprøvet i Det Danske Spejderkorps gennem en  
årrække, og der er masser af inspiration og aktivitetsmateriale at trække på. 
Så da først idéen var født og de indledende rammer var på plads, var det 
bare om at gå i gang. Mads og Christina er faste ledere i den nye afdeling, 
og det har været en fornøjelse at få lov at lave spejd for de nye små medlem-

mer og deres familier. De små spejdere er supernysgerrige og ivrige efter at 
opleve og prøve ting af - og det er de voksne også!

Startede med prøvemøder i juni
Inden sommerferien blev det til to søndage, hvor vi skulle prøve interessen 
af, og allerede fra start var der familier som meldte sig. Det er siden hen  
blevet til otte faste familier, der mødes hver anden søndag kl. 10-12.

De allerførste møder handlede om at snuse til spejderstoffet, og vi var 
blandt andet på en lille fisketur efter småkravl i et nærliggende gadekær.

Familiespejd ca. 3-6 år
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Efter sommerferien gik det løs! 
I august startede vi for alvor op, og vi besøgte 
hele gruppen på oprykningsweekend og var med 
til aktiviteterne dér. Ellers bød programmet på 
mødet med ”skovens dyr”, og aktiviteterne  

udfoldede sig både i anlægget omkring spejder- 
hytten i Dragør, og så var vi flere gange på tur i  
Kongelunden. 

De små spejdere tog godt imod emnet, og vi 
fik lært om dyrearterne i skoven, deres levevis 
og føde. Og så fik vi mulighed for at smage på 
bålstegt hare.

Juletur og vintermøder 
Familiespejdernes allerførste weekendtur var 
gruppens juletur til Odsherred, og her var vi fem 
familier afsted. Vi havde vores eget program, 

men kunne samtidig følge med i 
de større spejderes leg og aktivi-
teter og deltage i hele gruppens 
fællesskab. En god oplevelse!

Til familiespejd er vi altid ude, 
og i de kolde måneder har vi 
benyttet både Kongelunden og 
områderne omkring Fasanstien 
ved flere møder. 

Ofte laver vi bålaktiviteter, vi 
har prøvet kræfter med O-løbs-
kort og gået efter spor. Første-
hjælp, bamser og trøst har også 
været emner her i vinter!

Vi er så glade for opbakningen fra de aktive 
familier og siger tak for nogle dejlige søndage!

Med spejderhilsen, Mads & Christina

Familiespejd
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Hos mikroerne havde vi et lederskifte i foråret 
2018, hvor Anne, Clayton og Jacob ”rykkede op” 
til ulvene. Herefter bestod lederteamet af Kim, 
Kezia og Lisbeth.

På oprykningsturen i august sagde vi farvel 
til omkring 15 ”gamle” mikrospejdere, der alle 
var meget spændte på den kommende tid som 
ulve-spejder. De blev alle taget godt imod hos 
ulvene, og tilbage stod vi med en lille håndfuld 
deltagere, der havde mod på overnatning i  

hængekøjer på fortet.
Det blev en rigtig 

spændende weekend 
med masser af spejder-
hygge og den lille  
gruppe blev rykket  
tættere på hinanden.

Efter opryknings- 
turen var mikrogruppen, der talte ca. 12 børn på 
dette tidspunkt, klar til at optage nye børn. De 

kom i septem-
ber og sammen 
kastede vi os ud 
i spejderlivet.

Vores plan
Som en start 
var vores plan, 
at vi ville dyrke 
det sociale frem 
for at gå i gang 
med ”det prak- 
tiske”.

Planen var at 
børnene skulle 
være trygge 
ved hinanden 
og kunne vise 
respekt, være 
støttende og 
hjælpe hinan-
den uanset 
alder, viden og 
udfordringer.

Derfor blev 
oktober og 
november 2018 
brugt til ”sam-
menhold” og til 
at give dem en 

forståelse for hvad en spejdergruppe går ud på. 
Det resulterede bl.a. i at vi i det sene 2018, fik 

Mikrospejderne ca. 6-8 år
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taget et ”specialmærke” - 24 timer  
i sovepose. Et mærke der ligger udenfor  
det normale spejderarbejde, men et mærke, der 
kræver en høj social tærskel og forståelse for 
fælles opgaveløsninger.

