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Hvad kommer der nu til at ske med corona restriktioner ? Gen-
nem hele efteråret 2021 har vi kunne holde normale programmer 
og weekend ture – men nu (i starten af december) ser det ud til, 
at restriktionerne strammer til igen. Om det får betydning for 
spejderarbejdet på Klausdal ved vi ikke endnu. 
 
Som gruppeleder vil jeg her gerne takke ledere, rovere, spejdere, 
ulve og familiespejdere for at være meget fleksible gennem efter-
året. Vi har fået gennemført næsten 100% af de planlagte aktivi-
teter. Men lidt mere udendørs end vi er vant til. 
 
Loppemarkedet har kørt helt normalt siden august måned og vi 
må håbe det fortsætter. Her har vi en stor indtægtskilde. 
 
Vi fik afviklet 2 sommerlejre i år. Ulvene havde en god uge på 
Thurøsund spejdercenter og vores spejdere havde nogle gode da-
ge i Klausdals have. 
 
Nu ser vi alle frem til Spejdernes lejr 2022 i Hedeland. Her er alle 
ulve, spejdere, ledere og rovere inviteret med og vi skal indsende 
forhåndstilmelding senest nytårsaften. I denne Springer er der et 
indlæg om lejren, og jeg skal opfordre alle til at tage en besøgs-
dag på lejren. 40.000 spejdere på lejr i vores baghave (under 20 
km væk) kommer ikke til at ske igen de næste mange år. 
 
Vi skal ikke glemme det ugentlige møde. Hver eneste uge er der 
et godt og veltilrettelagt møde for ulvene (onsdag) og for spej-
derne (mandag). Familiespejderne mødes en gang om måneden. 
Møderne er basis for spejderarbejdet, vi laver på Klausdal.  
 
Foråret for 2022 er allerede planlagt. Familiespejderlederne, ulve-
ledere, spejderledere og roverledere, har brugt timer på at få 
planlagt et super spændende spejderforår 2022 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. Vi håber ikke corona 
endnu engang stikker en kæp i hjulet. 
 

Glædelig jul og godt nytår 
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Den første større aktivitet efter nytår bliver vores gruppeweek-
end i februar måned 
Læs mere på side 4 og husk at få dig tilmeldt. 
 
Vi afholder vores årlige gruppemøde (som er lig vores general-
forsamling) onsdag d. 23. 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. 
 
Tak til alle, der har bidraget til møder, turer, arbejdsdag og de 
loppemarkeder vi fik afholdt. Sammen viser det et godt fælles-
skab og en interesse i Klausdal spejdercenter. 
 
Med de ord vil jeg ønske alle læserne en glædelig jul samt et 
godt nytår. 
 
Vi ses i 2022 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 fredag d. 4. februar kl. 
20.00 på Arresøcenteret 

• Ulvene starter lørdag d. 5. 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. 6. februar kl. 
13.00.  
 
Skriv en mail til Poul@dahlmail.dk og tilmeld dig gruppeweekenden 
– senest den 26. januar 20221  
 
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. 
 
Vi ses. 
 
Stor spejderhilsen 
Lederne  
 

Mysterium, 4.-6. februar 2022 

PS. Skulle der de næste måne-
der komme endnu flere corona 
restriktioner end vi kender her i 
starten af december, vil arran-
gementet sandsynligvis blive 
aflyst. 
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Sommeren 2022 byder på en helt særlig oplevelse, hvis man kan 

li’ bål, telt og vilde aktiviteter.  

I Hedeland mødes 40.000 spejdere fra både Danmark og fra re-

sten af verden, og vi skal selvfølgelig være med. 

Klausdal Spejdercentre deltager med både vores ulveunger, spej-

derne og klanen. Ulvene skal 5 dage på lejr, og resten af os skal 

være på lejr i 9 dage. 

Du kan glæde dig til sjove, udfordrene mega-aktiviteter og til at 

mærke et kæmpe fællesskab. Allerede nu ved vi, at skibakken i 

Hedeland bliver vores lejrbålsplads.   

Sidst havde vi besøg af Ramasjang og Scarlet Pleasure, så følg 

med på spejderneslejr.dk – her kan du følge med i planlægningen. 

Vi opdaterer også vores egen hjemmeside Klausdalgruppe.dk med 

nyheder.  

 

Spejdernes lejr 2022 

Allerede nu kan du forhåndstilmelde dig – indbetal 200 kr. 

på MobilePay 28363, skriv dit navn og sommerlejr.  

Spejdernes lejr 2017 
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Tak for hjælpen på arbejdsdagen i  
september 

Grupperådet vil rigtig gerne takke alle, der mødte op til vores ar-
bejdsdag i starten af september. 
 
Vi havde en god dag og de fremmødte hjalp til med, at vi fik  
frisket husene og de grønne områder op. 
 
Håber i vil komme og hjælpe til i 2022. og der er også lidt at lave, 
hvis flere hænder melder sig næste år. 
 
Med stor spejderhilsen 

 
Poul, Gruppeleder 
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Familiespejder på Klausdal  

Familiespejder er aktiviteter for 3-6 årige børn og deres forældre eller 
bedsteforældre. Her får børnene en forsmag på, hvad det vil sige at 
være spejder.  
 
Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. 
Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktivitet 
for børn sammen med deres forældre. 
 
Vi har planlagt 5 arrangementer i foråret 2022, de 4 på Klausdal spej-
dercenter.  
 
Lørdag 5. 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: Vi holder fastelavn 
• Søndag d. 27/3 Kl. 10.00 – 11.30: Orienteringsløb i Hareskoven 
• Søndag d. 24/4 Kl. 10.00 – 11.30: Tur i mosen 
• Søndag d. 29/5 Kl. 10.00 – 11.30: Vi laver mad over bål sammen 

 
 
De familier der deltager, vil på skift være med til at planlægge et arran-
gement. I starten vil det ske med hjælp fra erfarne spejderledere. Kon-
tingentet for familiespejder er 75 kr. pr. barn pr. halvår. 
 
Stor spejderhilsen 
Poul 
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Ulvenes billeder fra det sidste halve år 

Hvor-mange-mærker-
kan-vi-tage-på-en-
weekend-weekend 

Pionering uden reb 
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Dian med 38 pebernødder i munden 

Surprise-party for Signe 

Spilleaften 

Usynlig skrift 
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Ulvenes forårsprogram 2022 

12. januar Til lejrbål med Baden-Powell 

19. januar Stjerner 

26. januar Alternativ båltænding + Fuldmånemøde 

 

2. februar Mørkemøde 

4.-6. februar Gruppeweekend, se side 4 

9. februar Ninjatræning 

16. februar Vinterferie—intet møde 

23. februar Gruppemøde for hele gruppen 

 

2. marts Rafteræs 

9. marts Tegn 

16. marts Bårefræs 

23. marts Førstehjælp 

30. marts Knotnut 

 

6. april Knotnut 

13. april Påske—intet møde 

20. april Sct Georg 

27. april Pakke til weekendtur + tæveøvelse 

29. april -1. maj Weekendtur, mere besked senere 

 

4. maj Kompas 

11. maj Kort 

18. maj Hvor høj er flagstangen? 

25. maj Morse 

 

1. juni Bær et bål + Fuldmånemøde 

8. juni Praktisk håndarbejde 

15. juni Praktisk håndarbejde 

22. juni Pizzamøde  

 
23. -31. juli Spejdernes Lejr i Hedeland 

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 
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10. januar  Vi holder lang juleferie - Intet møde 
17.januar  Nytårsbal 
24. januar  Whats in a name? 
31. januar  Spejdermangekamp 
 
4.-6. februar Gruppeweekend - Mysteriet, se side 4 
7. februar  Big city, bright lights 
14. februar  Vinterferie - Intet møde 
21. februar  Intet møde - Vi ses om onsdagen 
23. februar  Gruppemøde + fastelavn 
28. februar  Ses vi på maccen? 
 
7. marts  Prik og streg og streg og prik 
14. marts  O-løb 
21. marts  Førstehjælp 
28. marts  Vi toger rundt 
 
4. april  Jeg vil ægge være med 
11. april  Påske - Intet møde 
18. april  Påske - Intet møde 
25. april  Hils på dronningen 
 
 
2. maj  Hvor dælen skal den lejr være? 
9. maj  Mr. Worldwide 
16. maj  Hvor stort er et spisebord egentligt? 
23. maj  Sleepover - Husk nattøj og sovedyr 
30. maj  Musling, badning, bålning 
 
6. juni  Pinse - Intet møde 
13. juni Der padles 
20. juni Sommerafslutning 
 
23. -31. juli Spejdernes Lejr i Hedeland 

Troppens forårsprogram 2022 
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Thors Natøvelse 

Klausdals spejdere havde pakket huer, lommelygter og 
telt til et brag af en oplevelse i en skov udenfor Roskilde. 
I den mørke oktober-nat slog vi os ned i skoven og herfra 
gik turen ud i skoven og finde poster med udfordringer og 
sjove aktiviteter, som testede spejdernes fantasi, op-
findsomhed og samarbejde. Fx fik spejderne en luftballon 
til at lette op i trækronerne ved hjælp af en gasflamme og 
lidt fingerfærdighed.  
Hjemmefra havde spejderne produceret 20 sæt keramik-
terninger i små læderposer, som blev byttet med alle de 
andre patruljer.   
Efter en god aften og nat i skoven med pandelamperne 
tændt og mørkerad lagt på hylden, slog vi telt op og sov i 
skoven, og så havde vi fortjent hyggelig morgenmad og 
en god gåtur gennem skoven med sang og højt humør.   
Tak for en sjov og hyggelig tur ud i natten til alle jer, der 
deltog.    
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Til lederne (og andre interesserede) 

Ud over aktiviteterne hos familiespejdere, ulve, spejde-
re og rovere er der også en del lederarrangementer. 
Øvrige interesserede er altid velkomne til at deltage. 
Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man 
mangler oplysninger om et arrangement.  
 
For at gøre planlægningen af foråret 2022 nemmere er 
her et foreløbigt program: 
 
 

• 4-6. februar: Gruppe-weekend på Arresøcenteret 

• 23. februar: Gruppemøde kl. 18.30 på Klausdal 
• 3. marts: Grupperådsmøde 
• 5. maj: Grupperådsmøde 

• 19. juni: Lederdag kl. 13.00 på Klausdal 
 
 
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    


