
Årsberetning  2019
Blushøjspejderne



Året der gik 2019 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps 2          

Gruppelederens beretning
2019 har været et godt, men også udfordrende år 
for Blushøjspejderne.

Vi har fastholdt vores medlemstal på omkring 
150, og vi er fortsat den største Blå spejder- 
gruppe på Amager – Men det er jo ikke et mål i 
sig selv.

Mange medlemmer betyder mange spejdere i de 
enkelte grene, og specielt ulvegrenen har været 
presset med 35-40 friske ulveunger. Det gav os 
udfordringer på ledersiden, men med en målrettet 
indsats, ledt af Lisbeth og Christina, er vi lykke-
des med at få ”rekrutteret” et stærkt lederteam til 
ulvegrenen blandt forældrene. Velkommen til!

Vores hytte er, som vi tidligere har været inde 
på, for lille til vores medlemstal. Og også i 2019 
er der arbejdet ihærdigt på projekt ”Ny hytte” og 
herfra skal lyde en stor tak til ”hyttegruppen” for 
deres indssats.

En anden udfordring med mange medlemmer er 
jo gruppeture, specielt juleturen da det jo kræver 
en stor hytte. Sommerlejre og andre ture er jo 
typisk i telt, og dem har vi mange af.

I år prøvede vi så noget nyt: En nedlagt skole: 
Vestenskov skole. Det var noget andet, ikke så 
spejderagtigt, men med rigtig god plads, hvilket 
gav mulighed for flere parallelle aktiviterer.  
Og med store udenomsarealer – men trods  
navnet, dog ikke noget skov! Hyttelejen var også i 

den høje ende, og med en placering tæt på  
Nakskov, var buslejen heller ikke den mindste. 
Men det var en god tur!

Lise afløste Linette, så vi har fortsat været 2 grup-
peledere. Vi arbejder på at styrke gruppeledelsen 
i det kommende år.

Med spejderhilsen
Lise og Hans Henrik

Medlemstallets udvikling omkring 150 fra januar 
2018 - februar 2020
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Familiespejderne var ved starten af 2019 en fast lille gruppe på 4-5 familier. 
Vi mødes så vidt muligt fast hver 14. dag, om søndagen fra 10-12, som er et 
godt tidspunkt for familier med mindre børn. Møderne har ofte bålet som et 
centralt punkt for fællesskabet og hyggen.

Godt i gang med førstehjælp og ture
Vi lagde ud med at tage mærket ”Trøster og hjælper”, som handler om før-
stehjælp og sikkerhed i børnehøjde. Bl.a. fik vi slukket nogle ”ildebrande” i 
gryder og glas, og vi ved hvor i spejderhytten man finder førstehjælpskassen. 

Møderne afveksles ofte med ture til Kongelunden eller  
Kongelundsfortet, så vi kommer lidt ud i andre omgivelser.  
I det tidlige forår blev det også til en vandretur ad Fasanstien 
til Søvangs fugletårn og hotdogs i Christinas have.

På tur og klar dig selv
I foråret var vi bl.a. på fortet med et tema om at være på tur, 
vi gik efter kort i Kongelunden, og så havde vi en rigtig dejlig 
overnatningstur på Fiskebæk Naturskole ved Furesøens 
bred. Vi sluttede sæsonen af med en super olympiade og en 
frokost-gryderet på bål ved Gabiel Jensens feriekoloni.

Familiespejd ca. 3-6 år
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Efterår og vinter
I august lagde vi ud med en række ”sansemøder”, 
hvor spejdernes sanser var udgangspunkt for 
lege og øvelser, f.eks. smage-kimsleg, dufte-
kimsleg, havregrød på bål med luksus-toppings 

som ristede kerner og nødder osv. Vi brugte også 
sanserne til at gemme forråd som en mus, der 
gemmer sine nødder et hemmeligt sted. Vi satte 
duftspor og fandt tilbage til forråds-stedet, kram-
mede træer og gik efter en snor med bind for 
øjnene.

Vores næste tema handlede om at høste 
fra naturen - fra jord til bord. På et møde var 
vi så heldige at kunne præsentere en gråand, 

der var skudt på jagt, og som spejderne kunne 
se og røre, og de fik en oplevelse af hele dyret 
med fjerdragt, næb og fødder, inden anden blev 
parteret, og vi kunne smage lækkert andekød, 

tilberedt over bålet. Vi høstede 
også brændenælde, ramsløg og 
mælkebøtteblade til at krydre 
en dejlig suppe. Til slut brugte vi 
forskellige fuglefrø og korn til at 
lave foderblanding i kokosnødder 
til fuglene i den kolde tid.

