
2014 - Den bedste historie 

 

Historie er normalt ikke det der fyldet mest Danmark og spejder, men det var netop noget af det der fyldte 

i 2014. Bag tv skærmene gik snakken om serien 1864, om detaljerne nu historisk korrekte, var scenerne 

passende og var handlingen for langtrukken. I spejdergruppen fyldt serien mindre, men historien om vores 

spejdergruppes historie pludselig et samtaleemne. Anledningen var den at storspejderne skulle lave en film 

over spejdergruppens historie. En film der ikke fokuserede på alle historiske detaljer, men snarere en film 

der var inspireret af reklamerne for Sommerby – Unreal historie, Real refreshments. Anledningen var at de 

norske MS spejdere havde jubilæum, dels spejderne, men også et jubilæum for Norges løsrivelse af 

Danmark. De norske spejdere havde derfor besluttet at holde lejren i Danmark og vi var med.  

 

Lejren lå fysisk i Jylland og havde deltagelse ud over mange Nordmænd, deltagelse af 3 patruljer fra 

København. Vi lå samlet som en gruppe, så det gav også meget sammenhold på tværs af patruljer. Lejren 

bød på nye måder at have lejr på, meget fritid, sportsturneringer og meget få konkurrencer. Der var dog en 

konkurrence vi vil huske, hjemmeopgaven hvor man skulle lave en film over gruppens historie, måske især 

fordi vi vandt.  

 

Det var kun de store spejdere der var på sommerlejr i år, de øvrige havde mindre ture. Årets fælles tur var 

Peter Pan tur, med flotte kostumer, god stemning og mange spejdere. Vi er mange spejdere. Vi har i en 

længere periode haft et stabilt højt medlemstal, hvilket betyder spændende udfordringer i alle aldre. Hos 

de store har vi ikke så længe vi kan huske været så mange, prærieulvene er igen mange og ulvene er 

pludselig blevet fuld af små drengespejdere.   

 

Der har i grupperådet (bestyrelsen) været en større udskiftning i 2014, nye ansigter er kommet til, andre 

har takket af. Blandt dem der takkede af var Anders og Susanne, der begge har siddet i grupperådet i over 

15 år. Også i ledergruppen er det efterhånden nogle erfarne ledere vi har, så en af forventningerne til 2015 

er at der kommer et mindre generationsskifte til. I det hele taget tegner 2015 til at blive et spændende 

spejderår, med landlejr i Jylland for alle spejdere som det store højdepunkt.  

 

 


