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Corona mig her og corona mig der. Vi må også på Klausdal er-
kende, at corona-restriktionerne har haft stor indflydelse på efter-
året 2020. 
 
Men som gruppeleder vil jeg her gerne takke ledere, rovere, spej-
dere, ulve og familiespejdere for at være meget fleksible. Sam-
men har vi nærmest nået 100% af de planlagte aktiviteter, selv 
om der skulle sprittes af, og dem over 12 år de sidste par måne-
der har skulle bære mundbind indendørs. 
 
Loppemarkedet har desværre været kuldsejlet det meste af 2020. 
Som det ser ud nu tjener vi ”kun” 10% af hvad vi fik ud af loppe-
marked i 2019. Der gør at vores grupperåd (bestyrelse) skal se 
med lidt mere alvorlige øjne på vores regnskaber. Hvis ikke ind-
tægterne for loppemarked stiger i 2021, vil vi være nød til at pri-
oritere lidt hårdere på den økonomiske front. 
 
Men igen tak til alle, der har bidraget til møder, turer, arbejdsdag 
og de få loppemarkeder vi fik afholdt. Sammen viser det en godt 
fællesskab og en interesse i Klausdal spejdercenter. 
 
Vi fik afviklet 2 sommerlejre i år. Men slet ikke som vi havde øn-
sket det. Spejderne skulle have været på et spejdercenter på en 
svensk skærgårdsø nord for Stockholm. Det blev til 5 dage på 
Djursland i stedet. Men selvfølgelig med mange gode oplevelser 
og aktiviteter. Ulvene skulle have været på en uges centerlejr på 
Næsby spejdercenter. Det blev konverteret til 5 dage på Klausdal. 
Men igen masser af oplevelser og aktivitet. 
 
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 2021 er allerede planlagt. Familiespejderlederne, ulve-
ledere, spejderledere og roverledere, har brugt timer på at få 
planlagt et super spændende spejderforår 2021 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 

Glædelig jul og godt nytår 
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til møderne. De er meget velkomne hos os. Vi håber ikke corona 
endnu engang stikker en kæp i hjulet. 
 
Den første større aktivitet efter nytår bliver vores gruppeweek-
end i februar måned. Hvis de restriktioner vi kender i dag også 
gælder i februar, bliver det et 1-dagsarrangement. 
Læs mere om det i bladet, og husk at få dig tilmeldt. 
 
Vi afholder vores årlige gruppemøde (som er lig vores general-
forsamling) onsdag d. 10. februar kl. 18.30. Alle forældre, lede-
re, rovere er velkomne til at møde op og give deres mening til 
kende om spejderarbejdet på Klausdal. Der udsendes indbydel-
ser i løbet af januar. Mens de voksne holder møde, er der tøn-
deslagning for familiespejdere, ulve og spejdere. Men de nuvæ-
rende restriktioner må vi gerne holde dette møde. 
 
Sommerlejrene for 2021 er endnu ikke helt på plads. Spejderne 
satser på at komme afsted i første uge af sommerferien og ulve-
ne håber de kan afvikle centerlejren på Næsbycenteret i år. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der har bidraget med, at vi hen 
over sommeren fik nyt køkken på Klausdal. Nogle har pillet det 
gamle køkken ned, andre har tegnet det nye og fået indkøbt, 
skabe, hvidevarer, hylder mm. Andre har koordineret håndvær-
kerne, så maler, VVS, tømrer/snedker og elektriker er kommet 
og gået i den rette orden. Andre igen har så fyldt skabe og skuf-
fer op. Der kan nævnes mange navne, men den røde tråd gen-
nem hele forløber er vores hytteinspektør Poul Dahl-Jørgensen 
og jeg vil gerne her takke ham for den store indsats. Vi beslut-
tede at få nyt køkken i midten af maj. I midten af august var alt 
i orden. Det er godt gået af alle involverede. 
  
Med de ord vil jeg ønske alle læserne en glædelig jul samt et 
godt nytår. 
 

