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Så er Klausdal klar til en forrygende sæson
Så er vi ved at være klar til en ny sæson.
Foråret 2020 kom til at stå i Coronaens tegn. Vi måtte lukke alle
aktiviteter ned i midten af marts og åbnede langsomt op igen
midt i maj. En åbning med mange restriktioner. Restriktioner, der
ikke altid passer 100 % ind i spejderarbejdets DNA.

Hjemmespejdermærket
Spejdernes annoncerede sommerlejr til en skærgårds ø nord for
Stockholm, blev lavet om til 6 dage på Djursland og ulvenes centerlejr på Næsbycentreret blev lavet om til 6 dage på Klausdal. Så
ikke lige, det vi havde planlagt, men begge lejre blev på trods af
forholdene meget succesfulde. Dette skyldes ikke mindst ledernes
og deltagernes fleksibilitet og evne til at navigere rundt i de opsatte regler.
Sommerferieaktiviteter blev der ikke noget af på Klausdal i år. Vi
håber at være tilbage næste år, under vante former.
Efter denne lidt mærkelige sommer, er
nu klar til en ny sæson. Vi starter op
onsdag d. 19. august med fælles opstartsmøde for alle medlemmer, søskende, forældre mm. (læse mere om
det i bladet).
I august holder vi arbejdsdag på Klausdal. Spejder er drevet af frivilligt arbejde, så også vedligeholdelse af hus,
materiel og grund skal klares på den
konto. Så kan man deltage et par timer lørdag d-. 22. august, er
vi meget taknemmelige. Der skal males vinduer, ryddes ud, krat-

Familiespejderne starter nu 7. sæson op. Vi kan godt bruge lidt
flere medlemmer. Så børn mellem 3 og 6 år er meget velkomne
sammen med deres forældre eller bedsteforældre.
Ulvene og spejderne kører der-ud-af. Ugentlige møder og gode
turer.
Lederne har været samlet på en lederdag i juni måned for at
planlægge efteråret 2020, så alle familiespejdere, ulve, spejdere
og rovere får de bedst mulige spejderoplevelser. Jeg kiggede
selv med fra sidelinjen og kan garantere, at lederne har gjort
deres yderste.
Så alt er klar til, at du møder op og deltager. Du er altid velkommen til at tage en ven med.
Skulle en af aktiviteterne foregå i køkkenet, kan man glæde sig
over, at vi hen over sommeren, får udskiftet det gamle køkken.
Med håbet om, at vi alle får et spændende og godt efterår på
Klausdal vil jeg ønske fortsat god sommer til alle.
Vi ses forhåbentlig d. 19. august til opstartsmødet og d. 22. august til arbejdsdagen.
Med stor spejderhilsen
Poul Dahl, Gruppeleder
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rydde, saves brænde og mange andre ting – dette kan man også læse mere om i dette blad.
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Dit spejdercenter trænger til mange kærlige
hænder
Indbydelse til alle spejdere, rovere, forældre, ledere og grupperådsmedlemmer:
Du får nu muligheden for at hjælpe dit eget spejdercenter på
Klausdal.
Lørdag d. 22. august lukker vi dørene op, så alle kan få lov til at
give et nap med i vedligeholdelsen af vores dejlige Klausdal Spejdercenter. Vi gør det ud fra devisen; Giv et nap, så gi’r vi mad.
Programmet ser således ud:
Lørdag
Kl. 9.00: Vi starter
Kl. 13.00: Frokost til det
arbejdende folk
Kl. 17.00: Tænder vi grillen
Kl. 18.00: Aftensmad til dem
der deltog
Vores centerinspektør Poul DahlJørgensen vil lede os sikkert igennem de mange praktiske opgaver,
der skal udføres.
Vi håber mange af jer, kan afsætte et par timer eller 3 i løbet af
dagen.

Vi har brug for hjælp til det praktiske arbejde med hus, grund og til
mad, så vi sammen kan få nogle hyggelige timer, og vores spejdercenter kan blive endnu bedre.
Med stor spejderhilsen
Poul
Gruppeleder

Vi starter onsdag d. 19. august kl. 18.30
Vores første spejdermøde efter sommerlejren er opstartsmødet
onsdag d. 19. august kl. 18.30.
ALLE gruppens medlemmer er velkomne. Forældre, søskende,
bedsteforældre osv. er også meget velkomne.
Der vil være masser af aktiviteter ved Klausdal denne aften, som
alle kan deltage i.
Til sidst på mødet er der 6 ulve der rykker op til spejdere samt en
enkelt spejder der bliver rover.
En af lederne skal have 10 års stjerne.
KFUM-Spejderne har lavet nyt layout på gruppemærket. Alle
medlemmer, der kommer til opstartsmødet vil få et nyt
gruppemærke.
Så mød op til denne festlige aften.
Poul
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Klar til en ny sæson hos spejderne?
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Sæt kryds i kalenderen, så du husker årets
GRUPPEWEEKEND
I år holder vi årets gruppeweekend i weekenden 5-7. februar 2021.
Vi har lejet hovedbygningen på Arresøcenteret ved Frederiksværk – https://www.arresoe.dk/index.php/

faciliteter/hovedhuset

• Spejdere, rovere og ledere deltager alle 3 dage
• Ulvene er med lørdag og søndag
• Familiespejderne er med lørdag