De nye mærker
Vi har også arbejdet ud fra DDS’ nye mærkesæt 
i 2018, og som juleafslutning tog mikrospejderne 
det såkaldte ”Cirkusartist”, et mærke, hvor de 
selv havde kreeret en forestilling. Forestillingen, 
der rummede elementer som ”tryllekunstner, dyr 
og artister”, blev vist for deres forældre og sam-
men kunne vi slutte 2018 af med et.. ”godkendt”.

Januar 2019 gik 
vi i gang med 
”Skattejæger-
mærket” som 
der stadig arbej-
des med.

Her kommer 
lokalkendskabet 
ind i legen. Om-
rådekendskab, 

kort, kompas og kommunikation. Som udgangs-
punkt arbejder mikrogrenen med patruljebegre-
bet, og det er i patruljerne at der arbejdes med 
dette mærke. 

Opgaven løses i grupper med respekt for hin-
andens styrker og gruppens samlede muligheder.

Mikrospejderne
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Den sociale sammenhæng
Frem mod sommerferien 2019 vil der blive  
arbejdet videre i patruljer og med værdiforståel-
sen af den sociale sammenhæng i en gruppe.

Vi vil ligeledes arbejde med sammenhold og 
være nysgerrige på hinanden, og på hvordan 
vi sammen kan få implementeret den såkaldte 
”vi-følelse” i børneflokken.

Værdier
Vi sætter løbende fokus på DDS værdier gennem 
vores nysgerrighed. Vi laver spejderbål, synger 
sange, overnatter, laver mad sammen, hjælper 
hinanden med opgaveløsninger, og som ledere 
forsøger vi  at skabe et ”spejderrum”, hvor der er 
plads til alle, og hvor alle udvikles til at give plads.

Som afslutning skal nævnes, at vi i foråret 
2019 vil forsøge at deltage i arrangementer ”ude 
af huset” - Pandaløbet i april – Divisionsturnering 
i maj, samt en eventuel sommertur.

Ønsket er, at det fælles udtryk for mikro-
spejderne som helhed vil være ”respekt for den 
enkelte, sammenhold, fælles opgaveløsninger”, 
og sammen sigter vi mod den kommende op-
rykningstur i august hvor det næste hold sendes 
afsted mod ulvene, forhåbentlig med viden om at 
man har en værdi både som gruppe, men også 
som individ.

Med spejderhilsen fra mikroteamet 
Lisbeth, Kezia og Kim

Mikrospejderne
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Endnu et år er gået hos Ulvene.  
Vi er omkring 35 børn til alle møderne  
hvilket skaber nogle livlige og glade møder. Dette 
betyder også at vi aldrig er indenfor hvilket har 
resulteret i meget våde børn og i endnu mere 
våde snobrød. 

Knivbevis og spejderliv
Vi har lært hvordan man bruger en dolk uden 
at stikke andre ned, grundprincipperne i hvor-
dan man bygger et sejt spisebord og vi har altid 
mindst 30 børn, der alle er parate til at vise hvor-
dan man tænder et bål. 

Ulvene ca. 8-10 år



Året der gik 2018 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps 9          

Vi har været på en hel masse ture, hvor vi har 
sovet i telt, lært hvordan man bedst udforsker 
verden som Pippi og hygget med alle de andre 
spejdere, mens julestemningen summede os om 
ørerne. 

Øver os i hensyn
Vi bruger i grunden rigtig meget tid på at øve, 
hvordan man tager hensyn til hinanden og hvor-
dan man er den bedste kammerat, samtidig med 
at vi øver os i at passe på naturen. Vi glæder os 
alle til det kommende år og alle de oplevelser, vi 
skal have. 

Mange spejderhilsener fra ulveteamet
Linette, Dorthe, Jacob, Anne, Clayton

Ulvene
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2018 startede ud med genbrug! Gamle juletræer 
blev brugt til at fremstille både knagerækker og 
fuglefoderbrætter, så vi havde godt gang i diverse 
værktøjer og håndværks-teknikker.

Øver sig i planlægning
Juniorspejderne bliver så småt introduceret til  
arbejdet med at planlægge spejdermøder selv. 
De begynder at arbejde mere selvstændigt i  
patruljerne, hvor de skal forhandle sig frem til, 
hvordan et møde kan skrues sammen. Det er der 

mange meninger om, og forskellige præferencer, 
og så skal man fordele opgaverne mellem sig. 
Hvem køber ind? Hvem står på post? Og hvem 
skal lede og fordele? Det kan der gå meget tid 

med at finde ud af...

