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Så er vi ved at være klar til en ny sæson.  
 
Mens Springeren lander i Jeres postkasser er Spej-
dernes lejr 22 i Hedeland i fuld gang. Desværre lå 
lejren så sent, at vi ikke kunne få billeder med i 
bladet. Men jeg håber i har fulgt med på vores hjemmeside og 
vires facebookside – så I kan se hvad der sker derude lige nu. 
 
Foråret 2022 var næsten uden corona restriktioner. Vi måtte mø-
des på Klausdal til vores møder, men der var bekymring for vores 
gruppeweekend, der var planlagt til starten af februar. Den fik vi 
flyttet til midten af marts, og mange deltog på en helt fantastik 
weekend på Arresø spejdercenter. 
Alle andre arrangementer og møder blev afholdt som planlagt. 
 
Så nu er vi klar til at se fremad. Vi starter op onsdag d. 17. au-
gust med fælles opstartsmøde for alle medlemmer, søskende, 
forældre mm. (læs mere om det i bladet).  
 
Den 20. august holder vi arbejdsdag på Klausdal. Spejder er dre-
vet 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. 20. august, er vi meget taknemmelige. Der skal 
males vinduer, ryddes ud, kratrydde, saves brænde og mange 
andre ting – dette kan man også læse mere om i dette blad.  
 
Familiespejderne starter nu 9. 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 2022, 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. 
 

Klausdal er klar til en forrygende sæson 
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Så alt er klar til, at du møder op og deltager. Du er altid vel-
kommen til at tage en ven med.  
 
Ud over kommunale tilskud er vores loppemarked, den største 
indtægtskilde. Så hvis der er nogle der ude, der kan hjælpe, så 
henvend Jer til mig. 
Vi har ca. 6 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. 17. august til opstartsmødet og d. 20. au-
gust til arbejdsdagen, og måske til et loppemarked. 
 
Med stor spejderhilsen 
 
Poul Dahl 
Gruppeleder 
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Klar til en ny sæson hos spejderne ? 

Vi starter onsdag d. 17. august kl. 18.30 

 
Vores første spejdermøde efter sommerlejren er opstartsmødet 
onsdag d. 17. 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. Vi skal lege en masse lege. Så hvis du er klar til 
British bulldog, Pind, Pløk, Slurp, Freezer og Nord, syd, øst og vest 
møder du bare op og deltager. 
 
Til sidst på mødet er der 5 ulve der rykker op til spejdere samt en 
enkelt spejder der bliver rover.  
 
Endelig skal vi også uddele en 25 års-stjerne 
 
Så mød op til denne festlige aften. 
 
 
Poul 
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Indbydelse til alle spejdere, rovere, forældre, ledere og grup-
perådsmedlemmer: 
 
 
Du får nu muligheden for at hjælpe dit eget spejdercenter på 
Klausdal. 
 
Lørdag d. 20. august 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 spej-
dercenter kan blive endnu bedre. 
 
 
Med stor spejderhilsen 
 
Poul 
Gruppeleder 

Dit spejdercenter trænger til mange kærlige hænder. 
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Sæt kryds i kalenderen, så du husker 
årets GRUPPEWEEKEND 

 
 
I år holder vi årets gruppeweekend i weekenden 3-5. februar 
2023 
 
I år skal vi være på Colleruphus i Holte 
https://colleruphus.bookhus.dk/ 
 

• 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 Colleruphus i begyndelsen af det 
nye år. 
 
Lederne 

Billeder fra gruppetur 2022 til Arresø centret 
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Familiespejder på Klausdal  

Familiespejder er aktiviteter for 3-6-årige børn med deres for-
ældre eller bedsteforældre. Her får børnene en forsmag på, 
hvad det vil sige at være spejder.  
 
Familiespejder tager udgangs- 
punkt 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 efter- 
året 2022, alle på Klausdal spejdercenter: 
 
 
 

• 17/8 deltager vi i opstartsmøde kl. 18.30 (se side 4) 
• 28/8 er der skattejagt på programmet (10.00-11.30) 

• 25/9 skal vi lave kimslege. Det er noget med at hu-
ske, hvad man set, følt, smagt eller andet (10.00-
11.30) 

• 30/10 skal vi til BUSK gudstjeneste i Lindehøj kirke. 
BUSK er børnegudstjeneste og alle kirker i Danmark 
holder dette 30. oktober i år. (10.00-11.30) 

• 27/11 forbereder vi til Jul 
 
 
 
Kontingentet for familiespejder er 75 kr. pr. barn pr. halvår. 
 