Der sendes yderligere oplysninger og tilmeldingssedler ud
med Springeren i december.
Vi regner med at se dig på Arresøcenteret i begyndelsen af
det nye år.
Lederne

Gruppetur 2019

Familiespejder er aktiviteter for 3-6 årige børn med deres forældre eller bedsteforældre. Her får børnene en forsmag på, hvad
det vil sige at være spejder.
Familiespejder tager udgangspunkt i natur, leg og oplevelse. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

Vi har planlagt 5 arrangementer i efteråret 2020, alle på Klausdal
spejdercenter:
 19/8 deltager vi i opstartsmøde kl. 18.30 (se omtale andet
sted i bladet)
 30/8 er der skattejagt (10.00-11.30)
 27/9 laver vi en forhindringsbane (10.00-11.30)
 25/10 laver vi drager (10.00-11.30)
 29/11 forbereder vi til Jul

Kontingentet for familiespejder er 75 kr. pr. barn pr. halvår.
Stor spejderhilsen
Poul
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Familiespejder
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Ulvenes billeder fra det sidste halve år

Kompostgrav
Vi laver en vindmølle

Uhm skumfidus

Lejrbålsunderholdning: Kast hjemmelavede pile efter balloner

Lejrbålsunderholdning: Limbo
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Sommerlejr light

Dag 1:
Klimavenlig
mad

Dag 2:
Kanotur på
Mølleåen

Dag 3:
Næsbycentret

Dag 4:
Klimavenlig farvning af t-shirt
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Ulvenes efterårsprogram 2020
August
19. Opstartsmøde - se side 5
26. Mosemøde*
September
2.
Dyreslik* + Fuldmånemøde
9.
Bondegårdsbesøg*
12-13 Weekendtur i shelter
16. O-løb
23. Flagermusetur i mosen*
30. Vi bygger en blide, del 1
Oktober
7.
Vi bygger en blide, del 2
11. (søndag) Tur i Zoo*
14. Efterårsferie - intet møde
21. Bålaften
28. Brug din krop

November
4.
Muselabyrint*
11. Vi kokkererer til dyrene
i haven*
18. Kæledyrsdag*
25. Insekthotel*
December
2.
Dyrenes sanser*
9.
Juleafslutning

Februar
5.-7. Gruppeweekend - se side 6

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 specielt, så
husk at give nummeret til
Bitten
*Dyrenes beskytter
Der findes mange forskellige
slags dyr. Der findes både
nyttedyr, kæledyr, skadedyr, store dyr og små dyr. Vi
skal finde ud af, hvad der
gør dyr forskellige, og hvordan vi passer på dem. Når vi
er færdige med mærket, er vi bedre til at
finde ud af, hvad de
forskellige dyr har
brug for, og hvordan
vi passer på dem.

August
19. (onsdag)
24.
31.

Opstartsmøde - se side 5
Velkommen i troppen
Titanic

September
7.
14.
21.
28.

Into the Woods
Boot Camp
Tropic Thunder
Vilde Vidunderlige Herlev

Oktober
5.
12.
19.
23.-25.
26.

Strømer i Børnehaveklassen
- EFTERÅRSFERIE Byggemand Bob
Weekend på Klausdal
- INTET MØDE -

November
2.
9.
16.
23.
30.

Aristocats
Det Regner Med Frikadeller
Bruce Den Almægtige
Charlie og Chokoladefrabrikken
The Nightmare Before Christmas

December
7.
14.

Mission Julegave
Juleafslutning

Februar
5.-7.