Forår 2018
I løbet af februar arbejdede 
vi med klassisk spejderstof 
som Spejder-idéen, per-
sonlige mål og førstehjælp.

I marts blev der tid til en 
hytteovernatning med pizza 
og filmaften. Hele gulvet i 
hytten blev til en stor ma-
dras, hvor juniorene slæng-
ede sig mageligt og nød de 
gode film tilsat lidt chips, 
slik og sodavand.

Men der skulle også 
trænes til divisionsturnerin-
gen, så vi kunne være klar 
til at give kamp til stregen, 
så derfor gik vi i gang med 
at træne kort og kompas, 
morse samt knob og stik.

20 km på Amager Fælled
En tilbagevendende junior-event er vores forårs-
hejk, hvor der er mulighed for at erhverve sig et 
20 km-mærke. Noget som er eftertragtet blandt 
de unge mennesker, men som kræver en stædig 

indsats ved hjælp af Apostlenes heste en hel lang 
lørdag i april, hvor ruten er lagt langs kysten til 
Fælleden med overnatning i shelter.

Juniorer  ca. 10-12 år
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  I foråret var det tid til 
at besøge Kongelunden 
på et af de hyggelige 
madmøder! Urter og  
friske spirer af skvalder-
kål, ramsløg og mælke-
bøtte blev omhyggeligt 
indsamlet og vasket, det 
giver en herlig omelet 
at lægge på sin ristede 
toast!

Snart var divisions- 
turneringen over os -  
endnu en skøn tur til 
dejlige Høbjerghus i 
Nordsjælland og et dejligt 
gensyn med de andre blå 
spejdere på Amager.  

Turneringen er spejdernes svar på et lokal- 
mesterskab, og vores juniorer gjorde det superflot 
med præmier til begge vores patruljer!

Skæg og blålys, en slags spejdertivoli, deltog 
vi også i på Amager Strand, og sommerferien 
stod for døren med sommerlejr og lederrokade.

Juniorer
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Sommerlejr på Nekselø
Nekselø Spejdercenter ligger på en lille ø i  
Sejerøbugten, kun en 20 minutters sejlads fra 
Havnsø i Odsherred.

Sammen med vores tropsspejdere rejste  
juniorene til Nekselø i starten af august, og man 
kan næsten tale om en øde ø. Ingen butik eller 
kiosk og kun ca. 20 fastboere på en ø, hvor land-
bruget i dag er drevet som fritidsbeskæftigelse og 
spredte og ensomme sommerhuse udgør resten.

Her fandt vi i den grad en fred og ro man ellers 
sjældent møder i dagens Danmark, kun forstyrret 
af ganske frisk blæst, som viste sig som storm 
sidst på ugen med et par teltflænger til følge.

I samme omgang 
oplevede vi også et natløb 
krydret med lyn og torden.

Den tørre sommer satte 
en stopper for vores tradi-
tionelle madlavning over 
bål, så gaskomfur var en 
ny oplevelse og dermed 
brugte vi slet ikke tid på at 
save og kløve brænde. En 
helt ny fornemmelse for et 
afslappet spejderliv ind-
fandt sig, og alle ladede 
batterierne op - vi kunne 
vandre, bade, bygge med 
rafter, tage på hejk på 
fastlandet - og så selvføl-
gelig tømme lokummer!

En anderledes 
sommerlejr på et lidt 
gammeldags spej-
dercenter - ingen 
træk & slip! Men til 
gengæld masser af 
natur, ro og nærvær!

Vi fik nu også 
slebet sten og lært 
at trykke t-shirts 
med vores egne 
medbragte rammer 
til silketryk. En rigtig 
god lejroplevelse.

Juniorer
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Oprykning og ture i efteråret
Efter sommerferien har vi fået en ny leder med i 
juniorteamet, det er Olí som tidligere har været 
spejder på Færøerne. Vi har også fået Lucas med 
i teamet, han er en af de ældste tropsspejdere.

I august havde vi oprykningstur til Kongelunds-
fortet, og vi har fået mange nye juniorer op fra 
ulvene. Vi sagde da også farvel til et stort hold 
gamle juniorer, som skulle videre til troppen.

Vi har arbejdet meget med de nye patruljer, 
så spejderne har kunnet lære hinanden godt at 
kende og finde ud af at få patruljearbejdet til at 
fungere. 