I løbet af efteråret havde vi en 
dejlig overnatning i telte på en 
naturplads ved Søvang. Her gik 
vi tur i mørket, legede en masse 
og hyggede med mad over bål.

Sæsonen sluttedes af med 
et iskoldt julemøde, og vi havde 

også et par familier med på juletur. Det har været 
en skønt år med de aller-yngste spejdere!

Med spejderhilsen, Mads & Christina

Familiespejd
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Velkommen!
11 september 2019 to vi imod de nye Mikro- 
spejdere i hytten på Engvej 3.

Nysgerrige og med masser af motivation, gik 
arbejdet med at integrere de nye børn i den  
”restgruppe” der manglede et år af Mikrotiden.

Som altid, blev de introduceret til et fælles-
skab og inviteret indenfor, til et spejderliv der 
giver masser af udfordringer til nysgerrige børn.

Erfaringer vi gjorde os
I den foregående sæson fik vi god erfaring med  
at afholde et forældremøde og som sidste  
sæson, blev der også afholdt forældremøde i 
2019 med god succes. Forældrene er nysgerrige 
og spørgende og vores erfaring er, at der bliver 
stillet spørgsmål til børnenes udvikling, fælles-
skab og selvstændighed gennem vores arbejde 
med Mikrogrenen. 

De første ”spejder-skills” blev indarbejdet og 
det viste sig hurtigt, at børnene var gode til at 
hjælpe hinanden og til at arbejde sammen på 
tværs af deres forskellige baggrunde og forud-
sætninger.

Vores aktiviteter og ture
Oktober 2019 bød på det første mærke ”Skatte-
jæger” og dette blev sat på skjorten med stolthed. 
Der blev afholdt madmøder, spejderbål møder og 
talt meget om hjemve og hvordan man tager på 
tur.

Mikrospejderne ca. 6-8 år
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Dette arbejde kulminerede i weekenden 29-01 
december med Blushøjspejdernes juletur, ved at 
en større gruppe af Mikrospejdere end normalt 
valgte at prøve kræfter med en weekendtur med 
stor succes. De hjalp hinanden med at huske 
hvad der var talt om hjemme omkring det at tage 
sammen afsted og bl.a. hjemve, de hjalp hin-
anden med at pakke ud og pakke ned og i det 
hele taget var det en succes som Mikrogruppe, 
at deltage og prøve samarbejdet med de andre 
spejdere i Blushøjgruppen af.

Det sidste møde i december blev afholdt på 
Kongelundsfortet hvor Mikrospejderne viste deres 
forældre, mange af de ”skills” de havde tilegnet 

sig og bad forældrene deltage.  
Aftenen endte med bål, sang og 
masser af hygge.

Januar 2020 blev startet med et 
”madmøde”. Her bliver spejderne 
præsenteret for mad over bål.  
Små simple retter og erfaringen er, 
at mange tager ideerne med hjem 
og prøver hjemme i f.eks. haven, 
over bålfade eller pejse.

Cirkus
Herefter er arbejdet omkring  
”Cirkusmærket” gået i gang og vi 
håber det kan danne grundlag for 
en forestilling hvor børnenes  

forældre skal vises hvad man kan.

Nye tider
Perspektivet for Mikrogruppen 2020:
April 2020 fratræder Kim som Mikroleder og  
Mikrodelen overtages af Lisbeth, der har mange 
års spejdererfaring. Der er lagt et program frem 
mod sommerferien, og dette afsluttes med  
oprykningsturen til august 2020 hvor de ældste 
mikrospejdere rykker op til Ulvene.

Således observeret Kim Petersen
Leder / Mikrogrenen - Blushøjspejderne

Mikrospejderne
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Oplevelser hos ulvene
I foråret har vi været på divisionsturnering  
sammen med de andre fra Amager division. Så 
har vi taget på sommerlejr i juni måned, hvor det 
bød på 10 km mærket, hygge om bålet og andet 
aktivt spejderarbejde.
Efter sommerferien var der oprykningstur, hvor 

vi måtte sige farvel til spejdere, som skulle være 
juniorer, men også sige goddag til nye ulve, eller 
minier som det også kaldes.

Goddag til nye ledere
De to ulveledere, Dorthe og Linette, kunne ikke 
forsætte ind i sæsonen 2019-2020, så Christina 

fra familiespejd og Lisbeth fra mikrospejder sagde 
ja til at prøve at hjælpe til, men det var vigtigt at 
få forældredeltagelse i lederteamet, da ulve/mini 
grenen på det tidspunkt var på ca. 40 indmeldte 
børn.