Gruppeweekend
se side 6
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Troppens efterårsprogram 2020
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Et godt alternativ
Når nu troppen ikke kunne komme til Sverige på sommerlejr, så
blev alternativet rigtig godt. Efter lidt kløen sig i hovedbunden fik
vi arrangeret en rigtig fin sommerlejr på Djursland i skolesommerferiens første uge.
Første stop var besøg på Fregatten Jylland. Her spiste vi
frokost på kanondækket i duft
at tjære og træværk.
Den egentlige udfordring var
en tur i en lift fra BMS. Masterne skulle tilses, så derfor
var liften på besøg, og vi var
heldige at få en tur 70 meter oppe i luften, højt over masterne og
med udsigt til næsten hele Djursland.
Et sommerhus på nordsiden tæt på Fjellerup strand blev vores
base hele ugen. Op med teltene i haven og så ellers ud på tur.
Når man sådan bor i sommerhus, så kan man få lidt mere avanceret mad, end den bålmad vi plejer at få på sommerlejr - lækkert.
Dagene gik med at bade, vandreture i
omegnen og en kanotur i øs-pjaskregnvejr, så nogen fik både trætte arme
og virkelig våde bukser.
Når man er en lille flok, så kan man let
være kulturel og nysgerrig på vores fortid
og så til halv Corona-pris. Både besøg i
ertebølletidens stendysser og på Gl.
Estrup gods i år 1616 gav et anderledes
blik på Danmark i gamle dage. Hvorimod vores besøg på Fjord og
Kystcenter endte lidt skuffende uden fangst trods uklædelige vaders og en virkelig ihærdig indsats med fiskenettene.
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Vilde heste og kvæg ved Mols bjerges naturlaboratorium var til
gengæld en stor succes – og dyrene var så venlige, at vise sige
frem fra deres bedste side – tak for det.
Som rosinen i pølseenden var vi på byløb
i Århus midtby – smukke gader, sjove
bygninger, skøre statuer, og så fik spejderne en hurtig speeddate med AROS
regnbuen.

Side 14

Til lederne (og andre interesserede)

Ud over aktiviteterne hos ulve, spejdere og rovere er der også
en del lederarrangementer. Øvrige interesserede er altid velkomne til at deltage. Du kan kontakte mig, hvis du mangler oplysninger om et arrangement.

Se de vigtigste datoer her:
25. juli: Loppemarked
19. august: Opstartsmøde
22. august: Arbejdsdag på Klausdal
3. september: Grupperådsmøde
26. september: Loppemarked
26.-27. september: Landsmøde (Bitten og Lasse
deltager)
25. oktober: BUSK gudstjeneste
5. november: Grupperådsmøde
8. november: Lederdag kl. 10.00 på Klausdal
14. november: Loppemarked
5-7. februar: Gruppeweekend på Arresøcenteret

Med stor spejderhilsen
Poul

Ulveflokken (hver onsdag kl. 18.30-20.00):
Flokleder

Flokassistent

Flokassistent

Bitten Eskerod Dige

Signe Hammerdahl

Mathias Ladegaard

Rosengårdsalle 3

Marbæk Park 2 2,1

Persillehaven 40 01 1224

3520 Farum

2750 Ballerup

4264 1780

7551 7887 / 2971 7551

4295 0316

mathas@ladegaard.one

bitten@kfumspejderne.dk

Signeham@gmail.com

Flokassistent

Flokassistent

Katla Bahn

Marie-Louise (Malle)

Gyngemose parkvej 18 1tv

Klausdalsbrovej 97

5042 4893

2860 Søborg

katlabahn@gmail.com

4073 8390
mallen3738@gmail.com

Spejdertroppen (hver mandag kl. 18.45-20.45):
Tropleder

Tropassistent

Helle Grønne Dahl

Lasse Mølgaard

Hjortespringparken 14

Ved Kløvermarken 10, 1th

4494 6394

2300 København S

helle@dahlmail.dk

2278 9812
lasselm@gmail.com

Tropassistent

Tropmedhjælper

Lukas Dahl

Mikkel Nielsen

Dildhaven 13, 2. th
5168 4581
lukas.a.dahl@gmail.com

Dyrholmen 26
4492 6442

Roverklanerne
Rikke Rask Klan

Kuzcos kejserlige klan

Klanleder

Klanleder

Lasse Mølgaard

Lukas Dahl
(se troppen)

(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 prebenv@gmail.com

Kasserer
Lasse Mølgaard (se troppen)

Gabrielle Isidora Søgaard
Tråden 24 3th
2633 5663
Isiodora.soegaard@gmail.com

Ashildur Logadottir
Gyngemose Parkvej 18, 1.tv
2860 Søborg
2230 0982
Ashildur.logadottir@gmail.com

BANK

2445 0377290194

MobilePay

28363

Hanne Søndergård
Nordfrontvej 64
2860 Søborg
6171 5881
h-k-s@live.dk
Repræsentant for 18+
Casper Jestrup
Persillehaven 14, 3tv
6052 2055
casperjestrup@hotmail.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

Loppemarkedsansvarlig

Poul Dahl

Poul Dahl-Jørgensen

(se gruppeleder)

(se centerinspektør)

Webmaster

Gruppebladsredaktør

Lasse Mølgaard

Bitten Eskerod Dige

(se troppen)

(se flokken)

Vore revisorer
Torben Glitzky

Kirsten Pedersen

Rørbækvej 9

Stadagervej 36

4484 4127

4491 5081

Kontingent
Ulve, spejdere og rovere: 360 kr. pr halvår
Familiespejdere: 75 kr. pr halvår