Vi har kastet os ud i at tage et af de nye mær-
ker, og valget er faldet på ”kode”.

I september deltog vi i Amager Divisions  
juniortur, som denne gang havde et festligt Wild 
West-tema, som I kan se her på billederne. Hele 
lørdag var turen omdannet til det vilde vesten 
med togstation, guldgravermine, pelsjægerhytte, 

indianderlandsby, ”General Store”,  
saloon, sherif og byens egen avis!

Vi deltog i gruppens juletur og runde-
de året af med hjemmelavede vafler og 
bankospil i spejderhytten. Alt i alt har det 
været et travlt og spændende junior-år!

Med spejderhilsen
Lucas, Olí, Per og Hans Henrik

Juniorer
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Et par ord fra den tidligere tropsleder til troppens årsberetning. 2018 startede 
med Vinterhejk for de ældste spejdere, sammen med seniorerne. Af en eller 
anden grund må spejderne være kuldskære, for der var kun én, der ville med 
- så holdet blev begrænset til en enkelt bil, der til gengæld havde en god tur. 
(Spejderne altså – måske også bilen, det ved jeg ikke..). Samme problem 
havde vi her i starten af 2019, så vi har udskudt turen til det bliver lidt varme-
re i vejret, og håber på den måde at kunne lokke flere med op i den fantasti-
ske natur i Sverige.

I marts fik vi taget hul på PL/A møderne, som havde ligget stille alt for 
længe. Det er møder kun for patruljeledelsen, hvor vi koordinerer arbejdet og 
styrker patruljeledelsens selvstyreevner. Vi fik bl.a. planlagt en masse prak-
tisk for påskekurset på Forlev Spejdercenter.

Forlev-kurset blev en rigtig stor oplevelse, og vi havde næsten alle spej-
dere med, så det må siges at være en af den slags ture der styrker fælles-
skabet. Gruppen havde senere et hyr med regnskabet, og vi har erkendt at 
det skal køres lidt strammere i fremtiden. Bl.a. var vi ikke klar over at selve 
billetterne var ”kvittering” for transport, så spejderne havde nået at smide 
dem væk, før vi kunne bruge dem til afregning. Men det er jo ikke kun spej-
derne der bliver klogere :-)

I starten af maj havde vi en længe ønsket tropstur til divisionens hytte 
Reden, hvor temaet var orientering. Det har vi prøvet før, hvor vi ikke nåe-
de alle aktiviteter for at kunne tage mærket, så derfor havde vi denne gang 
allieret os med seniorerne, der om fredagen havde lavet et ret sejt byløb i 
København, hvor man både kom rundt til centrale punkter, men også skulle 

Troppen ca. 12-16 år
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planlægge tiden med bus, metro og tog. Sidste 
”post” var i hytten.

På turen fik vi også prøvet lidt primitiv mad-
lavning med kylling på pind over bål, knoldselleri 
og bagekartofler direkte i bålstedet, brød i Dutch 
Oven m.m. – man skal nok have prøvet det et par 
gange før det er helt godt. Jeg synes det smagte 
godt, men med plads til forbedring.

Blushøj mod Blushøj...
I slutningen af maj, afholdt divisionen den årlige 
divisionsturnering. Vi havde hele tre patruljer 
med. En stram programlægning krævede en hel 
del af alle – patruljeleder og assistenten blev 
tvunget til at koordinere alle arbejdsopgaverne, 
og alle spejdere var nødt til at skynde sig og gøre 
sig umage med de mange forskellige opgaver der 
var i løbet af lørdagen – ellers ville man simpelt-
hen ikke kunne nå det hele. Derfor var det en 

sjælden stor fornøjelse at 
se at alle patruljer fungere-
de fantastisk sammen. Det 
gjorde patruljerne fra de 
andre grupper nu også, og 
det var bestemt ikke givet 
på forhånd, hvem der vandt 
hvilke dicipliner. Der kom 
faktisk lidt overraskelser ved 
præmieoverrækkelsen…. – 
men tovtrækning, altså. Er 
det 7. år i træk vi har vun-
det? – og i år var det anden 
gang at finalen var Blushøj 
mod Blushøj… - der er jo 
ikke rigtig nogen spænding 
længere… - men det er nu 
en rar følelse alligevel.

