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Gruppeledernes beretning for 2021
Året startede i pandemiens tegn: Der var lukket 
ned for fritidsaktiviteter i januar og februar. Så 
både planlægningstur og traditionen med Blå 
Café til fastelavn måtte aflyses, til gengæld kunne 
vi komme i gang fra og med marts, og så kørte 
året stort set uden de helt store covid-problemer 
frem til december, hvor der blev lukket igen for en 
kort periode.

Et årshjul blev dog lagt i kalenderen, og året har 
budt på mange gode arrangementer, på trods af 
ændrede vaner: Vi står nu med nogle årgange af 
små og yngre spejdere, der er ret uvante med at 
tage på weekendtur eller længere sommerlejr. De 
har ikke haft den vifte af invitationer til hytteture, 
teltlejre eller hejk (vandretur med oppakning), 
som vi normalt kan tilbyde. Derfor bliver der også 
en stor opgave i at vi sammen med jer forældre 
motiverer børnene i alle aldre til at tage udfordrin-
gen op: At turde pakke rygsækken og tage på tur, 
selvom man skal sove sammen med spejderven-
nerne, uden mor og far. 

Henover foråret og frem til sommerferien havde 
vi helt normal mødekalender, og af hensyn til ikke 
at samles for mange, blev sommerlejrene afholdt 
afdelingsvist, og det fungerede fint med en enkelt 
overnatning eller to for de yngre, og længere lejre 
for de ældre spejdere.

Først i sidste weekend i august var vi på fælles 
gruppetur, nemlig oprykningsturen på Konge-

lundsfortet. Som altid en virkelig godt tur for  
gruppens sammenhold på tværs og tilrettelagt 
for at gelejde spejdere, som skal rykke op, bedst 
muligt på vej i den nye afdeling. Men også en tur, 
hvor vi netop oplever, at mange små og yngre 
spejdere efterhånden er meget uvant med at 
være væk hjemmefra. Det gjorde indtryk og der 
er stof til eftertanke hos os som gruppe, og vi 
håber også at I derhjemme vil tage det op og tale 
åbent om det med jeres spejdere.

Henover efteråret afvikledes en del ture, dog  
lykkedes det ikke Amager Division DDS at  
gennemføre fællesturen for de 6-10-årige. Til 
gengæld blev der arrangeret lokale overnatnin-
ger og ture, og det lykkedes også at gennemføre 
gruppens traditionsrige juletur. Vi er så mange 
nye både spejdere og ledere som aldrig før, og 
sådan en stor tur som juleturen viser os virkelig, 
hvordan der kan og skal løftes i flok, når vi drager 
så mange afsted. Det hele båret af frivillige ledere 
og forældre, og det kan vi kun bringe en meget 

Fra gruppens opryknintstur på Kongelundsfortet i august - igen fik vi rigeligt vand  :-)
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stor tak for: Det er vores ledere, assistenter, 
seniorspejdere, forældre-hjælpere og madhold, 
som gør at vi kan realiserer ture og lejre i vores 
program.

Ja, Blushøjspejderene vokser fortsat, vi er pr.  
februar 2022 lige omkring 170 spejdere i grup-
pen. Det er populært som aldrig før at være  
spejder, vel nærmest en trend. Familiespejd  
melder om over 15 familier på venteliste til at 
starte med de små fra 3-6 år, og også i de andre 
afdelinger er søgningen fortsat utrolig stor. 

Netop i hos familiespejderne, som giver et så 
enestående fundament for et spejderliv helt fra 
lille af, her mangler vi til næste år igen nogle 
naturglade voksne, som kan sætte rammen og 
støtte op om aktiviteterne: Vi klæder gerne på 
med både viden, grej og kurser - det kræver kun 
at man er glad for børn, natur og frisk luft.  
Tag endelig fat i os gruppen@blushoejspejderne.
dk, hvis det kan være noget for dig eller én, du 
kender.

Vores nyere aktivitets-tiltag, Dragør Søfarer- 
afdelingen, var aktive med sejlaftener og ved- 
ligehold af båd, og arbejder fortsat for at uddanne 
unge sejlvante spejdere til instruktører.  
En rigtig spændende udvikling i gruppen, hvor vi 
satser på åbne sejladstilbud til alle interesserede 
medlemmer (unge og voksne), samt til afdelinger 
i den relevante alder (10 år+).

