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 I foråret 2021 blev vi beriget med en pizzaovn. Der var søgt øko-
nomiske midler til den, men vi måtte også selv spæde til. Tak til 
alle, der hjalp med at støbe fundament, opstilling og indbræn-
ding. Der er allerede lavet mange gode pizzaer i oven. 
 
Men. Foråret 2021 kom også til at stå i Coronaens tegn. Vi havde 
lukket ned fra årsskiftet og til langt hen i april.  
Det havde mange konsekvenser: 

• Gruppeweekenden blev aflyst 
• Generalforsamlingen blev udskudt til juni 
• Da vi endelig åbnede op, måtte vi kun være udenfor til akti-

viteter og overnatninger 
• Loppemarked, hvor vi tjener mange penge til gruppen åbne-

de først i slutningen af maj efter 8 måneders nedlukning. 
 

Men langsomt gennem maj og juni kom vi tættere på normale 
forhold. 
 
Nu afholdes ugentlige møder igen som normalt. Familiespejderne 
mødes hver måned.  
 
Sommerlejre blev det også til. Både ulve og spejdere var på gode 
sommerlejre i den første uge af skolernes sommerferie. Ulvene på 
Thurøbund spejdercenter. Spejderne på Klausdal med en afstik-
ker til ungdomsøen i Øresund. 
 
Sommerferieaktiviteter blev der ikke noget af på Klausdal i år. Vi 
håber at være tilbage næste år, under vante former. 
 
Efter endnu et corona præget halvår, er nu klar til en ny sæson. 
Vi starter op onsdag d. 18. august med fælles opstartsmøde for 
alle medlemmer, søskende, forældre mm. (læs mere om det i 
bladet). Alle ledere håber, at efteråret 2021 bliver afviklet med så 
få restriktioner som muligt. 
 
I september 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. 4. september, er vi meget taknemmelige. Der skal ma-
les vinduer, ryddes ud, kratrydde, saves brænde og mange andre 
ting – dette kan man også læse mere om i dette blad.  
 

Så er Klausdal klar til en forrygende sæson 
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Familiespejderne starter nu 8. 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 2021, 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 vel-
kommen til at tage en ven med.  
 
Som tidligere nævnt har loppemarked været lukket ned i lang 
tid og er nu åbnet igen. Loppemarked er en af vores største ind-
tægter, så hvis der er nogle der ude, der kan hjælpe, så hen-
vend Jer til mig. 
Vi har ca. 7 loppemarkeder om året (altid om lørdagen), hvor vi 
skal tømme containere på genbrugspladsen i ugens løb og så 
sætte effekterne frem, sælge dem og pakke sammen igen. Vi 
kan altid bruge en hånd mere. 
 
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. 
18. august til op-
startsmødet og d. 4. 
september til ar-
bejdsdagen. 
 
Med stor spejderhil-
sen 
 
Poul Dahl, Gruppele-
der 
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Vi starter onsdag d. 18. august kl. 18.30 
 
Vores første spejdermøde efter sommerlejren er opstartsmødet 
onsdag d. 18. august kl. 18.30. 
 
ALLE gruppens medlemmer er velkomne. Forældre, søskende, bed-
steforældre osv. er også meget velkomne. 
 
Der vil være masser af aktiviteter ved Klausdal denne aften, som 
alle kan deltage i. Vi skal igennem et terningeløb med ikke mindre 
end 100 poster.  
 
Til sidst på mødet er der 4 familiespejdere der rykker op til ulvene. 
3 eller 4 ulve der rykker op til spejdere samt en enkelt spejder der 
bliver rover. 
 
Så mød op til denne festlige aften. 

Klar til en ny sæson hos spejderne? 

Sæt kryds i kalenderen, så du husker årets  
GRUPPEWEEKEND 

 
I år holder vi årets gruppeweekend i weekenden 4-6. februar 
2022. 
 
Vi har lejet hovedbygningen på Arresøcenteret ved Frederiks-
værk – arresoe.dk/faciliteter/54-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 
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Indbydelse til alle spejdere, rovere, forældre, ledere og gruppe-
rådsmedlemmer 

 
Du får nu muligheden for at hjælpe dit eget spejdercenter på 
Klausdal. 
 
Lørdag d. 4. september lukker vi dørene op, så alle kan få lov til at 
give et nap med i vedligeholdelsen af vores dejlige Klausdal Spej-
dercenter. Vi gør det ud fra devisen; Giv et nap, så gi’r vi mad.  
 