I juni blev der forberedt til 
sommerlejr på Nekselø, og 
vi var til sommerafslutning 
med resten af divisionens 
tropsspejdere hos Thorolf 
på Islands Brygge, hvor 
der blev lavet Pind-turne-
ring (Pind er et traditionelt 
spejderspil – som der oven i 
købet er lavet et forbund for 
– prøv selv at se på nettet).

Troppen
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Nekselø
På vores sidste møde før 
sommeren lavede vi hver 
vores egen batik-t-shirt... 
Jeg håber lidt at man finder 
mod til at bruge den andre 
steder end til spejder. Men 
de var i hvert fald i brug på 
sommerlejren på Nekselø. 
Der var vi på en noget an-
derledes lejr end vi plejer, 
da der er lidt begrænset 
med aktivitets muligheder, 
som man ikke selv står 
for. Samtidig var der jo 
båltændingsforbud over 
hele landet, så vi havde 
god lejlighed til at teste de 
nyindkøbte gasblus.

Ellers blev der taget et 
par mærker, og lavet et 
par af aktiviteterne, som 
centeret havde på lager: 
Papirfremstilling, lysestøb-
ning, stenslibning, tømmer-
flådesejlads, stoftryk, og 
alle lederes favoritaktivitet 
– tøm lokum. Alt sammen 
krydret med vandreture, 
naturkendskab og bade- 
ture. Og så fik vi da også 
lige naturens kræfter at 
mærke, når man ligger 
på ø-lejr i stormvejr. Der 
knækkede vist to stænger 
på det ene telt, før vi lagde 
alle telte ned. Heldigere 
sluppet end juniorerne,  
 

Troppen
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hvis ene oversejl mistede bardunsyningerne, men 
trods alt fortsatte regnen, som det hele startede 
med, ikke hele dagen, så bort set fra at der ikke 
var nogen hule at søge tilflugt i, led vi vist ikke 
anden nød under blæsten.

På sommerlejren blev der lavet ny patruler – vi 
var klar over at der ville rykke en masse op, så tre 
patruljer var for lidt. Og samtidig blev det besluttet 
at trække ”næste generation” ind i patruljeledel-
sen, selv om vi ville have været nok af de ældste 
spejdere til at være to-tre i hver patrulje. Men 
når hele flokken rykker op til næste år, ville der 
ikke være nogen tilbage, der var vant til at plan-
lægge, så det er vigtigt at få næste generation af 
PL/A’ere (PatruljeLedere/Assistenter) i spil.

I starten af den ny sæson var der et fælles 
møde med juniorerne, før vi tog på årets op-
rykningstur på Kongelundsfortet med resten af 
gruppen – og aldrig har vi været flere, hverken 
hele gruppen, eller bare i troppen. Og aldrig har 
troppen fungeret så godt.

Det blev min sidste tur som leder for jer – Cecil 
havde et ønske om at prøve kræfter som trops-
leder, og da jeg i mange år har sagt, at man bare 
kan komme an hvis man vil prøve det, takker jeg 
af efter 29 år i tropsledelsen.

Jeg er dog ikke helt væk… - slet ikke. Jeg er 
stadig divisionsassistent for tropsspejder- 
arbejdet, og så har jeg planer om at vende tilbage 
med vandede aktiviteter for både trop og seniorer 
i løbet af 2019/20, så bare pas på.

Med spejderhilsen - Ole

Troppen
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Ny tropsledelse
Efter oprykningsturen i august 
trådte en ny tropsledelse til,  
Theis der har valgt at fortsæt-
te som tropsleder, sammen 
med David og Cecilia.

Den nye tropsledelse 
prøver at finde vores røde 
tråd i måden at arbejde på, 
og vi føler os parate til et nyt 
år, hvor vi i samarbejde med 
spejderne kan få skabt nogle 
fede møder.

Vi fortsætter med at guide 
patruljerne til aktiviteter, ved 
at udstikke et overordnet 
emne og give tropsspejderne 
frie tøjler til at planlægge de 
individuelle møder.

Efterårets emner
I efteråret har emnerne været 
koder og orientering, og lige 
inden jul fik vi afsluttet emnet 
patruljeliv & teambuilding.