Siden jeg startete som leder hos ulvene, har 
det været en sand fornøjelse at være sammen 

Ulvene ca. 8-10 år
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med alle de dejlige børn, men også at få så dejlig 
en lederflok sat i spil. 

Vi arbejder i patruljer, hvor der har været  
mulighed for at tilknytte en voksen til hver pa-
trulje. Alle nye har fået taget knivbevis, hvilket 
er meget vigtigt for børnene. Der ud over har vi 
taget mærkerne ”Lejrbålsarrangør” og ”På en øde 
ø”. Flere mærker vil følge i 2020. 

Vi har været på fælles divisionstur for minier 
og mikroer, samt på gruppens juletur.

Det nye år
I starten af 2020 har vi arbejdet med bål, og der 
er blevet købt bålfade til det arbejde. Vi fortsæt-

ter med nye patruljer og 
ser frem til nye mærker og 
ture. 

Herfra skal til slut lyde 
en STOR TAK til de mange 
spejderledere hos ulvene 
(nye som gamle), der er år-
sagen til at vi holder sjove 
møder: Olí, Brian, Mads, 
Henrik, Anja, Christian, 
Bjarke, Anne, Jacob og 
Clayton.

Spejderhilsner
Lisbeth

Ulvene
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2019 er gået godt hos juniorerne. Vi har haft et 
stabilt fremmøde, og spejderne er fordelt på 4, nu 
5 patruljer.

Juniorer  ca. 10-12 år
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Ture og lejre i løbet 
af året
Sidste år havde vi en tur i 
marts måned til  
Reden, divisions hytte 
ved Fredensborg.  
Her var vi bl.a. på o-løb, 
samt ”5 km baglæns 
gang” til Fredensborg 
Slot. Det var i stedet for 
hike/shelterturen til Ama-
ger fælled. Vi gentager tu-
ren til Reden her i marts, 
weekenden d. 20.-22.

Op til Divisionstur-
neringen i maj øvede vi 
pionerarbejdet og andet 
praktisk spejderarbejde 

på Kongelundsfortet. På Divisionsturneringen dy-
stede vi med de øvrige juniorspejdere fra Amager.

Sommerlejren gik til Næsby Spejdercenter 
ved Glumsø. Ugen bød på ”vandleg” i kajak m.m. 
i søen, pizzabagning i stenovn, mad på bål og 
overnatning i telte og sheltere.

Det blev også til en hike samt en kanotur på 
Susåen. Og vi havde jo fantastisk vejr ugen igen-
nem.

Nye juniorer og flere ledere :-)
Efter sommerenferien stod den på oprykning: 
Farvel til de ældste spejdere, velkommen til nye 
friske juniorer. Septembers møder var i Kongelun-
den hvor vi øvede sav og økse samt båltænding. 
Det belv også til en tur til Reden med de øvrige 
juniorer fra Divisionen.

I efteråret fik vi også en ny leder, Signe, og 
Bjarne er også blevet fast leder. Velkommen til jer 
begge endnu engang.

Året sluttede med juleturen sammen med 
resten af gruppen. Og som traditionen foreskriver 
havde vi banko spli og vaffelbagning på julemø-
det.

Med juniorhilsen
Signe, Bjarne, Per og Hans Henrik

Juniorer
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Kære Tropsspejdere og forældre

Endnu et år er gået i Troppen og hvilket år. Der har været en masse  
spændende aktiviteter på møderne og ikke mindst oplevelsesrige ture.

Årets første halvdel
I foråret tog Patruljelederne og Patruljeassistenterne, sammen på tur, for at 
blive endnu bedre til at lede deres patruljer og få styrket deres samarbejde 
og sammenhold.

På Divisionsturneringen i maj måned, deltog Blushøj med 2 patruljer og lå 
i top 3, i samtlige kategorier. I kan godt være stolte af jer selv!

Sommer på Egemosen
Troppen tog med deres ledere på Sommerlejr på Egemose Centret, hvor der 
både var plads til udfordrende aktiviteter, som tømmerflådebygning i regn-
vejr, træklatring og lejrliv på en ny og anderledes måde. 

Afsked med de ”gamle”
Efter sommerferien, var årets første tur, oprykningsturen på Kongelundsfor-
tet. Troppen måtte sige farvel til 13 tropsspejdere. Ida, Maja, Lasse, Felix, 
Tobias, Maja og Johanna rykkede alle sammen op til Klan Lunctus Cepe og 
Høgne, Lucas, Jacob, Mette, Andreas og Kirstine, skulle på efterskole. Vi 
håber I fortsat har et helt fantastisk år.