Vi ses i 2021 på Klausdal spejdercenter. 
 

Med stor spejderhilsen 
 

Poul Dahl 
Gruppeleder     
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Kom og vær med på en sjov og spændende gruppeweekend. Vi 
skal løse mange forskellige mysterier i løbet af weekenden. Vi skal 
læse mange opgaver og derigennem få ”nøgler”, der kan bringe os 
videre. Nogle mysterier løses uden for andre indenfor. 
 
Alle familiespejdere, ulve, spejdere, rovere og ledere får en fanta-
stisk weekend sammen.  
• Spejderne, lederne og roverne starter lejren  

fredag d. 5. februar kl. 20.00 på Arresøcenteret 
• Ulvene starter lejren lørdag d. 6. februar kl. 9.00. 
• Familiespejderne (med deres forældre) er velkomne til at del-

tage på lejren om lørdagen fra kl. 9.30 – ?  
Lejren holdes på: Arresøcenteret, Auderød Byvej 4, Frederiksværk 
og vi slutter alle sammen samme sted søndag d. 7. februar kl. 
13.00.  
 
Skriv en mail til Poul@dahlmail.dk og tilmeld dig gruppeweekenden 
– senest den 27. januar 2021  
 
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 Arresøcenteret på https://www.arresoe.dk. Vi har lejet 
hovedhuset og lejrpladserne. 

Mysterium, 5. – 7. februar 2021 

PS. Skulle der fortsat være corona restriktioner, 
om hvor mange vi må samles indendørs i et lo-
kale, samt restriktioner ang. Overnatninger i 
forbindelse med foreningsarrangementer, vil 
weekenden blive kortet ned til et dagsarrange-
ment på Arresøcenteret. I så fald vil vi være på 
Arresøcenteret lørdag fra 9.00 til 20.00. Prisen 
vil så tilfælde blive 75 kr. pr. deltager. 

PPS: Skulle der de næste 
måneder komme endnu 
flere corona restriktioner 
end vi kender her i star-
ten af december, vil ar-
rangementet sandsynlig-
vis blive aflyst. 
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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 2021, de 5 på Klausdal 
spejdercenter.  
 
Lørdag 6. februar Kl. 9.30 – ??: Vi er med på gruppeweekend på 
Arresø centeret (se mere i bladet). Pris: Kr. 50 pr. barn 
 

• Søndag d. 27/2 Kl. 10.00 – 11.30: Knob, tov og rafter 

• Søndag d. 21/3 Kl. 10.00 – 11.30: Førstehjælp 
• Søndag d. 25/4 Kl. 10.00 – 11.30: Tur i mosen 

• Søndag d. 30/5 Kl. 10.00 – 11.30: Kimslege 
• Søndag d. 20/6 Kl. 14.00 – 15.30: 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 spejderledere. Kontingentet for familiespejder  
er 75 kr. pr. barn pr. halvår. 
 

Stor spejderhilsen 
 

Poul 
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Vidste du det? 

På Klausdal har vi rigtig mange muligheder – og måske ved du 
ikke helt, hvad det egentligt betyder.  
 
Er du medlem af Klausdal gruppe kan låne vores kanoer ganske 
gratis. Det gælder også en ulveunge, som skal på kanotur med 
mor og far. Det er ganske gratis at låne kanoer, og I låner selvføl-
gelig også veste og nødvendigt tilbehør til kanoerne. Du behøver 
bare en bil med træk.  
 
Det er også muligt at låne Klausdal hvis du fx skal holde børnefød-
selsdag for klassen. Det koster 400 kr. – men så har du også lov 
at låne vores grej.   
 
Hvis du gerne vil vise din bedstemor og bedstefar eller måske din 
lillesøster hvordan man tænder et bål og sover i shelter, så kan du 
låne bålhytten – det koster ingenting. 
 
Husk bare at book hos poul@dahlmail.dk , pas godt på vores ting, 
og så er det en betingelse, at du selv deltager i hele arrangemen-
tet.    