Troppen
Inden juleferien havde vi et rigtig fint  

afslutningsmøde, hvor tropsspejderne 
startede med at evaluere på den nye 
tropsledelses struktur og indhold, med 
meget spændende feed back. Efter stor 
efterspørgsel sluttede vi af med at spille 
banko :-)

Ture i efteråret 2018
Første tur efter oprykningsturen på  
Kongelundsfortet var for patruljelederne 
og patrulje-assistenterne. Meningen med 
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turen var at tropsspejderne selv skulle planlægge 
turen og tage afsted uden ledere, dog dukkede 
tropsledelsen op lørdag aften og deltog i rund-
bold. De klarede turen rigtig godt!

Efterfølgende drog otte tropsspejdere på 
PLAN-kursus i efterårsferien, vi havde et sjak 
afsted på nathejk, og i oktober var der planlagt en 
fed divisionstur med de andre tropsspejdere fra 
Amager. 

Der blev blandt andet sovet i 
teepees, løb på grunden og lavet tre 
retters mad over bål lørdag aften.

Gruppens årlige juletur var tradi-
tionsrig og natløbet for troppen om 
lørdagen var udfordrende. Det endte 
med en aktivitet som alle tropsspejdere 
elsker, nemlig vaffel/pandekagebag-
ning over bål.

Ud over turene har der været afholdt 
”Movienight”, der var et hit og derfor 
gentages en gang i foråret.

Arrangementer
En patrulje har i uge tre haft kolle-uge 
(”spejderkollektiv”) i hytten, hvilket var 
et hit. De boede i hytten i en uge, hvor 

de samtidig passede deres 
skole og andre aktiviteter, de 
lavede mad, lektier og så en 
masse film sammen.

En del tropsspejdere har 
hjulpet til ved Blushøjspejder-
nes juletræssalg. Det skal I 
have stor tak for, overskuddet 
går nemlig ubeskåret til  
opførelse af vores nye hytte.

Med spejderhilsen 
David, Theis og Cecilia

Troppen
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Lunctus Cepe er 4-8 unge mennesker mellem 16-
23 år, der mødes en gang om ugen og arbejder 
med spændende senior-projekter, som vi vælger i 
fællesskab. 

Nogle af projekterne vi har arbejdet med i år 
er, at bygge et skilt med LED lys, lave egen dolk 
og udforme vores eget kortspil, som har fået titlen 
Lunctus Cebe Stone. 

Ture med Lunctus Cepe
Som senior i Lunctus Cepe kan man også vælge 
at tage med på diverse ture. Nogle af turene vi 
har deltaget på i år har været: Senior træf - en 
weekend tur hvor man dyster mod andre klaner. 
Vores sommerlejr, hvor vi tog på interrail.  
Vi deltog også i gruppens samlede juletur. 

Lunctus Cepe delta-
ger også aktivt i resten 
af gruppens liv, vi har 
bl.a. arrangeret et 
natteløb for troppen på 
juleturen. 

Rundt i Europa
Sommerlejren i år var, 
som nævnt tidligere, 
at vi i Lunctus Cepe 
valgte at tage 15 dage 
på interrail. Vi valgte at 
besøge Polen, Kroatien, 
Italien og Holland. Vi 
finansierede turen ved 

bl.a. at dele 
breve ud for 
Dragør kom-
mune. Alle 
var med til at 
planlægge 
turen. Lan-
dende blev 
valgt ved af-
stemning og 
derefter delt 
ud til forskel-

Seniorer Klan Lunctus Cepe - 16-23 år
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lige medlemmer, som skulle arrangere program 
for besøg i det pågældende land. 

Af højdepunkter fra turen kan nævnes, da vi 
besteg et bjerg i Kroatien, vores 12 timers tog-
tur med nattog, og også den bedste spagetti vi 
ogensinde har smagt (det var i Bologna). Eller da 
vi tog på en kanalrundfart i Amsterdam. 

Seniorer
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Turen gjorde os stærkere individuelt, men 
vigtigere, gjorde den os stærke som klan. Vi lærte 
hinandens styrker og svagheder at kende endnu 
bedre, og hvordan vi hver især kunne bidrage til  
fællesskabet.

Med spejderhilsen
Mikkel

Seniorer
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Seniorer
Klan McLeod - 24 år +
Et år er gået i den gamle klan og trods travlhed hos de  
fleste, så har vi dog fået lavet lidt. 

Foråret blev starter med at vi fik fjernet de sparsomme rester 
af det gamle bålsted på fortet og opsat et nyt og mere robust 
bålsted i smedejern, som burde kunne tåle evt. hærværk. 