 
Stor spejderhilsen 
 
Poul 
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Ulvenes billeder fra det sidste halve år 

Morsemøde 

Ninjaer i camouflage 

Bær et bål (ned i mosen) 

O-løb ved Arresø 

Pizzamøde 
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Øveweekend til sommerlejr 
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Ulvenes efterårsprogram 2022 

17. august:     Opstartsmøde - se side  
20. august Arbejdsdag på Klausdal - se side 5 
24. august:  Afrika 
31. august:  Standermøde + Fuldmånemøde 
 
7. september:  Oceanien 
14. september:  Sydamerika 
21. september:  Asien 
28. september:  Nordamerika 
 
5. oktober:  Europa 
12. oktober:  Forberede BUSK 
19. oktober:  Intet møde 
26. oktober:  Antarktis 
29.-30. oktober: Weekendtur 
 
2. november:  Lejrbål 
9. november:  Science Pirater, på opdagelse  
16. november:  Science Pirater, Leg=læring 
23. november:  Science Pirater, Fejl er fantastiske 
30. november:  Science Pirater, ELSK eksperimenter 
 
7. december:  Julegodter 
14. december:  Juleafslutning 
 
4.-5. februar 2023: 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 no-
get specielt, så husk 
at give nummeret til 
Bitten 
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17. august Opstartsmøde - Obs. Mødet er om onsdagen 
20. august Arbejdsdag på Klausdal - se side 5 
22. august Velkomstmøde 
29. august Vand på land 
--  
5. september  Kanomøde 
12. september Pionertropperne 
19. september Pas på andre og naturen 
26. september Pyromaniac 
--  
3. oktober Prøv at fare vild 
10. oktober Et knudret møde 
17. oktober Efterårsferie - intet møde 
24. oktober Klar til Thors Natøvelse 
28. oktober Thors natøvelse 
31. oktober Mere mellem himmel og jord 
--  
7. november Blandt spøgelser og andet godtfolk 
14. november Skjulte beskeder 
21. november Stjernerne på himlen 
28. november Når en peberkagebager... 
--  
5. december Krybbespil 
12. december Juleafslutning 
--  
3.-5. februar 2023 Gruppeweekend - se side 6 

Troppens efterårsprogram 2022 
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Troppens billeder fra det sidste halve år 
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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: 
 
17. august:  Opstartsmøde 
20. august:  Arbejdsdag på Klausdal 
1. september:  Grupperådsmøde 
3. september:  Loppemarked 
10. september: Lederdag i distriktet 
16-18. september: Landsmøde 
29. oktober:  Loppemarked 
3. november:  Grupperådsmøde 
13. november:  Lederdag kl. 10.00 på Klausdal 
26. november:  Loppemarked 
3-5. februar:  Gruppeweekend på Colleruphus 
 
 
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 

mathias@ladegaard.one 

Flokassistent 

Signe Hammerdahl 

4295 0316 

Signeham@gmail.com 

Flokassistent 

Karsten Andersen 

3136 2652 

kaaklausdal@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 

Tropmedhjælper 

Mikkel Nielsen 

2623 2773 

   

Roverklanen 

Kuzcos kejserlige klan 

Klanleder 

Lukas Dahl 

5168 4581  

lukas.a.dahl@gmail.com  

  

Flokassistent 

Marie-Louise Warnecke 
(Malle) 

4073 8390 

mallen3738@gmail.com 

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 

2210 2929  
prebenv@gmail.com 

Kasserer   
Lasse Mølgaard (se troppen) 

 

Hanne Søndergård 
6171 5881 

h-k-s@live.dk 

Justyna Goworek 
9955 4274 

goworek.j@gmail.com 

Ashildur Logadottir 
2230 0982 

Ashildur.logadottir@gmail.com  

Repræsentant for 15+ 
Casper Jestrup 

6052 2055 
casperjestrup@hotmail.dk 

Repræsentant for Klausdal loppemarked 
Poul Dahl-Jørgensen 

(se centerinspektør) 

Vores præst 
Mia Mohr 

Klausdal Spejdercenter  
Klausdalsbrovej 336A  

  

Centerinspektør  
Poul Dahl-Jørgensen 

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 

 

 
           @klausdal 
 
 
           @klausdalgruppe 
 
 
           /klausdalgruppe 

Kontingent 

Ulve, spejdere og rovere: 360 kr. pr halvår 

Familiespejdere: 75 kr. pr halvår 

BANK         2252 0377290194 
MobilePay   28363  


