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Fra gruppelederen skal der lyde en stor tak til alle for et fanta-

stisk godt 2019 her på Klausdal.  

 

Der er mange der har bidraget til et rigtig godt resultat. Børn og 

unge har deltaget i mange fantastiske aktiviteter, og mange 

voksne har i fællesskab med hinanden været sammen om plan-

lægning og afvikling af aktiviteter, loppemarkeder og andre ind-

tægtskilder, vedligeholdelse af Spejdercenteret ude såvel som 

inde.  

 

Tak for din indsats. 

 

2019 største begivenhed var Distriktssommerlejren i starten af 

august måned. Over 400 deltagere fra distriktet. Der var 30 del-

tagere fra Klausdal de dage vi var flest deroppe. Der fik vi prøvet 

mange spejderfærdigheder af, og været sammen med vores 

grønne spejdervenner fra vores nabokommuner.  

 

Men vi skal ikke glemme det ugentlige møde. Hver eneste uge er 

der et godt og veltilrettelagt møde for ulvene (onsdag) og for 

spejderne (mandag). Familiespejderne mødes en gang om måne-

den. Møderne er basis for spejderarbejdet, vi laver på Klausdal.  

 

Foråret for 2020 er allerede planlagt. Familiespejderlederne, ulve-

ledere, spejderledere og roverledere, har brugt timer på at få 

planlagt et super spændende spejderforår 2020 på Klausdal. Du 

kan læse om programmerne i dette blad. Mød op til møderne, det 

bliver garanteret sjovt. Hvis du gerne vil dele oplevelsen med 

endnu flere af dine kammerater, så tag endelig nogle af dem med 

til møderne. De er meget velkomne hos os. 

 

Den første større aktivitet efter nytår bliver vores gruppeweekend 

i januar måned. Læs mere om det i bladet, og husk at få dig til-

meldt.  

 

Vi afholder vores årlige gruppemøde (som er lig vores generalfor-

samling) onsdag d. 19. februar kl. 18.30. Alle forældre, ledere, 

rovere er velkomne til at møde op og give deres mening til kende 

om spejderarbejdet på Klausdal. Der udsendes indbydelser i løbet 

af januar. Mens de voksne holder møde, er der tøndeslagning for 

familiespejdere, ulve og spejdere. 

Glædelig jul og godt nytår 
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Sommerlejrene for 2020 er endnu ikke helt på plads. Men spej-

derne pønser på en uges lejr på et spejdercenter på en skær-

gårds ø 2 timers kørsel nord for Stockholm. Det kommer vi nok 

til at høre mere til. 

  

Med de ord vil jeg ønske alle læserne en glædelig jul samt et 

godt nytår. 

 

Vi ses i 2020 på Klausdal spejdercenter. 

 

Med stor spejderhilsen 

Poul Dahl 

Gruppeleder    

 

Hvert 5 år afholdes der spejdernes lejr. 5 spejderkorps står 

sammen om, at arrangere og gennemføre lejren.  

Sidste gang i 2017 var der mellem 40.000 og 50.000 med. Det 

var i Sønderborg. 

I 2022 afholdes spejdernes lejr nærmest i vores baghave - He-

deland. 

Lejren afholdes i samarbejde med Greve, Høje-Taastrup og 

Roskilde kommuner. 

At lejren er så tæt på Klausdal, giver mange muligheder. 

Måske skal vi cykle til lejren. 

Mon ikke ulvene skal med på en del af lejren, nu da der ikke er 

5 timers bustransport. 

Mon ikke vi får besøg af mange familiemedlemmer og venner ? 

Der er ingen tvivl om, at vores efterår i 2021 og forår 2022 vil 

være spækket med aktiviteter, der peger frem mod Spejder-

nes Lejr. 

  

Med stor spejderhilsen 

 

Poul Dahl, Gruppeleder    

Spejdernes lejr 2022 
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Kom og vær med på en sjov og spændende gruppeweekend. Vi 

skal rejse jorden rundt. Vi kommer til at besøge mindst 4 verdens-

dele på weekenden. Så det er med at have pas og visum i orden, 

og være sikker på, at man kan komme igennem sikkerhedskontrol-

len. Da vi kun har en weekend, må vi tage verdens mest bæredyg-

tige flyvemaskinen. Vi skal lave aktiviteter og spise mad fra de lan-

de vi besøger. 

 

Alle familiespejdere, ulve, spejdere, rovere og ledere får en fanta-

stisk weekend sammen.  

 

For spejderne, lederne og roverne starter lejren fredag d. 17. janu-

ar kl. 20.00 på Colleruphus og for ulvene starter lejren lørdag d. 

18. januar kl. 9.30. 

