BLACKFOOT BLOVSTRØD

MIKRO
Ledere og assistenter : Britta, Louise, Mads, Selma
Mikro grenen er som oftest børnenes første møde med spejder, og for en del også det første
møde med naturen (uden en hjælpende mor eller far).
Målet er derfor at bringe børnene sammen i en fælles forståelse af, at de kan rigtig meget selv,
og endnu mere når de samarbejde. Og at give dem en forståelse og tryghed, når de færdes i
naturen – uanset vejr og tidspunktet på året.

Forår 2019

I foråret tog vi mærker… for vi kan godt lide, at få lidt udsmykning til
uniformen

Skattejæger

Hvordan ser et kort ud, hvad er verdenshjørner for noget, og hvor ligger
de her hjørner henne. Vi øvede at lave spor til hinanden, og prøve at følge
spor i skoven, og se om vi kunne finde ”skatten”. Dette gav også en
fornemmelse af, at passe på – og ikke ødelægge spor i vores iver på at
komme først frem.

Gruppetur

En weekend afsted sammen
med resten af gruppen, og for
mange af børnene er dette også
det første møde med resten af
gruppen. Der hygges på tværs af grenene og
overnattes i hytte.

Kriblekrable

I foråret passede vi på dyrene og forsøgte at give
vores bidrag til bio-diversiteten på Skovmarksgrunden.
Vi byggede insekthoteller, og i den forbindelse skulle der saves, bores, hamres – og hotellerne
blev fyldt op med forskelligt materiale fra skoven. Hvorvidt er der er helt udsolgt på hotellerne
vides ikke, men energien og samarbejdet var højt – og der blev produceret en hel masse

FAMIDI

Sæsonen sluttede med
FAMIDI turen,
hvor vi overnattede i telt fra
fredag til
søndag. En weekend, hvor
vejrguderne
ikke just var med os – men
hvor styrken i
fællesskabet kommer til
udtryk, når
man ser hvor hurtigt ungerne
liver op – når
de alle sammen kravler ind i teltet og hygger, på tværs af alder, køn, klasser og skoler. Årets
absolut hyggeligst tur, hvor børnene får en forsmag på, hvad lejrlivet kan byde på
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Efterår 2019
Efter sommerferien sagde vi farvel til en masse mikroer, som rykkede op til minierne. Dette blev
gjort til det fælles oprykningsarrangement – hvor vi rigtig får en oplevelse, at vi er en del af et
større fællesskab.
Men som man siger ” når en dør lukkes, så åbnes et vindue” – og på det efterfølgende møde fik
vi heldigvis følgeskab af en masse nye mikroer – hvor langt størstedelen stadig hænger ved :)

Blackfoot er en gammel indianer stamme

For at få blandet de nye spejdere sammen de gamle, brugte vi starten af efterårs sæsonen på
at undersøge, hvad der skal til for at blive en del af Blackfoot stammen, og se om vi kunne
hjælpe med at finde ud af hvem der er den retmæssige høvding for denne stolte gruppe.
Med god energi, fik vi løst og fundet alle spor.

Førstehjælps regel nr 1: Det værste du kan gøre, er IKKE at gøre noget

Vi kiggede også på førstehjælp i børnehøjde i løbet af efteråret, og vi har lært at klare os selv,
når vi er på jagt efter spiselige ting i naturen, finder interessante flasker hjemme hos mor og far
(fokus var på rengøringsartikler, og ikke de gode flasker ☺), og hvad gør vi, hvis vi skær os i
fingeren eller får en splint. Forløbet sluttede med et besøg på den lokale brandstation

Mikro/mini tur

Vi var på tur med
minierne i november, og
overnattede i egen
For nogle af børnene er
første gang de sover
forældre, og alle
derfor hjemme lidt
og stærkere – og med
af gode minder.

Juleafslutning

hytte.
dette
uden
kommer
større
masser

Året sluttede af med det tranditionsrige banko, og i år kunne mange af børnene tallene – og
gaverne blev derfor delt ud på usædvanligt mange hænder
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MINI
Ledere og assistenter : Anders, Anita, Bernt, Claus

Forår 2019:

2019 har være et vildt år for minigrenen i Blackfoot, hør bare
her.
I foråret tog vi ”lejrbåls arrangør” mærket og til det skulle vi
bruge vi sy bålkapper.
Vi tog også raftebygger mærket og var på gruppetur med Blackfoot og på FAMIDI
(Familie spejd, Mikroer og Minier fra Ravnsholdt Division) med hel Divisionen.
Vi hamrede, savede og byggede sæbekassebiler, så vi kunne stille op til Oak City Rally
med 2 biler. Den ene af vores mini-biler kom som de hurtigste over målstregen efter 10km i 1t
og 10min. Kæmpe tillykke med sejren.
Hen over sommeren stoppede Jonas og Stine som miniledere – Tak for indsatsen til jer.
Claus og Anders startede og heldigvis blev Anita og Bernt, så vi fortsat var 4 i Miniledere.
Efter sommeren startede vi op med at tage knivbevis (til 1. års mini) og savbevis (2. års mini)
Vi lærte forskellene på bål typer, at bygge et bål rigtigt op og at tænde det, med både
tændstikker og tændstål.
Når alle nu kan snitte og lave bål, var det oplagt at tage ”bålkok” mærket, der skulle nemlig
snittes en masse grøntsager, og laves flere bål.
På et af møderne fik vi andebryster med rodfrugtemos spejderne flåede selv ænderne og det
var SÅ hyggeligt at spise sammen.
Vi har arbejdet med kort, kompas og orientering, bundet knob og besnøringer så vi kunne bygge
stridsvogne og konkurrere på grunden.
I efteråret tog vi også en overnatning i vores egne sheltere, og var på mikro/mini tur i hytten.
2019 VAR bare et vildt år for minigrenen i Blackfoot☺
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JUNIOR
Ledere og assistenter : Susan, Sanne, Caroline, Anders, Claus
Det har været et mega fedt junior år. Vi har arbejdet meget i patruljer og øver os i at være gode
kammerater.
I starten af året fik vi besøg at et par fantastiske klanpiger, der kom og legede teatersport med
juniorerne. Der blev spillet på alle tangenter til det store afslutningsshow. På gruppeturen gik
det løs med Harry Potter og juniorerne arrangerede en fed troldmandsbattle for resten af
gruppen. I løbet af foråret var vi en del ude, lavede mad over bål, orienteringsløb og øvede os til
junior divi, som faktisk gik rigtig godt. Seje juniorer!!
Vi brugte nogle møder på at bygge et spektakulært sovemonster i rafter og sov i vores
sovemonster på Sov-ude-dagen. Det var SÅ hyggeligt – og juniorerne var mega stolte over at
have bygget et så sejt sovemonster.
Vi sendte to juniorer afsted på PUF – et kursus som korpset udbyder – og hvor juniorerne
prøver lidt kræfter med alle de kurser, der er i vente 😊
Inden sommerferien afsluttede vi med en fed sommertur, hvor vi gik 20 og 30 km, sov i shelter
og badede. Lækkert. Faktisk var der nogle juniorer, der var så pjattede med at sove i shelter, at
de fik taget mærket ”Shelty”
Efter sommer bød vi velkommen til en masse nye friske juniorer og sendte de ”gamle” afsted
videre. Juniorerne blev delt i patruljer, og hver patrulje skulle over nogle møder bygge deres helt
egen lejrplads op. Det var meget populært og finalen blev, at vi sov på vores lejrpladser og
lavede mad med det hele. Herefter var det op på cyklen og på egen hånd rundt i Blovstrød – og
også selv en tur med tog til Hillerød.
På juleturen gik juniorerne gennem portalen til Nisseland, så de kunne hjælpe nisserne med at
fjerne alt det sorte støv. Puha, det lykkedes – alle blev reddet – også takket være de gode
kodebrydere. Så stod den ellers på julemad og pakkeleg.
Mange af juniorerne har kastet sig over tørklædemærket, hvor spejderen skal bære tørklædet
hver dag i et år. Sejt.
Tak for i år – I er sjove, seje og lidt skøre at være sammen med 😊
Spejderhilsen fra juniorlederne – Sanne, Caroline, Anders, Claus og Susan
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TROP
Ledere og assistenter : Tommy, Christian, Regitze
Det har været et begivenhedsrigt år for Troppen. Vi lagde, som i tidligere år, ud med en
FangeHejk, der er en 20-25 km gåtur, hvor spejderne undervejs skal besøge en række
checkpoints og bevæge sig igennem forskellige fangezoner uden at blive fanget – DET er sjovt.
Foråret er altid relativt tæt pakket i troppen – på gruppeturen deltager vi fredag aften i Klanens
sjove løb for troppen, og så står vi selv for lørdags-løbet for mikro, mini og junior. I troppen får
man også mulighed for at være på KolleKolle, der er en helt almindelig ude med skole, lektier,
fritidsinteresser, madlavning osv – med den detalje at man bor i Spejderhytten hele ugen uden
voksne, og man skal derfor klare del hele selv – DET er sjovt. Flere af møderne i foråret går på
planlægning og klargøring til Forårstureningen, der er en ambitiøs, hård og super sjov tur med
de andre spejdere fra divisionen. I år havde vi også en patrulje med på påskekursus på Forlev
Spejdercenter ved Skanderborg, og det er en oplevelse der sætter spor – så vi sender endnu
flere afsted i 2020. Forårssæsonen sluttede med vores fantastiske sommertur til området
omkring Torekov og Hallands Väderö i Sverige, hvor vi badede, hyggede, lavede kokkensefterfølger-gourmetmad, spiste masser af chokolade og bare havde en virkelig skøn tur. DET
var også sjovt.
Efteråret stod for mange tropsspejdere i Adventurespejd-turenes tegn. Vi deltog i Mølleåsejladsen med to både, Fenris løbet med en patrulje, Nathejk med to patruljer og havde 3 med
på PLan kurser i efterårsferien. Samtidig brugte vi flere møder og ture sammen med de andre
patruljer i divisionen, og i denne aldersgruppe kan man tydeligt mærke, at fællesskabet på
tværs af grupper virkelig bliver styrket ved de mange eksterne arrangementer.
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KLANEN
Leder: Tenna
På gruppeturen lavede klanen natløb for troppen om fredagen. I år handlede det om, at troppen
skulle hjælpe S.W.A.G (agentfirma), der havde problemer med nogle børnelokkere i området.
Heldigvis blev ingen kidnappet, og der blev sat en stopper for børnelokkerne.
Klanen har igennem af det sidste år, arbejdet på, at sætte klanrummet i stand. Der er blevet
skiftet gulv, og væggene bliver beklædt med kalmarbrædder.
I sommers var klanen på hejk i 5 dage. Ruten gik fra Esbjerg, op forbi Hvidesande og endte i
Ringkøbing. Det var en tur på godt 100 km. og næsten alle fik vabler om ømme fødder. Selvom
det var hårdt på de lange stræk, var humøret højt.
Gennem hele året, har klanen også deltaget i flere forskellige festlige arrangementer i divisionen
og storkøbenhavnsområdet, hvilket vi har planer om at fortsætte med.
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