Troppen ca. 12-16 år
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Efterår og 
vinter
I efterårsferien 
tog Oliva, Viktor, 
Andreas og Ida 
på patruljekursus 
og kom hjem med 
en masse gode 
ideer, fornyet 
energi og nye 
fælleskaber med 
tropsspejdere.

Juleturen gik i år til Lol-
land og det var en dejlig tur, 
hvor hele Blushøjspejderene 
er samlet fra  
familiespejdere, mikroer, 
ulve, juniorer, trops- 
spejdere, seniorspejdere og 
alle deres ledere. Der bliver 
større og større tilslutning fra 
år til år og det er en ople-

velse at kunne være sammen på 
weekend tur, hele gruppen.

Spejdermøder i troppen
På møderene er der fra DDS – 
Det Danske Spejderkorps, kom-
met nyt aktivitetsmateriale i form 
at nye mærker. Tropsspejderne 
har derfor fået en grundig intro-
duktion til dette og er gået i gang 
med at tage eksempelvis ”Det 
kolde gys”.

Fra sommer til vinter, har 
patruljerne selv haft mulighed for 
at præge deres eget patruljearbej-
de, nogen mere motiverede end 
andre, og derfor er der de næste 
måneder planlagt genopfriskning 
af spejdermetoderne, især fordi, 
vi også er så heldige at have fået 
nye spejdere. 

Vi vil gerne ønske Tilde, Moon, 
David, Asta og Emmely velkommen i  
Blushøjspejdernes Trop, hvor er det fedt I vil 
være aktive med os hver torsdag. 

Tropslederne vil gerne takke for et begiven-
hedsrigt og udviklende år i Troppen, vi glæder os 
til det kommende år, med en masse nye, spæn-
dende udfordringer.

De bedste hilsener
Theis og Cecilia

Troppen
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I år 2019 er klanen vokset, der er rykket 10 nye 
klanspejdere op. Det skete på Kongelundsturen, 
og efterfølgende er de nye klanspejdere blevet 
indviet i klanen på SPLAT. En tur, som de gamle 
medlemmer af klanen laver hvert år for de nye. 

Flere af både de gamle og nye medlemmer af 
klanen har også deltaget på Seniortræf. En tur-
nering, der bliver afholdt på Egemosecentret, et 
spejdercenter, som flere af klanens medlemmer 
også er en del af. 

Flere af klanens ældre medlemmer deltog på 
en sommerlejr i Rusland i sommer, hvor de  
besøgte gruppens russiske venskabsgruppe i 
Nishnij Novgorod.

Hverdag i Klanen
Til hverdag holder 
klanen møde hver 
onsdag aften, fra kl. 
20-22. 

Der har alle nye 
såvel som gamle 
klanspejdere skullet 
stå for en eller flere 
aktiviteter, som der 
kunne bruges mellem 
2-3 møder på.

Der er bl.a. blevet 
lavet ansigtsmasker 
i gips. Der er blevet 
arbejdet med ”Senior 
zen”, som man også 

kan tage et mærke med. Der er blevet lavet mad, 
hjemmelavet snaps til klanens julefrokost og kla-
nens egen mjød. 

Ud over det, er der et igangværende hænge-
køje projekt, hvor alle kan lave deres egen hæn-
gekøje

Med spejderhilsen
Mikkel

Seniorer Klan Lunctus Cepe - 16-23 år
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2019 blev året hvor der igen 
kom søspejdere i Dragør. Nogle 
af lederne har luret på mulighe-
den for at tilbyde sø-aktiviteter i 
gruppen, og da en billig båd af 
typen ”Svendborg Senior” blev 
annonceret til salg på DBA.dk, 
slog vi til. Samtidig har vi lånt en 
tilsvarende båd, så vi kan råde 
over to både til aktiviteter.

Den blev tegnet som søspej-
derbåd i slutningen af 1960´erne 
som patruljebåd (der kan være 
ca. 6 personer ombord), og har 
siden da været søspejdernes 
foretrukne sejlbådstype, da man 
næsten ikke kan komme galt af 
sted i den, og den samtidig er 
så let at sejle, at selv junior- 
spejdere kan betjene den på 
egen hånd.

Så langt er vi dog ikke endnu 
- før vi kan sende spejderne ud i 
båden, skal vores ledere selv have den fornødne 
erfaring, så det er sæsonen gået med - at sejle 
og lære sejlsport at kende.