Vi takker vores medlemmer og forældre for et 
godt 2021 med stor opbakning. En særlig tak til 
vores frivillige for at lægge mange timer og  
weekends henover året.

Spejderhilsen
Hans Henrik, Patrick, Christina

En våd augustmorgen med havregrød, torden og byger på Kongelundsfortet - fra oprykningsturen 2020

Gruppeledernes beretning 2021

Kvartalsvis udvikling i medlemstallet fra januar 2020 frem til februar 2022, fra ca. 150 til ca. 170 medlemmer.
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I starten af 2021 var det jo desværre sådan, at 
spejder var lukket ned grundet corona-restriktio-
nerne. Det er heldigvis næsten ikke til at huske 
mere, og i marts var vi i gang med mærket ”Lege-
mester”, som dyrker alt omkring leg: Gamle lege 
fra da bedstemor og bedstefar var små, nye lege, 
vilde og sjove lege og meget mere.  
 

Familiespejderne blev opfordret til også at tage 
deres egne lege med til spejder.

I april rykkede vi til Kongelunden, hvor det er 
virkelig fedt at udfolde sig som lille spejder i det 
tidlige forår. Her blev der gået efter O-løbskort på 
sørøverløb efter gemte skatte i form af ingredien-
ser til søde sager og snacks på bål.

Vi udforskede Kongelunden, hvor der er sjove 
ting at vandre efter, f.eks. kæmpe trærødder som 
vidnede om stormfald og de to Månesøer - både 
i den ene og den anden ende af Kongelunden. 
Der blev også høstet ramsløg og urter til en rigtig 
forårs-omelet på bålet.

I maj tog familiespejderne hul på bål og båltæn-
ding, og det handlede ikke mindst også om sik-
kerhed omkring bålet. Lige noget som var godt at 

Familiespejd ca. 3-6 år
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have med på overnatningstur i det fri i slutningen 
af maj. Og så nåede vi også på strandtur inden 
sommerferien. Ved stranden fandt vi blomster og 
planter, som bagefter kunne undersøges i fred og 
ro hjemme ved spejderhytten og bruges til fine 
blomster-udsmykninger, som man kunne tage 
med hjem som sommerpynt til f.eks. terasse eller 
altan. Ved sommerferien sagde spejderlederne 
gennem de seneste tre år farvel (Mads & Christi-
na), og vi har været så heldige at kunne give 
stafetten videre til et nyt hold ledere for den nye 
sæson, nemlig Marie og Peter.

I september måned startede et hold nye, forvent-
ningsfulde og nysgerrige familiespejdere. I løbet 
af efteråret har vi brugt tid på at lære hinanden, 
spejderhytten og naturen at kende. Børnene har 
været natur- og hyttedetektiver, hvor de skulle fin-
de genstande og forskellige planter i og omkring 

hytten. Vi har også lavet fuglekugler (grankogler 
med palmin og fuglefrø), været på kastanjejagt og 
lavet en masse fine kastanjedyr og andre kastan-
jekunstværk. Naturen og ikke mindst de små kryb 
er en magnet for børnene, og der er blevet stude-
ret edderkopper, bænkebidere og andre insekter i 
forstørrelsesglas. Børnene har også bygget et in-
sekthotel til spejderhytten, og hvor der blev savet, 
skruet og sømmet til den helt store guldmedalje. 
 
I løbet af efterårets møder har børnene taget 
familiespejdmærket, hvor de har haft fingrene i 
nogle af de klassiske spejderaktiviteter. Børnene 
er blevet introduceret til kniv- og bålregler, der 
er blevet snittet navnepinde og snobrødspinde, 
og der er blevet lavet både grøntsags- og frugt-
pletter, grillede æbler og selvfølgelig snobrød 
og skumfiduser over bål. Bålet er et sikkert hit til 

Familiespejd
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hvert familiespejdmøde, og det er en fast aktivitet, 
at børnene henter små pinde og grene, så vi kan 
få gang i bålet.