Hvor kommer pengene egentligt fra 
 
Du betaler kontingent for at være spejder på Klaus-
dal – det gør alle både store og små. Pengene fra 
kontingentet går næste fuldt ud til KFUM-spejderne i 
Danmark.  
 
Men de fleste penge til vores drift og projekter kom-
mer fra Loppemarkedet. Kun fordi en ihærdig grup-
pe Herlevborgere med kontakt til Klausdal arbejder 
med loppemarkedet på Klausdal, har vi grej og pen-
ge til aktiviteter, som gør Klausdal til stor oplevelse 
for alle, der kommer på vores spejdercenter.   
 
Til større projekter søger vi fonde, og uden Fog-
fonden, Nordea Fonden og Herlevbladets fond havde 
vi ikke haft vores lækre bålhytte, raftestativ og de 
fine nye havebænksæt.   
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Har vi mon styr på det? 

Kanoerne 
 
Vi har nedskrevet en detaljeret kanopolitik. Vi 
bruger altid veste, vi sejler ikke når det er 
mørkt og kun i sommerhalvåret, og vi giver 
altid besked til nogen på land om, hvor vi sej-
ler. 
 
Spørg os, hvis du undrer dig, eller du har hørt 
om tiltag i andre foreninger, som vi måske 
kan lære af. Det er vigtigt for os vi har trygge 
rammer for os alle sammen på Klausdal – det 
gælder både børn og voksne 

GDPR 
 
Vi gemmer kun oplysninger om 
dig i KFUM-spejdernes medlems-
værktøj – det er fx indmeldel-
sesdato og cpr.nr. Oplysningerne 
slettes når du melder dig ud.  
Mailadresse og telefonnumre er 
nødvendige for lederne at have, 
for at holde dig orienteret – så 
din leder har dine kontaktdata.   

Børneattest 
 
Bare lige så du ved det – alle på 
Klausdal, som er fyldt 15 år, har 
afleveret en ren børneattest. Vi 
gentager dette hvert andet år. 
Vi har også en nedskrevet politik 
i forhold til, hvordan lederne skal 
agere overfor børn i hverdagen, 
så alle, både børn og voksne, 
kan føle sig trygge.  

Covid19 og Klausdal 
 
Som du sikkert ved, så er vi primært ude til møderne, her mens 
Covid19 huserer. Det er den mest sikre måde, som vi kan være til 
spejder på. Men selvfølgelig vasker vi hænder, gør rent og spritter 
af på Klausdal.  
 
Men det vigtigste er, at du ikke møder op til spejder, hvis du føler 
dig lidt sløj, eller du er hjemsendt fra skole eller på anden måde 
er i karantæne.   
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Ulvenes billeder fra det sidste halve år 

Muselabyrint 

Der laves fuglefoder 
over bål 

Hvilke dyr har vi mon 
fanget i mosen?? 

Bondegårdsbesøg i Farum. 
Vi hilste på både mus, slan-
ger, høns og kaniner 

Naturvogter 
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Hængekøje-tur, september 2020 

ZOO-tur 
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Ulvenes forårsprogram 2021 

6. januar: Bålmøde* 
13. januar: Ud i mørket* 
20. januar: Samarbejde 
27. januar: Kend din Trangia, del 1 
 + Fuldmånemøde 
 
3. februar: Makkermarch 
6.-7. februar: Gruppeweekend, se side 4 
10. februar: Gruppemøde med fastelavn 
17. februar: Vinterferie - intet møde 
24. februar: Trangiamøde, del 2 
 
3. marts: Knotnut, del 1 
10. marts: Handicap 
17. marts: Lejrbål 
24. marts: Helligsansen 
31. marts: Påskeferie - intet møde 
 
7. april: Forår i Træbanken* 
14. april: Knotnut, del 2 
21. april: Skovtur* 
28. april: Kort og kompas 
 