 

Lejren holdes på: Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, Holte og vi 

slutter alle sammen samme sted søndag d. 19. januar kl. 13.00.  

 

Familiespejderne (med deres forældre) er velkomne til at deltage 

på lejren om lørdagen fra kl. 10.00 – ?  

 

Skriv en mail til Poul@dahlmail.dk og tilmeld dig gruppeweekenden 

– senest den 13. januar 2020  

 

Prisen er 175,00 kr. pr. deltager og husk at du selv sørger for 

transport til og fra lejren.Familiespejdernes pris er 50,00 kr. pr. 

barn. Vi afregner ved ankomsten til lejren. Man kan betale med 

MobilePay eller kontant. 

 

Husk at medbringe sovepose, lagen, udendørstøj og sko, skiftetøj 

samt toiletsager. Hvis du har en lommelygte – så tag også den 

med. 

 

Der findes en shelter på lejren. Så har du lyst til at sove ude en nat 

i januar – så husk liggeunderlag og varm sovepose. 

 

Se mere om Colleruphus på www.colleruphus.dk 

 

Vi ses. 

 

Stor spejderhilsen, Lederne  

Jorden rundt - Gruppeweekend 17.–19. jan 2020 
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Familiespejder 

Familiespejder er aktiviteter for 3-6 årige børn og deres foræl-

dre eller bedsteforældre. Her får børnene en forsmag på, hvad det 

vil sige at være spejder.  

 

Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og ople-

velse. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gen-

nem aktivitet for børn sammen med deres forældre. 

 

Vi har planlagt 6 arrangementer i foråret 2020, de 5 på Klausdal 

spejdercenter.  

 

Lør d. 18/1 Kl. 10.00 – ??: Vi er med på gruppeweekend på  

 Colleruphus (se modsatte side).   

 Pris: Kr. 50 pr. barn 
Søn d. 23/2 Kl. 10– 11.30: Fastelavn 

Søn d. 29/3 Kl. 10– 11.30: Forhindringsbane 

Søn d. 26/4 Kl. 10– 11.30: Skattejagt 

Søn d. 24/5 Kl. 10– 11.30: Tur i mosen 

Søn d. 21/6 Kl. 10– 11.30: Her laver vi sammen mad over bål  

 
 

De familier der deltager, vil på skift være med til at planlægge et 

arrangement. I starten vil det ske med hjælp fra erfarne spejderle-

dere. Kontingentet for familiespejder er 75 kr. pr. barn pr. halvår. 

 

Stor spejderhilsen 

 

Poul 
 

 

På mødet i 
september 
blev kroppen 
udfordret. 
Bl.a. Målte vi 
hvor højt 
børnene  
kunne skrige. 
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Distriktssommerlejr 2019 

Eleonora på vej til tops 

Vi skiftes til at vaske op og lave mad 

Familiespejderne på 

besøg 

Afslapning i hængekøjerne 
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Mathilde er klar til  

militær træning i lejren 

Højt humør og hike hygge 

efter en lang dag 

Michelle instruerer brydekamp 

Troppen på sejltur 

Troppen spiller kæmpe Twister 
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Ulvenes billeder fra efteråret 2019 
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Ulvenes forårsprogram 2020 

8. januar: Vi starter på svanemærket * 

15. januar: Upcycling, del 1 * 

17-19 januar: Gruppetur, se side 4 

22. januar: Upcycling, del 2 * 

29. januar: Bålmøde 

 

5. februar: Byttebørs og fuldmånemøde * 

12. februar: VINTERFERIE - intet møde 

19. februar: Fastelavns-gruppemøde 

26. februar: Rikki-Tikki-Tavi 

 

4. marts: Regn og vind * 

11. marts: I mosen efter ting til et  

 rensningsanlæg * 

18. marts: Vi laver et rensningsanlæg * 

25. marts: Vi laver vores eget papir * 

 

1. april: Aprilsnar 

8. april: PÅKEFERIE - intet møde 

15. april: Snit en smørrekniv * 

18-19 april: Sheltertur 

22. april: Klimavenligt bålmad * 

29. april: Legemøde 

 

6. maj: Pionering, del 1 

13. maj: Pionering, del 2 

20. maj: Junglemøde 

27. maj: Farv din egen t-shirt * 

 

3. juni: Den røde blomst 

10. juni: Kort & kompas 

17. juni:  Klimaeksamen * 

24. juni: Juleafslutning 

 

Uge 28:  Sommerlejr på  

 Næsbycenteret  

 

 

 

Husk 

Tag tøj på til at 

være ude. Hver 

gang 

 

Meld afbud til 

Bitten hvis du 

ikke kommer til 

et møde 

 

Hvis du vil have 

en sms når der 

sker noget speci-

elt, så husk at 

give nummeret til 

Bitten 

* Mødet er en del af Svanemærket 

Svanemærkeprojektet er et part-

nerskab mellem KFUM-Spejderne i 

Danmark og Miljø-

mærkning Danmark. 