I starten af november tog vi på overnatningstur på 
en lejrplads i skoven ved Søvang. Her skulle bør-
nene tage udesovermærket, og vi gik i gang med 
sporfølgermærket. Børnene blev delt i to hold 
og skulle lave et spor, som det andet hold skulle 
følge. Med stor koncentration og kreativitet blev 
der lavet spor, pile og forhindringer i skovbunden 
ved hjælp af grene, siv, sten og hvad børnene 
ellers kunne finde. Efter en dejlig mørbradgryde 
over bål, gik børnene på aftenløb. De skulle følge 
en snor i mørket blandt træer og buskads, og for 
enden af snoren startede en refleksbane, hvor de  
 

ved hjælp af 
lygter skulle fin-
de vej gennem 
skoven ved at 
finde de lysen-
de reflekser. 
Efter en god-
nathistorie og skumfiduser over bål, sov børnene 
tungt i deres telte.
 
I løbet af november og december har vi arbejdet 
videre med sporfølgermærket. Børnene har fulgt 
musens spor, hvor de fik brugt alle deres sanser 
på forskellige poster: gæt en smag, hvor godt 
husker I det I ser, føl jer frem, brug ørerne og 
brug næsen. Året blev afsluttet med en hyggelig, 
men lidt våd og kold, juleafslutning, hvor børnene 

fulgte havregrynsspor, der ledte dem til forskellige 
poster med bl.a. Kims leg og juleklip. Børnene 
udvalgte et juletræ fra juletræssalget og pyntede 
det. Dagen blev afsluttet med popcorn m. choko-
lade, pandekager, klatkager og varm chokolade 
– og dans rundt om juletræet. 

Spejderhilsen 
Marie og Peter, Familiespejderne

Familiespejd
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Så er der gået endnu et år og vi er 
ikke færdig med at sige at det har 
været et anderledes år. 
I februar 2021 var vi stadig spejder 
hjemmefra og i mikrogruppen var 
vi i gang med at tage et hjemmemærke, og det 
var dejligt at der var opbakning fra forældrene. 
Heldigvis har vi ikke oplevet dette siden og vi gik 
over til tilmelding til vores møder for at sikre os vi 
holdt os inden for reglerne i marts måned.

Vi fastholdt den samme 
rytme, hvor vi laver bål 
med mad den første ons-
dag i måned og ellers har 
vi taget en masse seje 
mærker i løbet af hele 
året. Her er et udvalg af 
nogle af dem

     

Mikrospejderne ca. 6-8 år
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Vores sommerlejre valgte vi at holde på Konge-
lundfortet hvor vi havde nogle gode dage hvor 
vi fik sovet i shelter, gået ture i skoven og en tur 
forbi vandet. Vi havde godt vejr og tid til at hygge 
os med spejderarbejde.
   

I August var det oprykningstur hvor traditionen 
tro, sover Mikroerne i hængekøje og der var vi 
også en lille håndfuld. September måned starter 

vi med at byde velkommen til en masse nye  
spejdere som har stået på venteliste.

September bruges på at vi er en masse nye 
mennesker som skal lære hinanden at kende 
og allerede i oktober måned valgte vi at tage 24 
timer i en sovepose mærket, som var et ønske fra 
mikrospejderne samt en god mulighed for at sove 
ude (nede i hytten). Det startede fredag og vi 
hoppede i soveposerne, som alle havde på uden 
problemer i 24 timer, selv en gåtur til havnen og 
tilbage. Her er et par stemningsbilleder.
       
Vi har haft dejlig fremmøde på alle vores møder 
som vi bruger på at tage seje mærker og har 
forsat det i November måned. December blev 
desværre aflyst. Vi nået dog en dejlig juletur med 
hele gruppen.

I januar 2022 er vi startet op med møder fra 
starten af året, og har haft bål med mad, og vi har 
allerede taget stjernekiggermærket og fortsætter 
med flere mærker, som giver mikroerne spejder-
færdigheder.

Spejder hilsner 
Mikro Teamet 

Mikrospejderne
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2021 startede ud med  
aflyste spejdermøder grun-
det nedlukningen, men i 
marts startede vi op ved at 
dele ulvene i to grupper, 
så man kunne overholde 
reglerne for antal.  
Halvdelen af ulvene var på 
tur ved Fasanstien mellem 
Søvang og Kongelunden, 
og den anden halvdel af 
ulvene havde møde ved 
spejderhytten.

Senere i foråret havde vi 
byløb i Dragør gamle by 
og arbejdede med både 
kniv- og savbevis. Derefter 
fulgte møder i Konge- 
lunden med indsamling 
af ramsløg, mælkebøtter, 
spæde bøgeblade og laver de lækreste toast med 
æg og urter. Her får vi også brug for snitte spåner 
til bålet, og der saves masser af brænde.