Senere på foråret tog klanen på den traditionelle tur til  
divisionens hytte ved Fredensborg, hvor vi renoverer og 
går til hånde med diverse opgaver. I år fik vi oprenset å og 
mose, fældet og beskåret træer, lavet en masse brænde.  
En varm og hård weekend, som også blev kølet lidt ned 
med en tur i Esrum sø. 

På den anden side af sommerferien tog klanen sammen  
et par stykker fra Mikkel Vibes klan på kanotur på Værebro 
Å. Alt startede godt indtil vi sidst på dagen udmundede i 
Roskilde Fjord, hvor vinden tog til. Her måtte en enkelt kano 
om på hovedet i forsøg på en halv grønlændervendning kort 
før vores ende-destination. Men et godt bål, en tæt bivuak 
og godt humør kan - som de fleste ved - redde det meste. 

Klanen ser frem til 2019, hvor vi igen vil gøre vores for at 
man ikke kan blive for gammel til at være spejder.  
Tjikkerlikker!

Med spejderhilsen
Theis Dupont Riber
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BlushøjStemning...

Når hele gruppen tager på tur sammen.

Når Linette optræder. Når Kim laver julepynt.

Når lederne af og til får lov at lave mad over bål.

Når Per er stationsforstander  
i det Vilde Vesten.Når Ole spiller guitar og vi synger med.
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Endnu et godt år for Blushøjspejderne
Dragør, februar 2019

Gruppen er igen i år vokset i antal. Antallet af 
både børn og vokse er steget. Det kan vi være 
stolte over. Stolte fordi vi derved giver flere af 
Dragørs børn og unge mulighed for at være en 
del af noget stort - Spejderbevægelsen - og alle 
det gode der følger med: Fællesskab og gode 
kammarater, respekt og hensynsfuldhed, naturen, 
ansvaret, og ikke mindst personlig udvikling, i en 
tid hvor alle søger mod en skærm.

Men det store antal af spejdere er også en 
udfordring. Rammerne skal følge med. Det har 
vores ledere for længst indset. Og der arbejdes i 
ledergruppen løbende på at tilpasse vore gruppe 
til de nye tider. Et arbejde der tager tid, og som 
kræver modning. Tak til lederne der på frivillig 
basis løfter denne svære opgave.

Vi har i år kunne byde velkommen til en ny 
gren: Familiespejd. Muligheden for at familier 
med helt små børn kan være sammen om  
spejderarbejdet, har allerede været en succes. 
Velkommen til vores gruppe.

Tilpasning har også betydet at nogle af vores 
ledere har byttet plads mellem grenene og andre 
har valgt at tage en pause fra ledergerningen. Vi 
forældre skylder dem alle en stor tak! En sær-
lig tak til Lise og Ole, der begge er stoppet som 
grenledere, for deres store indsats for henholds-
vis Ulvene og Troppen. Heldigvis har vi dem 
fortsat i vores gruppe.

Men forandring er svært, og 
ikke alt lykkes i første forsøg.  
På det punkt adskiller spejder- 
bevægelsen sig ikke fra andre 
forhold i livet. 

Det er i den forbindelse vigtigt 
at huske, at vi er alle en del af en 
forening. Ledere, børn og foræl-
dre. Vi har ingen “kunder” hos 
Blushøjspejderne! Det er vores 
opgave og ansvar i fællesskab at 
få det til at virke, og om nødven-
digt at give en hånd med – også 
når lederne ikke selv kan finde 
ud af at spørge om hjælp.

Vores hyttesituation er et  
tiltagende problem. Hyggen på 
Engvej gør det ikke alene

Desværre bød 2018 på afslag på vores fonds-
ansøgninger. Ledelsen arbejdere sammen med 
medlemmer af forældrekredsen videre, og for- 
håbentlig kommer vi i 2019 tættere på at kunne 
realisere drømmen om en ny hytte på Engvej. 
Uden tættere bånd til andre foreningen og med 
hjælp fra kommunen bliver det svært. Tak til I  
lederne og forældre, der gør en kæmpe indsats.

Tak for et godt år!
Niels-Peter Rønmos, Formand

 www.blushoejspejderne.dk

 Facebook - søg på  
“Blushøjspejderne”

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

Find Blushøjspejderne



Tak for et dejligt 
spejderår!