Programmet ser således ud: 
 
• Vi starter kl. 9.00 
• Der er frokost på et tidspunkt mellem 12 og 13. 
• Aftensmad serveres mellem 17 og 18 
 
Vores centerinspektør Poul Dahl-Jørgensen vil lede os sikkert igen-
nem 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 

Dit spejdercenter trænger til mange kærlige hænder 
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Spejdernes lejr 2022 

2022 er et helt særligt spejderår. Vi skal nemlig på 
spejdernes lejr fra den 23. juli til den 31. juli sam-
men med ca. 40.000 andre spejdere. Det er en 
kæmpe oplevelse at mærke nærvær og begejstring 
fra så mange på én gang, så du kan godt begynde 
at glæde dig. 
Det er både ulve, spejdere og rovere der tager af-
sted, og så skal vi selvfølgelig have besøg af familiespejderne på 
lejren. 
Lejren holdes i Hedeland, og det er jo nærmest i vores baghave, så 
logistik og besøg på lejren bliver langt lettere, end vi tidligere har 
oplevet.   
Den midlertidige kæmpeby, hvor alle sover i telt, kommer til at 
summe af aktivitet. I taleboblerne kan du se hvilke temaer aktivi-
teterne på lejren kommer til at handle om. Men alle de frivillige, 
der planlægger aktiviteter, er kun lige gået i gang, så følg med på 
Spejderneslejr.dk og se hvordan lejren langsomt bliver til virke-
lighed. Spejdernes lejr bygges op af telte, og på billedet kan du se 
en vild aktivitet, fra sidste gang vi var afsted.  

 

Her bygger spejderne en kran og løfter en bil. 
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Familiespejder er aktiviteter for 3-6 årige børn med deres foræl-
dre eller bedsteforældre. Her får børnene en forsmag på, hvad 
det vil sige at være spejder.  
 
Familiespejder tager udgangspunkt i natur, leg og oplevelse. Fa-
miliespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktivi-
teter for børn sammen med deres forældre. 
 
Vi har planlagt 5 arrangementer i efteråret 2021, alle på Klausdal 
spejdercenter: 

• 18/8 deltager vi i opstartsmøde kl. 18.30 (se side 4) 
• 29/8 er der førstehjælp på programmet (10.00-11.30) 
• 26/9 skal vi lave noget med rafter og tov – og måske lære 

at binde et rigtigt knob (10.00-11.30) 
• 31/10 laver vi en forhindringsbane (10.00-11.30)  
• 28/11 forbereder vi til Jul 

 
 
Kontingentet for familiespejder er 75 kr. pr. barn pr. halvår. 
 
Stor spejderhilsen, Poul  

Familiespejder på Klausdal  
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Ulvesommerlejr på Thurøbund 
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Ulvenes billeder fra det sidste halve år 
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Ulvenes efterårsprogram 2021 

18. august: Opstartsmøde for hele gruppen (se side 4) 
25. august: Træbanken 
 
1. september: Taljer og knob 

8. september: Samarbejde, nye bander og fuldmånemøde 
15. september: Lejrbål 
22. september: Escaperoom* 
25.-26.september: Weekendtur 
29. september: Overraskelse* 

 
6. oktober: GPS 
13. oktober: Træbanken +geocaching* 
20. oktober: Efterårsferie—intet møde 
27. oktober: Bålmøde* 

 
3. november: Ingeniørmøde 
10. november: Koder og gåder* 
17. november: Madmøde med  
 hemmeligheder* 

24. november: Spilleaften* 
 
1. december: Pynt Klausdal op til jul 
8. december: Sommerjuleafslutning 
 
4-6. februar 2022: Gruppeweekend 

 
 

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 

*Hemmeligheder 
Vi skal finde ud af, 
hvad hemmeligheder 
er, og hvordan det på-
virker os at have hem-
meligheder eller at få 
en hemmelighed for-
talt. Vi skal lave aktivi-
teter, der sætter hjer-
ne, hjerte og sanserne 
i arbejde. Når vi er 
færdige med mærket, 
er vi bedre til at finde 
ud af, hvad der er en 
hemmelighed, og hvad 

der er 
sandt og 
falsk  
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August   

18. Opstartsmøde for hele gruppen (se side 4) 

23. Velkommen til troppen 

30. Et vandet møde (husk bade-/skiftetøj) 

September   

6. Kan det flyde – Mekanikmester 

13. Orientering 

20. Bål og brand 

27. Masterchef  

Oktober   

4. Træk og løft - Mekanikmester 

11. Katapultering – Mekanikmester 

18. Efterårsferie - intet møde 

25. Sikker i trafikken (fix din cykel) 

29.-30. Thors nat i en skov på Sjælland 

November   

1. Snitning 

8. Det mørkeste mørke – Sansestorm 

15. Into the darkness – Sansestorm 

22. Taklinger uden bold – Sansestorm 

29. Fysiklokalet rundt 

December   

6. Helt ind i mindet – Sansestorm 

13.  Juleafslutning 

 

4-6. februar 2022: Gruppeweekend 

Troppens efterårsprogram 2021 

I efteråret vil vi tage 
to mærker, Mekanik-
mester og Sanse-
storm, på de møder, 
der er markeret.  
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Sommerlejr og vanvittigt godt vejr 

Troppens sommerlejr lå på 3 fantastiske sommerdage i 
starten af sommerferien. Alle mødte ind med godt humør, 
og straks var der gang i teltopslagning, indkøb og forbere-
delse til lejrens festmåltid:  

Lakseside på planke, tilberedt over bål og pizza, med nu-
tella, banan og skumfiduser bagt i pizzaovnen – det er 
ikke sidste gang vi har prøvet det.  
 