Projektets formål er at 

øge spejdernes kend-

skab til Svanemærket. 
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Januar   

6. Nytårskur 

13. Peter Svupstiks patrulje 

17.-19. Gruppeweekend på Colleruphus, se side 4 

20. Vi hviler ud efter gruppeweekenden – intet møde 

27. Et særpræget møde 

 

Februar   

3. Snedronningen 

10. Vinterferie – intet møde 

19. Gruppens generalforsamling (obs. onsdag) 

24. Blomsterbergs bod 

 

Marts   

2. Reshopping og upcycling 

9. Clair de lune 

16. Svanesøen 

23. Hos Søren Ryge 

30. Den grimme ælling 

 

April   

6. Påskeferie – intet møde 

13. 2. påskedag – intet møde 

20. Prøveomgange til DM i spejder 

27. Præ-DM i spejder 

 

Maj   

1.-3. DM i spejder 1. del på Arresøcentret, se side 12 

4. Spa og wellness 

11. Versus 

18. 1001 nats bål 

25. Niels Holgersens forunderlige rejse 

30.- 1. DM i spejder 2. del på Houens Odde  

 eller Klausdal Classic (1. juni) 

 

Juni   

8. KRAK 

15. Togt med Kon-Tiki 

22. Sommerafslutning 

27.6. – 4.7. Sommerlejr på Vässarö i Sverige, se side 13 

Troppens forårsprogram 2020 
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Billeder fra troppen, forår 2019 

Hver spejder tænder sit eget bål 

DM i Spejder – en helt særlig oplevelse 
 

Til foråret holder KFUM Spejderne igen kvalifikationsrun-

der til DM i Spejder. Patruljer i hele landet kæmper med 

hinanden om at komme med til finalen, og planlægnin-

gen af turneringerne er allerede gået i gang.  

Deltagerne skal gøre deres allerbedste i kampen for at 

komme med til finalerunden. Men kvalifikationsrunden 

er en oplevelse i sig selv. Der er selvfølgelig natløb, og 

så bliver det mad spejderne laver bedømt af en jury. 

Der er anderledes og sjove opgaver, klassiske spejder-

opgaver og helt sikkert tonse og hygge ting ind i mel-

lem.  

Vi ledere har været med nogle gange, og man kan roligt 

sige at både børn og voksen kommer hjem med ny spej-

derenergi og højt spejderhumør.  

Så husk at tjekke programmet, så du kommer med til 

DM i Spejder 2020 – vi kan slet ikke undvære dig.   

Vi arbejder 
med værktøj, 

og lærer at 
vedligeholde 
vores knive 
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En svensk skærgårdsø 

 

Kom med til Vässarö spejdercenter til sommer. Her skal vi 

bo og vi får helt sikkert unikke spejderoplevelser med 

hjem – både alle troppens spejdere og ledere. Spejdercen-

teret ligger 2 timers kørsel og en sejltur nord for Stock-

holm. 

 

Hvad ved vi?  

Vi ved, at andre danske spejdere 

har besøgt øen, og har haft en fan-

tastisk tur. Og vi ved, at vi skal ud-

fordre os selv og lære spejdere at 

kende fra andre steder i verden.   

 

Hvornår skal vi afsted ? 

Vi har booket plads 27/6-4/7-2020. 

Den første uge i skolernes som-

merferie. 

Planen er at rejse med tog, bus og 

en lille bitte færge til Vässarö. 

De nærmere rejsetider kommer senere, når vi kan booke 

toget.  

 

Aktiviteter   

Vi skal sejle og i det hele taget lave vandaktiviteter. 

Der er udfordrende hikeruter og spædende natur. 

Vi skal møde en masse andre spejdere – helt sikkert sven-

ske, men sandsynligvis spejdere fra hele verden. 

 

Hvad koster det? 

Prisen er 2.500 kr. for alt inklusive transport.  

Tilskud fra vores loppemarked, gør at vi kan holde prisen 

under hvad det reelt koster at komme afsted alle sammen. 

 

Så husk at sætte kryds i kalenderen – det er sjovest når vi 

er mange. 

Troplederne 

 

Troppens sommerlejr i 2020  
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Til lederne (og andre interesserede) 

Ud over aktiviteterne hos familiespejdere, ulve, spejdere og ro-

vere er der også en del lederarrangementer. Øvrige interessere-

de er altid velkomne til at deltage. Man er altid velkommen til at 

kontakte mig, hvis man mangler oplysninger om et arrange-

ment.  