I hele maj måned var vi travle med at tage  
Stifindermærket, som indeholder masser af sjove 
aktiviteter med at gå efter hjemmelavede kort og 
spor, man lægger ud. Ulvene lavede skattejagter 
for hinanden og gemte ting og sager i buske og 
krat, og mærket giver også en meget grundlæg-
gende introduktion til kort og kompas.

Midt juli blev det tid til en sommerlejr - hurra!
Weekendtur og lejr var virkelig noget vi har 
savnet. Forårets divisionsturnering med Amager 
Division havde været aflyst pga. pandemien og 
de krav, det medførte for spejdernes arrangemen-
ter. Men nu skulle vi endelig afsted!

Turen gik til en fantastisk spejdergrund og hytte 
ved skov og Buresø - tæt ved Ganløse i Nord-
sjælland.Vi mødtes fredag aften og flyttede ind i 
to store ”cirkustelte”, store tipi-lignende telte med 

Ulvene ca. 8-10 år
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plads til ca. 8 spejdere i hver. 
Allerede fredag havde vi hyggeligt 
lejrbål, og lørdag stod programmet 
på 10 km vandretur rundt om Bure 
Sø med frokost undervejs. Sidst 
på eftermiddagen var vi retur på 
den skønne lejrplads og kunne 
slænge os, hygge og hvile fød-
derne, inden det var tid til lækker 
aftensmad fra bålgryden. Lør-

dag aften 
havde vi 

igen et supper-
hyggeligt lejrbål 
med sange og 
sjov omkring bålet. 
Søndag morgen 
blev der pakket i 
rygsækkene og så 
gik turen hjemover 

til Dragør. En virkelig dejlig tur med ulvene, som 
klarede det godt med at være hjemmefra og sove 
i telt sammen.

På sådan en tur 
får man rigtig 
meget ud  af 
spejderlivet og 
får dyrket de 
venskaber vi 
har på kryds og 
tværs i ulve-
gruppen.
Ved sæsonens 
start i august 

var der oprykningsmøder, og så var 
det tid til at byde nye ulve velkommen 
på selve oprykningsturen til Konge-
lundsfortet. Med de nye ulve ombord 
trænede vi til knivbevis, hvor de nye 
store ulve lærer de små om regler og 
sikkerhed.

Der blev øvet båltænding i septem-
ber, hvor ulvene kokkerede lækkerier 
i patruljerne, som skulle rystes godt 
sammen. Nye patruljer bliver dannet 
ved sæsonstarten, og nye patrulje-
ledere udnævnes, så man skal lige 
lære hinanden at kende i denne 
periode. Så i oktober lavede vi nogle 
”vildmarkslege”, netop for at ryste 
spejderne godt sammen.

Og så blev der ellers indkøbt massevis af græs-
kar til et halloweenmøde, hvor hver spejder fik 

Ulvene
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snittet en græskarlygte, som 
kunne taget med hjem til pynt i 
de mørke efterårsaftener.  

I november 
samlede vi 
affald omkring 
spejderhytten, 
og så tog vi 
hul på rafte-
byggermærket, 
og byggede 
løs af 3-buk-
ke til huler, 
og her er der 
også en række 
knob, som skal 
læres. Det har 

vi hygget os rigtig meget med, og knobene er vi 
fortsat med i januar. Efterhånden hænger både 
råbåndsknob, slyngstik, tømmerstik, 8-talsknob 
og dobbelt halvstik rigtig godt fast. 

Vi sluttede året med lidt nedlukning endnu en-
gang, men kunne starte op midt i januar, så hel-
digvis er der fuld gang i spejderiet, og vi glæder 

os til den herlige forårssæson og forhåbentlig 
sommerens brag af en spejderoplevelse, hvor 
forhåbentlig rigtig mange ulve kan deltage på 
Spejdernes Lejr 2022!

Tusind tak for mange gode møder 
med de sjove og glade ulvespejdere!

Spejderhilsen Ulveteamet: 
Karina, Mette, Mariette, Jesse,  
Robin, Christina

Ulvene
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2021 blev endnu et corona år - Vi startede med 
nedlukning og vi sluttede med en tidlig juleferie.
Så året har ikke budt på så mange ture, forårets 
blev aflyst, men vi havde en dejlig sommertur til 
Bavnen. Med fantastisk vejr og med badeture til 
den nærliggende Buresø.

