SPEJDERENGEN
Før Minicentret og før Køge Spejderhus, holdt vi til på Jernstøbervænget, der hvor posthuset ligger nu.
Husene lå på en grund, der var stillet til rådighed af Gl. Køge Gård.
Drengenes hytte var en bjælkehytte, de selv havde været med til at bygge af tømmer de havde hentet i Gl. Køge Gårds skove.
Årstallet har jeg ikke men kan finde det, hvis det har interesse. Huset rummede et tropslokale med en granitpejs og to
patruljelokaler med brændeovn. På loftet var der indrettet ”skovmandslokale”. Det var en køn hytte med græs på taget, en rigtig
spejderhytte, men forfærdelig kold om vinteren!
Der var 2 drenge troppe og en satellit trop i Herfølge.
Pigerne havde efter krigen overtaget en ”tyskerbarak”, der var blevet sat i stand. Den rummede et pænt stort tropslokale med en
murstenspejs, to patruljelokaler, et køkken og et depot rum. Der var på et tidspunkt foretaget to tilbygninger, hver med 2
patruljelokaler. Opvarmningen var udover pejsen i tropslokalet brændeovne (fra Junckers Industrier) i patruljelokalerne. Det var en
god hytte, velegnet til formålet.
I tropslokalet var der 4 store borde med bænke. Over vinduerne var der kapper af hessian med applikerede pigespejdere på – det
var Trille tegners træspejdere, der var modeller. Over pejsen hægte et billede af dronning Ingrid i spejderuniform omkranset af
træspejderne, der kunne købes på depotet! Ellers var udsmykningen standere og spejderbilleder, bl.a. billedet fra korpslejren i
1960, hvor alle pigespejdere samledes på Odense Stadion. En knobtavle var der også plads til.
I depot rummet havde hver patrulje deres eget skab med plads til telte og patrujlemateriel. Alle patruljer havde deres eget telt med
oversejl, egen patruljekasse med indhold.
Vi var tre pigespejdertroppe, vi havde mange medlemmer og ventelister på at blive blåmejse. Der har altid været stor leder
stabilitet.
På grund af nogle velbesøgte julemarkeder og meget god voksen opbakning var pigespejderne ret velhavende!
Spejderne havde et temmelig stort område til rådighed. I den ende af grunden, hvor hytterne lå var der lidt skov og derudover
havde vi det, der blev kaldt ”Spejderengen” at boltre os på.
Der var meget tæt samarbejde mellem DDP og DDS. Der blev holdt markeder på spejderengen og der blev holdt fælles
sommerlejre. Den første fælles lejr for piger og drenge fra Køge blev afholdt ved Rosenholt ved Dronninglund Storskov. Det var før
sammenlægningen i 1973 og vi måtte have alle forældrenes underskrift på, at deres børn måtte deltage i en ”blandet” lejr. Det var
lidt af en tillidserklæring til tropsledelsen!
DDP og DDS havde på det tidspunkt et march orkester, der øvede en gang om ugen og spillede ved særlige lejligheder – her var
også deltagelse af FDF, men jeg mener ikke vi havde KFUK eller KFUM spejdere med. Orkesteret var startet op af en spejder, der
havde været i livgardens orkester.
Der var ikke så meget tværkorpsligt samarbejde. Vi holdt vel stadig på den tid nytårsparader på Køge Torv, hvor alle korps og FDF
deltog. Efter opstilling på torvet, hvor vi hørte borgmesteren tale og ønske godt nytår ”marcherede” alle til Køge Kirke til
gudstjeneste.Sct. Georgs Gilderne i Køge holdt hvert år Sct. Georgs Løb, hvor alle spejderkorpsene deltog.

