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Det går godt i 1. Glostrup. Vi holder et stabilt medlemstal på den rigtige side af 100. Det gør vi fordi 
vores ledere hver uge laver nogle sjove, lærerige og udfordrende møder for spejderne. Vi er i den 
for foreninger uvante situation at vi har en meget lille udskiftning blandt de frivillige ledere. Det 
betyder at der er ro og overskud  til at træne de nye ledere vi får ind , hvad enten de kommer fra 
egne rækker eller de er helt nye og aldrig har haft en spejderuniform på før. Ro og overskud 
betyder også at der er plads til at den enkelte leder kan udvikle sig selv i lederrollen. Vi har 
formodentlig  - stadig - landets bedst uddannede ledergruppe og et stærkt fællesskab blandt både 
børn og voksne.  
 
Fællesskabet på tværs af aldre blev dyrket bland andet på gruppeturen, hvor også forældre og 
søskende var inviteret med. Det var en dejlig tur med sjov, leg og samvær.  
 
Årets sommerlejr gik til Sønderborg, hvor vi deltog i danmarkshistoriens største lejr. Næsten 40000 
spejdere, heraf mange fra udlandet, var samlet. I vores underlejr, som vi delte med andre 
spejdergrupper fra Glostrup og Brøndby havde vi især et godt naboskab med Ulf Jarl fra Brøndby. 
Vi har længe haft et godt forhold til Ulf Jarl og denne lejr, hvor vi var naboer, gjorde kun det forhold 
bedre. Vores og deres seniorer valgte at lave en fælles seniorlejr i den ene ende af underlejren. Og 
minier og juniorer havde et improviseret fælles lejrbål med dem en aften. 
 
Vi har i ledergruppen talt om hvordan vi kan vende tilbage til et mere enkelt udeliv og sommerlejren 
var en prøveballon. VI havde f. Eks. ladet det store køkkentelt blive hjemme og vi havde gået alt 
udstyr igennem inden vi pakkede for at sikre os at vi ikke havde for meget med. Da vi evaluerede 
blev det klart at vi havde haft brug for alt det vi medbragte og havde manglet  .. en dåseåbner! 
Heldigvis kan sådan en erhverves for små midler, så vi klarede det endda. 
 
På skyggesiden kan nævnes at Hvissinge spejdercenter er lukket. Det betyder at vi ikke længere 
kan være i Hvissinge om sommeren. Det er ærgerligt. Men på den anden side giver det en anden 
ro at være i vores egen hytte og have og bruge Byparken noget mere. 
 
Vi forsøgte at starte en ny gren, familiespejd for de 0 - 6 årige. VI måtte desværre lukke den igen 
pga manglende tilslutning. 
 
 
Rovere 25+ 
Roverne er kommet godt i gang som selvstændig gren og har formået at reparere vores skilt samt 
komme godt igang med projekt udekøkken. Desuden stod roverne i køkkenet på gruppeturen - og  
Gitte tog tjansen som madmor på sommerlejren. De kan noget med mad, de unge mennesker. Når 
ikke de giver den som stjernekokke laver de projekter i mindre grupper. 
 
Klan 16 - 24 
Klanen er kommet godt i gang efter generationsskiftet. 1. Glostrup har stadig en velfungerende og 
aktiv klan, der altid er klar til at rykke ud og hjælpe gruppen. F. eks stod klanen for aktiviteter for 
alle aldre på gruppeturen og de har også gæsteoptrådt på spejdermøder og lavet aktiviteter for de 
mindre spejdere. Det er altid en oplevelse for de yngre når de store spejdere folder sig ud. 



 
Trop 12 - 16 
Vores trop har været udfordret af at de største spejdere rykkede op i klanen samtidig med at der 
ikke var ret meget oprykning fra junior til trop. Så der skulle ikke meget frafald til før vi kun havde to 
tropspejdere tilbage. Heldigvis har vi fået et rigtigt godt tropsamarbejde op at køre med vores 
venner i Ulf Jarl. 
 
Junior 10 - 12 
Juniorgrenen er vokset gevaldigt efter en masse minier er rykket op. Møderne i grenen er fokuseret 
omkring samarbejdet i patruljer og fokus på den enkelte spejders udvikling i det fællesskab som 
patruljen udgør. Som altid fylder lejrliv og spejderfærdigheder en del i juniorgrenen, 
 
Mini 8 - 10 
Minigrenen er lidt mindre efter en stor del af den rykkede op til junior. Heldigvis rykkede der nogle 
mikroer op. Der er stadig liv og glade dage hos minierne og de arbejder især med kammeratskab 
og basale spejderfærdigheder. 
 
Mikro 6 - 10 
MIkroerne er en glad flok, der sammen med deres ledere udforsker naturen og lærer at være gode 
kammerater, De er meget ivrige og elsker at hjælpe til. 
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