 

For at gøre planlægningen af foråret 2020 nemmere er her et 

foreløbigt program: 

 

 

 

 

 

 

11. januar: Loppemarked 

17-19. januar: Gruppe weekend på Colleruphus 

19. februar: Gruppemøde kl. 18.30 på Klausdal 

12. marts: Grupperådsmøde 

14. marts: Loppemarked 

7. maj: Grupperådsmøde 

16. maj: Loppemarked 

6. juni: Lederdag kl. 10.00 på Klausdal 

4. juli: Loppemarked 

25. juli: Loppemarked 

 

 

 

Med stor spejderhilsen 

 

Poul  

    

Hike-billede fra årets sommerlejr.  
Der var post ved Knud Rasmussens hus 



Ulveflokken (hver onsdag kl. 18.30-20.00): 

Flokleder 

Bitten Eskerod Dige  

Rosengårdsalle 3 

3520 Farum  

7551 7887 / 2971 7551 

bitten@kfumspejderne.dk 

Flokassistent 

Mathias Ladegaard 

Persillehaven 40 01 1224 

4264 1780 

mathas.ladegaard@fensmarknet.dk 

Flokassistent 

Signe Hammerdahl 

Marbæk Park 2 2,1 

2750 Ballerup 

4295 0316 

Signeham@gmail.com 

Flokassistent 

Katla Bahn 

Gyngemose parkvej 18tv 

5042 4893 

katlabahn@gmail.com 

  

Spejdertroppen (hver mandag kl. 18.45-20.45): 

Tropleder  

Helle Grønne Dahl 

Hjortespringparken 14 

4494 6394  

helle@dahlmail.dk 

Tropassistent 

Lasse Mølgaard 

Aldershvilevej 103E, st. tv 

2880 Bagsværd 

2278 9812 

lasselm@gmail.com 

Tropassistent 

Lukas Dahl 

Dildhaven 13, 2. th 

5168 4581  

lukas.a.dahl@gmail.com  

Tropmedhjælper 

Mikkel Nielsen 

Dyrholmen 26 

4492 6442 

Roverklanerne 

Rikke Rask Klan 

Klanleder 

Lasse Mølgaard 

(se troppen) 

Kuzcos kejserlige klan 

Klanleder 

Lukas Dahl 
(se troppen) 

 



Gruppestaben 

Gruppeleder   

Poul Dahl 

Hjortespringparken 14 

4494 6394 

poul@dahlmail.dk  

Gruppeass.  

Carsten Gjerlufsen 

Hjortespringvej 96  

2043 8124  

carsten@gjerlufsen.dk 

 

Grupperådet består enhedslederne og gruppestaben samt følgende civile medlemmer 

Formand   

Preben S. Vestergaard 

Havlykkevej 24 

4453 9393 / 3079 1425 pre-
benv@gmail.com 

Kasserer   

Lasse Mølgaard (se troppen) 

BANK     2445  0377290194 

MobilePay:  28363 

Hanne Søndergård 

Nordfrontvej 64 

2860 Søborg 

6171 5881 

h-k-s@live.dk 

Ashildur Logadottir 

Gyngemose Parkvej 18, 1.tv 

2860 Søborg 

2230 0982 

Ashild-
ur.logadottir@gmail.com  

Repræsentant for 18+ 

Casper Jestrup 

Persillehaven 14, 3tv 

6052 2055 

casperjestrup@hotmail.dk 

 

Vores præst 
Mia Mohr 
Tvedvangen 175 
4068 6316 
mimo@km.dk 

Repræsentant i Børnehjælpsdagens lokalkomité: 

Svend Hørup 

Køllegårdsvej 7 

4484 0138 / 5120 3003  

sh@kyrsting.com    

Klausdal Spejdercenter  

Klausdalsbrovej 336A  

4491 6673  

  

Centerinspektør  

Poul Dahl-Jørgensen 

Barupvej 4 

2086 5773 

poul@dahlj.dk 

Kanoinspektør  

Poul Dahl 

(se gruppeleder) 

Loppemarkedsansvarlig  

Poul Dahl-Jørgensen  

(se centerinspektør) 

Webmaster  

Lasse Mølgaard  

(se troppen) 

Gruppebladsredaktør  

Bitten Eskerod Dige  

(se flokken) 

 

Vore revisorer 

Torben Glitzky 

Rørbækvej 9 

4484 4127 

 

Kirsten Pedersen 

Stadagervej 36 

4491 5081  

 

Kontingent 

Ulve, spejdere og rovere: 360 kr. pr halvår 

Familiespejdere: 75 kr. pr halvår 

 


