De Blå Spejdere i Hvalsø fylder 5 år!
Skjoldungerne Lejre Gruppe i Hvalsø, en spejdergruppe under
Det Danske Spejderkorps (DDS), fejrede fem års jubilæum lørdag
d. 22. juni i Jerndalshytten på Lodderne. Dagen startede kl. 10
for alle spejdere i gruppen, som deltog i den traditionsrige
oprykning med forskellige ritualer for de enkelte aldersgrupper.
Her skulle spejderne guides gennem diverse forhindringer,
forcere slugten i svævebane, slippe ud af et ’Escape Room’ og
ved gåpåmod og hjertet på rette sted vise at de var rede til at
rykke op til de større spejdere.
Kl. 15. var alle forældre og søskende inviteret til kaffe og kage,
og festlighederne tog form for de godt 100 deltagere. Der blev
holdt taler, ønsket tillykke på kryds og tværs, og vores mange sponsorer herunder EDC Hvalsø, Hvalsø Savværk, Sct.
Georgs Gilderne i Roskilde, Nordea Fonden og Friluftsrådet blev takket for deres bidrag til gruppens aktiviteter.
Søren fra Skjoldungerne fortæller: ”Siden gruppen blev stiftet i
januar 2014 er det kun gået fremad. Medlemstallet er nu oppe på
80 børn og 12 stærke ledere, samt en god flok aktive forældre. Vi
har raske drenge og piger på alle alderstrin fra de mindste
børnehavebørn til de største i troppen, og fællesskabet bærer for
alvor frugt når gruppeture som denne resulterer i lege og
aktiviteter på tværs af alderstrin og skoledistrikter. Her kan vi se
hvordan spejderne blive selvstændige og hensynsfulde
mennesker, hvis tro på egne evner vokser parallelt med
respekten for, og anerkendelsen af, de andre i gruppen.”

”Vi er meget privilegerede hos Skjoldungerne. Der er en voldsom
interesse for vores aktiviteter og vi kan se vi har slået hul på et
vakuum for gode spejderaktiviteter. Vores ledere er en
sammentømret flok af dygtige foregangsbilleder med erfaring fra
vidt forskellige steder. Alle har en vilje og evne til at rykke hurtigt
frem på spillepladen, så jeg er meget stolt over det lederteam vi
kan mønstre. Nu bliver det spændende at se hvordan vi kan
udvikle Skjoldungerne Lejre Gruppe yderligere de næste fem år,
der er allerede mange spændende tiltag i støbeskeen.”
Næste punkt på dagsordenen er en gruppesommerlejr til
Enebærodde på Nordfyn, og ellers venter endnu en spændende
sæson med opstart 18. August.
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