Juniorer ca. 10-12 år
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Efter sommeren var det mere normale tilstande: 
Oprykningstur på Kongelundsfortet, hvor vi fik 
sendt de ældste juniorer videre op i troppen, og 
fik nogle friske ulve op.

September bød på fælles juniortur for hele divisi-
onen til Reden. Her var temaet Wild West og det 
var en fantastisk tur med guldgravere, sherif og 
bankrøvere. 

Vi havde også en møderække i Kongelunden 
med økse, bål og orientering i september.
Og vi nåede også juleturen før ”julenedlukningen”

Så alt i alt væsentligt bedre end 2020: 4 ture mod 
2 forrige år. Turene er spejderlivets højdepunkter:
Det er her man får afprøvet det vi har lært på  
møderne, her vi kan lave de lidt større projekter, 
og her kammeratskabet styrkes ved i fællesskab 
og samarbejde at have klaret udfordringerne:
Bygge et spisebord, lave mad over bål, selv finde 
vej i skoven og meget mere. 

Alle vores møder foregår udendørs - dels p.g.a 
corona restriktioner, dels fordi vi er mange og 
vores gamle hytte ikke er så stor. Det stiller store 
krav til påklædning, og ja, det kan godt være lidt 

surt i den mørke tid.
Men nu går det mod 
forår - Mange ture og 
spændende oplevelser 
venter.

Med spejderhilsen
Hans Henrik  
Gabelgaard,
på vegne af  
juniorlederteamet

Juniorer
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I troppen er vi blevet endnu flere hvilket er fan-
tastisk og gør at nu har 4 patruljer, Antiloperne, 
Impalaerne, Gazellerne og Nyalaerne. Der er 
fuld gang i den på de ugentlige møder og i efter-
året fik patruljerne helt frit valg til at lave hvad de 
havde lyst til. Det betød en masse mad-møder, 
da tropsspejder ikke ved noget bedre end hygge 
omkring bålet og hvor er de blevet gode til at lave 
bål på mange forskellige måder.

Troppen ca. 12-16 år
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Selvom det seneste år fortsat var præget af 
corona, fik vi arrangeret en masse corona venligt 
spejd, for at gøre op for de mange aflyste ture og 
arrangementer. Blandt andet fik vi gået de ca. 30 
km rundt om Esrum sø, tog på sommerlejr hvor 
vi tog Glamping-mærket og da landet åbnede 
mere op, kunne vi igen tage på weekendtur med 
Amager Division.

Til foråret har tropslederne taget styringen og der 
er lagt et program, så tropsspejderne kan komme 

i træning til divisi-
onsturneringen i 
maj måned, hvor 
vi skal dyste mod 
alle de andre 
tropsspejdere fra 
Amager. Corona 
har nemlig også 
betydet, at de 
klassiske spejder-
færdigheder ikke 
sidder helt så godt 

Troppen
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fast som tidligere, da fokus de seneste par år, har 
været samvær og sammenhold.

Der vil komme en del ture og arrangementer i  
foråret og noget jeg bestemt kan anbefale at  
melde sig til, er Påskekursus i påskeferien, hvor 
man deltager uden leder, men med sin patrulje  
på et af de store spejdercentre.  
 
 

Der plejer at være lagt en masse frivillige kræfter 
i at lave et tema for ugen og aktiviteter der passer 
dertil.

Troppens kollektiv uge – Kolleuge, er et årligt ar-
rangement for tropsspejderne, hvor de fra 3. – 10. 
april, bor sammen i vores spejderhytte og sam-
men planlægger ugen med aktiviteter som lektier, 
madlavning og oprydning. Det plejer at være en 
hyggelig og lærerig uge for spejderne.

Denne beretning er også min sidste som trops- 
leder, da jeg stopper efter sommerferien. Tak for 
de gode år med jeres børn, det er virkelig givende 
at være en del af udviklingsarbejdet i troppen, at 
se dem udvikle sig og have mod på meget mere i 
løbet af de 3 år de er i troppen. TAK. 
 

Troppen
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I Lunctus Cepe er vi ca 10 aktive spejdere  
16 år +. Vi har kørt flere spejderforløb på vores  
ugentlige møder, men vores hoved fokus er på at 
lave uforglemmelige ture.