Vi er i øjeblikket en håndfuld ledere/seniorer, 
der sejler, tager diverse kurser, og bliver fortroli-
ge med båden, samtidig med at de overordnede 
regler tilrettelægges.

Vi har allieret os med en rigtig sejler, Tore  
Neidel, der er valgt ind i styrelsen som det lov- 

pligtige ”søkyndige medlem”. Han skal sikker-
hedsgodkende bådene, og er med på råd i  
forhold til både den praktiske rigning af bådene, 
og alle de teoretiske regelsæt vi udformer.  
Tillige følger Ole en del med inde hos Kastrup 
Søspejdere, for at lære hvordan man gør i en 
”rigtig” søspejdergruppe.

 Men jo flere erfarne ledere vi har, jo større 
mulighed er der for at lave aktiviteter med  

spejderne, så lurer der en amatørsejler i din mave, 
så giv lyd til Ole - så ser vi om det kan passes ind.

 I 2020 er vi et par stykker der tager på DDS 
Søspejdernes sø-landslejr på Thurøbund  
Spejdercenter. Men vi kunne godt tænke os at 
være flere, så igen - er du leder/senior med lyst  
til søsport, så overvej at tage med.

 
Ole, Dragør Søfarere

Dragør Søfarere Opstartsprojekt for sø-aktiviteter
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BlushøjStemning...

Når lederne tager på planlægnings-weekend.

Når Per klæder sig ud! Når madholdet griller steg! Når julemanden er hemmelig...

Når solen skinner og vi får hotdogs.

Når noget bliver rigtig varmt - og der er pizza i udsigt.
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Bestyrelsesformandens beretning
Dragør, februar 2010

Her hos Blushøjspejderne i Dragør kan man ikke 
beskylde formanden for at være allestedsnærvæ-
rende og inde over alle beslutninger og aktiviteter. 
Men alligevel sker der en masse aktiviteter i vores 
gruppe samtidig med at vi udvikler os løbende. 
Mange andre spejdergrupper må med misundelse 
se mod Dragør, hvor en af Amagerdivisionens  
største spejdergrupper har hjemme.

Forklaringen er egentlig ret simpel. I vores grup-
pe har vi ikke en, men mange ildsjæle der kontinu-
erligt vælger spejderarbejdet til, og inspirerer børn, 
unge og voksne med deres smittende engagement. 
Selv om enkeltpersoner i perioder, af den ene eller 
anden grund, må skrue ned for spejderarbejdet, har 
vi i dag en stærk gruppe med fuld knald på. Dette 
kollektiv er styrken ved vores gruppe. Tak til ledere, 
gruppeleder, lederassistenter og seniorspejdere, 
der igen og igen gør det fedt at være med i Blus-
højspejderne.

Siden jeg tiltrådte som formand i 2015 har en 
ihærdig hyttegruppe bestående af ledere, frivillige 
forældre og tidligere spejdere arbejdet på at realise-
re vores drøm om en ny og moderne spejderhytte, 
hvor vores gamle hytte på Engvej står i dag. Det har 
ikke været nemt. Op- og nedturene har været man-
ge. Heldigvis har hyttegruppen holdt fast. En særlig 
tak til Christina Laugesen, der er stået i spidsen for 
gruppen. Vi står i dag med et flot hytte-projekt. Vi 
har i dag opbakning hele vejen rundt; Fra kommu-
nen, fra fredningsmyndighederne og en række  

fonde, der på konstruktiv vis 
har udfordret vores vanetænk-
ning, samtidig med at de er 
parat til skubbe os det sidste 
stykke i mål med økonomien. 
2020 kan meget vel blive året 
hvor byggeriet sættes i gang 
– om alt går vel. Som formand 
vil jeg aktivt arbejde for at den 
endelige beslutning om at 
igangsætte byggeriet foretages 
ved et ekstraordinært gruppe-
rådsmøde. 

I 2019 er der også sket 
mange andre ting i vores 
gruppe som man kan blive 
klogere på ved at læse i vores 
fine beretning. Vi har en række 
stærke grene, og med de nyeste , Søspejd og  
Familiespejd, bliver det kun sjovere og sjovere at 
være spejder i Dragør. Det kan vi væres stolte over.

2020 bliver mit sidste år som formand. Til næste 
år takker jeg af, da mine børn er blevet så store, at 
tidspunktet er ved at være inde til at nye forældre- 
kræfter tager over. Det har været sjovt, og en  
oplevelse jeg nødigt havde været foruden. 

Jeg er sikker på at vi fremadrettet kan fastholde  
forældreengagementet i vores styrelse.

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!