Dag to stod på heldagskanotur, med start på Furesø. Efter 
en meget varm og meget rolig tur på søen, kom vi ind i 
skyggen af træerne på Mølleåen, og det var ærligt talt en 
lettelse. Alle spejderne er nu habile kanoførere, og derfor 
gik turen helt op til Ørholm – det var en flok trætte arme, 
der satte sig ind i bilerne for at komme hjem til Klausdal 
og guffe hotdogs.  
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Spejderne har en ø. Ungdomsøen hedder den, og her tilbragte 
vi tredjedagen. Øen er foræret til ungdomsarbejde af fonde og 
efterfølgende renoveret for et virkelig stort millionbeløb. Så nu 
står den klar til et masse sjove aktiviteter.  
Vejret var med os, så efter en spændende rundvisning kastede 
vi vores kærlighed på havnebassinet og lærte at sejle på standup 
paddle boards.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mæt og glad af indtryk og samvær 
sluttede vi lejren af hjemme i Her-
lev og sagde farvel til Greve gruppe, som også holdt sommerlejr 
på Klausdal.  

Det er dejligt at dele vores spejdercenter med 
andre – her er det Greve gruppe, som hygger 
sig ved bålhytten.  
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Hvert andet år holdes der DM i spejder, og det er altid en 
stor oplevelse. 
I år gennemførte KFUM-Spejderne DM online, og det var en 
udfordring for både deltagere og arrangører.  
 
Klausdal deltog og endte med en flot placering i den øverste 
1/3 del af feltet – VIRKELIG GODT GÅET, da vores alders-
sammensætning lå i den yngre ende. 
Patruljen Alpakaerne var kreative, engagerede og i super 
humør – det kan dommerne li’. 
  
Mange hilsner 
Helle 

DM i spejder – online 
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Til lederne (og andre interesserede) 

Ud over aktiviteterne hos ulve, spejdere og rovere er der og-
så en del lederarrangementer. Øvrige interesserede er altid 
velkomne til at deltage. Du kan kontakte mig, hvis du mang-
ler oplysninger om et arrangement.  
 
Se de vigtigste datoer her: 
 

19. august: Opstartsmøde 
2. september: Grupperådsmøde 
4. september: Arbejdsdag på Klausdal 
17.-19. september: Landstræf 
2. oktober: Loppemarked 
30. oktober: Loppemarked 
4. november: Grupperådsmøde 
21. november: Lederdag kl. 10.00 på Klausdal 
11. december: Loppemarked 
4-6. februar: Gruppeweekend på Arresøcenteret 

 
Med stor spejderhilsen 
 
Poul     



Ulveflokken (hver onsdag kl. 18.30-20.00): 

Flokleder 

Bitten Eskerod Dige   
2971 7551 

bitten@kfumspejderne.dk 

Flokassistent 

Mathias Ladegaard 
4264 1780 

mathas@ladegaard.one 

Flokassistent 

Marie-Louise Warnecke (Malle) 
4073 8390 

mallen3738@gmail.com 

Flokassistent 

Katla Bahn 
5042 4893 

katlabahn@gmail.com 

Flokassistent 

Signe Hammerdahl 
4295 0316 

Signeham@gmail.com 

Spejdertroppen (hver mandag kl. 18.45-20.45): 

Tropleder  

Helle Grønne Dahl 
2427 7195  

helle@dahlmail.dk 

Tropassistent 

Lasse Mølgaard 
2278 9812 

lasselm@gmail.com 

 

Tropassistent 

Lukas Dahl 
5168 4581  
lukas.a.dahl@gmail.com  

Tropmedhjælper 

Mikkel Nielsen 
2623 2773 

 

Roverklanen 

Kuzcos kejserlige klan 

Klanleder 
Lukas Dahl 
(se troppen) 

  

  

Flokassistent 

Christian Warnecke 
9393 1717 

christian.warnecke@outlook.com 



Gruppestaben 

Gruppeleder   
Poul Dahl 
Hjortespringparken 14 

3028 1893 

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 
4453 9393 / 3079 1425  
prebenv@gmail.com 

Kasserer   
Lasse Mølgaard (se troppen) 
 

Hanne Søndergård 
6171 5881 
h-k-s@live.dk 

Gabrielle Isidora Søgaard 
2633 5663 
Isiodora.soegaard@gmail.com 

Ashildur Logadottir 
2230 0982 
Ashildur.logadottir@gmail.com  

Repræsentant for 18+ 
Casper Jestrup 
6052 2055 
casperjestrup@hotmail.dk 

 

Klausdal Spejdercenter  
Klausdalsbrovej 336A  

  

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 

Kirsten Pedersen 
 
Bente Kyrsting 

 

Kontingent 

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

BANK         2445 0377290194 

MobilePay   28363 
 

Repræsentant i Børnehjælpsdagens lokalkomité: 
Svend Hørup 
4484 0138 / 5120 3003  
sh@kyrsting.com    