I 2021 tog vi på en vinterhejk til Møn, da vores 
traditionelle tur til Sverige blev udfordret af  
Corona. Selvom vi blev i det danske, fik vi stadig 
et fantastisk vinterlandskab. Derudover tog vi  
på sommerhustur i Davids sommerhus på Vest-
sjælland, hvor vinterbadning fandt sted.

Som sommerlejr tog klanen op til Mikkels øde-
gård i Sverige, som vi har gjort tidligere år. Her 
var mulighed for gåture i den svenske natur, 
bade i den lokale sø, samt lave diverse aktiviteter 
på den store skovgrund. Der var også en tur til 
Gdansk i Polen.

Seniorer Klan Lunctus Cepe - 16-23 år
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Vi afholdt vores årlige oprykningstur på Reden i 
oktober. Her fik vi bygget vores hidtil bedste sau-
na, med plads til mere end 8 personer.

Af øvrige ting kan nævnes at klanen uddelte fly-
ers i Dragør på vegne af Folkekirkens nødhjælp, 
lavede aktivitet for alle spejderne på divisionens 
arrangement Skæg og Blålys, og hjalp til med 
flere af gruppens egne ture.

William Bjørke, klanleder

Seniorer
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I 2019 startede vi officielt søspejd. Ingen af leder-
ne startede med sejlererfaring, så det var klassisk 
spejder-opstart med ”learning by doing”. Vi har nu 
sejlet i 2½ sæson, og er ved at have 2-3 ledere 
der kan håndtere bådene på egen hånd.

Derfor vil vi med sejlsæson 2022 udvide vores 
sejladsdage, så vi kan åbne for at flere spejdere 
kan komme med ud og sejle.
Planen er derfor at vi fra april/maj, når vi får både-
ne i vandet, vil sejle både tirsdag og torsdag. Der 

vil blive åbnet for at alle fra ca. 12 år og op, kan 
melde sig til sejlads de enkelte tirsdage. Torsdag 
vil der primært blive trænet teknik, for dem der 
skal være bådførere.

Dragør Søfarere Blushøj sø-aktiviteter
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Sæsonen 2021 kom lidt sent i gang, fordi vi er 
afhængige af tilstrækkelig høj temperatur. Ikke for 
at sejle, men vi har desværre haft nogle skader i 
glasfiberen de sidste par år, og det kræver en vis 
temperatur, for at vi kan udbedre disse, og derfor 
kom bådene først i vandet sent på sæsonen. Til 
gengæld har vi fået sejlet ganske meget, og har 
fået så meget mere erfaring, at vi kan frigive de 

første ledere her til starten af sæson 22.
I 2020 skulle der have været sø-landslejr. Den 
blev udskudt til ´21, hvor vi gerne ville have været 
med - men igen er vores ”forbandelse” at vi har 
meget aktive ledere, så heller ikke her lykkedes 
det at deltage. Derfor har vi aftalt at vi prøver at 

blande os i sø-aktiviteterne på Spejdernes Lejr 
2022. Her skal vi som bekendt til Hedeland, og 
der vil blive afholdt sø-aktiviteter fra Greve Mari-
na. Vi vil prøve på at bemande 1-2 Meginjoller, og 
på den måde blive endnu bedre til at sejle med, 
og instruere spejdere, uden nogen erfaring.

 
Vi har gerne ville tage på nogle ture, hvor vi kan 
overnatte, men alle de aktive søspejdere, har så 
mange andre engagementer, at det har været 
umuligt at finde en ledig weekend at tage på tur i, 
så det må vi have til gode til i år.
Traditionelle søgrupper tager typisk på ”som-
mertogt”, hvor man er ude og sejle en længere 
periode. Det har hidtil ikke været en mulighed for 
os, og med SL22 bliver det heller ikke i år. Men 
vi drømmer da om at sejle en af vores både til 
Greve Marina i forbindelse med lejren, så vi får 
prøvet at have båd i ”fremmed havn”.
 
I skrivende stund går vi i gang med vintertræning. 
Tore, vores søkyndige medlem, har lovet at give 
lidt basal undervisning i sejlads-teori. Dette er 

Dragør Søfarere
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også et krav at kunne, for selvstændigt at måtte 
føre vores både, så det ser vi alle frem til at blive 
lidt stærkere på.
 