5. maj: Vand* 
12. maj: Vi bygger en hule* 
19. maj: Trangia, del 3* 
26. maj: Førstehjælp 
29.-30. maj: Weekendtur* 
 
2. juni: Sommer i Træbanken  
 + Fuldmånemøde 
9. juni: Lagkageløb 
16. juni: Juleafslutning 
 
Uge 26: Sommerlejr på Næsbycentret 

Februar 
5.-7.  Grup-
peweekend - se 
side 6  
 

Møder med * er til mærket til 
Naturfan, hvor vi skal løse 12 
challenges i naturen 

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 

Knotnut 
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11. januar Velkommen tilbage 
18. januar Dunkelskoven 
25. januar Gnister og gløder 
 
1. februar Spejder fit 
5.-7. februar Gruppeweekend 
8. februar Intet møde – Gruppemøde om onsdagen 
10. februar Gruppemøde 
15. februar Vinterferie 
22. februar Kend din mose 
 
1. marts Udkantsspejder 
8. marts Kjøwenhavneri 
15. marts Byg en bolig part I 
22. marts Byg en bolig part II 
29. marts Påske 
 
5. april Påske 
12. april Danmarks bedste spejdere I 
19. april Danmarks bedste spejdere II 
23-25. april DM i Spejder 
26. april Intet møde 
 
3. maj Rewilding part I 
10. maj Rewilding part II 
17. maj Do it yourself 
24. maj Pinse 
31. maj Vores eget tivoli 
 
7. juni Minihike 
14. juni Kanotur 
21. juni Sommerhygge og pakning  
 

26. juni– 2. juli  Sommerlejr 

Troppens forårsprogram 2021 
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Troppens billeder for det sidste halve år 

Vi tænder bål og 
brænder snoren 
over på tid 
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Flagstangsbygning er godt til at øve kulsøpionering.  

Det er koldt at sove på jorden i oktober, 
så vi byggede et hængekøjehotel  
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Til lederne (og andre interesserede) 

Ud over aktiviteterne hos familiespejdere, ulve, spejdere og 
rovere er der også en del lederarrangementer. Øvrige inte-
resserede er altid velkomne til at deltage. Man er altid vel-
kommen til at kontakte mig, hvis man mangler oplysninger 
om et arrangement.  
 
For at gøre planlægningen af foråret 2021 nemmere er her 
et foreløbigt program: 
 
 
 
5-7. februar: Gruppe weekend på Arresøcenteret 
10. februar: Gruppemøde kl. 18.30 på Klausdal 
4. marts: Grupperådsmøde 
6. maj: Grupperådsmøde 
20. juni: Lederdag kl. 10.00 på Klausdal 
 
 
Med stor spejderhilsen 
 
Poul  



Ulveflokken (hver onsdag kl. 18.30-20.00): 

Flokleder 

Bitten Eskerod Dige  

Rosengårdsalle 3 

3520 Farum  

7551 7887 / 2971 7551 

bitten@kfumspejderne.dk 

Flokassistent 

Signe Hammerdahl 

Marbæk Park 2 2,1 

2750 Ballerup 

4295 0316 

Signeham@gmail.com 

Flokassistent 

Mathias Ladegaard 

Persillehaven 40 01 1224 

4264 1780 

mathas@ladegaard.one 

Flokassistent 

Katla Bahn 

Gyngemose parkvej 18 1tv 

5042 4893 

katlabahn@gmail.com 

Flokassistenter 

Marie-Louise (Malle) og Christian Warnecke 

Klausdalsbrovej 97 

2860 Søborg 

4073 8390 / 9393 1717 

mallen3738@gmail.com / christian.warnecke@outlook.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 

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  

Repræsentant for 18+ 
Casper Jestrup 

Persillehaven 14, 3tv 
6052 2055 

casperjestrup@hotmail.dk 

 

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 

 

Repræsentant i Børnehjælpsdagens lokalkomité: 
Svend Hørup 

Køllegårdsvej 7 
4484 0138 / 5120 3003  

sh@kyrsting.com    