Alt den træning tager tid, og vores erfaringer 
viser at man skal sejle mindst 2 sæsoner, helst 
mere, hvor man jævnligt er ude i bådene, for at 
blive fortrolig nok til at blive frigivet til selv at sejle. 

Det hæmmer vores udvikling, så hvis nogen der 
i forvejen har sejlads-erfaring skulle have tiden, 
kunne vi godt bruge flere, fast tilknyttet som 
”bådfører” på vores sejladsaftener. Afhængig af 
erfaring bliver man lige set an et par ture, så vi er 
sikre på man kender vores både, og er fortrolig 
med at have knap så erfarne sejlere med i så lille 
en båd, før man bliver kastet ud på egen hånd.

 Så hold øje med kalenderen på hjemmesiden fra 
april-maj måned af, hvor vi starter årets sejlads. 
Og tag endelig kontakt hvis du vil være mere 
(eller mindre) fast tilknyttet som leder.
 
M.v.h.
Dragør Søfarere

Dragør Søfarere



Året der gik 2021 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps 22          

BlushøjStemning...

Når Patrick får en kaffestund i ro og mag!

Når Lisbeth udfolder sig som Slikmutter! Når Annette og William laver spanske tapas! Når Karina har udsigt til søde spejder-sager!

Når Peter holder gryderne i kog på Fortet! Når Helena og Stefan bager vafler i hytten!
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Bestyrelsesformandens beretning
Dragør, februar 2022

Spejderne og spejderbevægelsen viste sig endnu 
engang at være både omstillingsparat, mod-
standsdygtig og relevant. 2021 var andet år af 
corona-tiden. Forhåbentlig også det sidste.  
Fordi spejdere finder løsninger, finder sammen 
og finder vejen, så har både ledere og spejdere 
klaret tiden med restriktioner og dårlige forenings-
forhold virkeligt flot.

Med den tidligere formands flotte ord, så ligger 
hemmeligheden i, at vi ikke er en traditionel for-
ening, vi er en bevægelse. En spejderbevægelse. 
Dermed et stort tak til Niels-Peter Rønmos – som 
i 2021, efter mere end seks år, trådte ud af  
bestyrelse og formandsrollen, for en fantastisk 
gruppe, i topform.

Som formand for bestyrelsen i Blushøjspejderne 
har man en meget fin position. Den tillader nemlig 
en at se alle grene og dele af gruppen arbejde for 
både at levere, men også at nyde, spejderarbej-
det. Man sætter ikke så meget retning. Det er ofte 
slet ikke nødvendigt. Man vedligeholder rammer, 
og man fokuserer på at ildsjælene i gruppen har 
så gode rammer som muligt, så engagementet, 
glæden og nærheden kan omsættes til sjov, mod 
og hygge hos alle vores spejdere.

 
Spejderbevægelsen bor i alle i Blushøj. Men den 
er drevet at frivillighed. Min største beundring og 
tak rettes til jer der veksler jeres frie timer til vej-
ledning, planlægning og samvær i den lille skov i 
Dragør.

Bestyrelsesarbejdet har drejet sig mest om 
forberedelser til den kommende nye hytte. Frem-
synede, dygtige og vedholdende mennesker, i og 
omkring gruppen, har arbejdet for at engagement, 
tilladelser, budgetter, tegninger, jura, donationer 
og kommunal opbakning ser ud til at kunne blive 
til et nyt flot hus. Alt peger på at de første spade-
stik kan tages i 2022.

Det er en underdrivelse at sige at jeg glæder mig 
til at se det nye hus, men de fysiske rammer er 
ikke det jeg glæder mig mest til. Det er rammerne 
for spejder livet jeg ser frem til. Og som noget nyt, 
så ser jeg frem til at vi skal dele de rammer med 
ældre og yngre i Dragør.

Med venlig hilsen 
Mikkel Lindskov Sachs, bestyrelsesformand

SPEJDERNES LEJR

2022
Sæt kryds i kalenderen

23.-31. juli 2022
Under overskriften ”Fællesskab, 
friluftsliv og udfordinger” flytter  

omkring 40.000 spejdere  
i alle aldre til  

naturområdet Hedeland mellem  
Høje Taastrup, Greve og Roskilde 

Kommune

TILMELD DIG PÅ  
blushøjspejderne.dk



Tak for et dejligt spejderår!


