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Så fik vi endeligt et halvt års kontinuert spejderarbejde uden co-
rona restriktioner. For lederne i gruppen, har det været en befri-
else igen at kunne gennemføre det planlagte uden at tænke på 
corona bobler, eller at alt skulle være udendørs. 
 

Årets højdepunkt var Spejdernes lejr i Hedeland. Vi havde ulve, 
spejdere, rovere og ledere med og de havde en fantastisk ople-
velse. Vi ved også, at mange pårørende tog en tur forbi, nu da 
lejren kun lå 20 Km fra Klausdal. Tak til dem, der mødte op. Tak 
til dem, der havde en kage eller andet godt med til vores deltage-

re. Der er spejdernes lejr igen om 4 år i 2026 – stedet er ikke of-
fentliggjort endnu 
 
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. Leder-
ne gør sig umage med et godt program, og jeg kan konstatere på 
basis af deltagerantallet, at det program er godt modtaget. 
 
Foråret for 2023 er allerede planlagt. Familiespejderlederne, ulve-
ledere, spejderledere og roverledere, har brugt timer på at få 
planlagt et super spændende spejderforår 2023 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.  
 
Hvor og hvornår ulvenes og spejdernes sommerlejr bliver, er ikke 
på plads endnu. Men det ved vi meget snart og så sender vi infor-
mation ud. 
 

Glædelig jul og godt nytår 
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Den første større aktivitet efter nytår bliver vores gruppeweek-
end i februar måned 
Læs mere om det på side 6 og husk at få dig tilmeldt. 
 
Vi afholder vores årlige gruppemøde (som er lig vores general-
forsamling) onsdag d. 22. 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. 
 
Loppemarkedet på Klausdal har ændret lidt i strukturen i 2022. 
Der har været lukket i januar og juli – måneder vi ikke plejer at 
tjene mange penge. Endvidere afholdes det nu hver anden uge i 
modsætning til før, hvor det var hver uge. Vi er 3 spejdergrup-
per i Herlev, der deles om loppemarkedet og for Klausdal, kan vi 
konstatere, at indtjeningen nu er på linje med før corona og 
dermed en stor indtægtskilde til spejderarbejdet.  
 
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 2023 på Klausdal spejdercenter. 
 
Med stor spejderhilsen Poul Dahl, Gruppeleder    

Tak for hjælpen på arbejdsdagen i august 
 
Grupperådet vil rigtig gerne takke alle, der mødte op til vores arbejds-

dag i august. 

Vi havde en god dag og de fremmødte hjalp til med, at vi fik frisket hu-

sene og de grønne områder op. 

Håber i vil komme og hjælpe til i 2023 igen og der er også noget at lave, 

hvis flere hænder melder sig næste år. 

 

Med stor spejderhilsen 

Poul, Gruppeleder 
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Spejdernes lejr 2022 – en kæmpe oplevelse 

Klausdal gruppe stimlede sammen på Herlev station i Juli 2022 
med ca. 200 andre børn og unge fra Herlev for at tage på som-
merlejr i Hedeland - og sikke en oplevelse. 
Ulvene deltog i den første halvdel af lejren, og spejderne i alle 9 
dage. 3 af vores rovere havde i ugen op til spejderlejren arbejdet 

på scenen, som endte med at blive et forrygende flot skue, med 
telte og lys i mange meters højde.  
Mad på kæmpe paella pande, sommernætter i soveposen og en 
masse skridt på skridttælleren var på alles agenda ugen igennem. 
Hedeland er et bakket landskab, og det fik vi alle sammen at 

mærke, når vi gik til torvet for at snolde eller til aktivitetspladser-
ne for at hygge os i løbet af dagen.  
Både ulve og spejdere brugte lidt tid på at finde vej i den store lejr 
med 32.000 deltagere, og det føltes som om at arrangørerne med 
vilje havde lagt aktiviteter langt væk fra vores lejrplads.  
Den helt store udflugtsdag gik til Roskilde, hvor især pladsen foran 
Roskilde vikingeskibsmuseum var et virvar af aktiviteter og spej-
deruniformer. En skøn dag med vikingeslag, pizza på den lokale og 
besøg i domkirken.  
Vores mega-aktivitetsdag med 3.000 spejdere på aktivitet i grus-
graven var også et kæmpe event. Her blev der danset, leget og 
udforsket i et sindrigt system, så alle fik en masse oplevelser med 
hjem.  
Spejdernes lejr betyder også store lejrbål og vi fik et par gode 
koncerter med bla. Jung.   
Tak for en skøn lejr alle sammen. Vi glæder os til Spejdernes lejr 
2026. 
 

PS: vi spiste tilsammen 6 tons havregryn og drak 34.800 liter 

mælk.  
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Gruppeweekend 3. – 5. februar 2023 
 
Kom og vær med på en sjov og spændende gruppeweekend. Vi 
skal lære lidt om demokratiet og stemme om, hvilke aktiviteter 
vi skal lave og hvad mad vi skal spise. Der vil være stemmebok-

se, stemmesedler og mulighed for at argumentere for sit valg. 
Så må vi håbe der ikke opstår valgfusk. Vi skal også lidt rundt 
på jordkloden og se på hvordan børn lever i andre lande. Skal de 
arbejde for at hjælpe familien? hvad for noget legetøj har de? 
Og hvordan laver man det ? 

 
Alle familiespejdere, ulve, spejdere, rovere og ledere får en fan-
tastisk weekend sammen.  

• For spejderne, lederne og roverne starter lejren fredag d. 3. 

februar kl. 20.00 på Colleruphus og for ulvene starter lejren 
lørdag d. 4. februar kl. 9.00. 

• Lejren holdes på: Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11D i Hol-

te og vi slutter alle sammen samme sted søndag d. 5. febru-
ar kl. 13.00.  

• Familiespejderne (med deres forældre) er velkomne til at 

deltage på lejren om lørdagen fra kl. 9.30 – ?  
 
Skriv en mail til Poul@dahlmail.dk og tilmeld dig gruppeweeken-
den – senest den 26. januar 2023  
 
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, skifte-
tøj 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 Colleruphus på https://colleruphus.bookhus.dk 
 
Stor spejderhilsen 
Lederne  

Børns rettigheder 
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Familiespejder på Klausdal  

 
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 op-
levelse. 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 Klaus-

dal spejdercenter.  
 

Lørdag 4. februar Kl. 9.30 – ??: Vi er med på gruppeweek-
end på Colleruphus (se mere i bladet). Pris: Kr. 50 pr. 
barn 

 

• Søndag d. 26/2 Kl. 10.00 – 11.30: Vi laver vintermad til 

dyrene 

• Søndag d. 26/3 Kl. 10.00 – 11.30: Førstehjælp 

• Søndag d. 7/5 Kl. 10.00 – 11.30: Tur i mosen 

• Søndag d. 18/6 Kl. 10.00 – 11.30: 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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Ulvenes billeder fra det sidste halve år 
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Ulvenes forårsprogram 2023 

11. januar:  Gaffamøde 
18. januar:  Kirkegårdsløb 
25. januar:  Samarbejde i de nye bander 
 
1. februar:  Formålsparagraffen 

8. februar:  Bål og brand 
15. februar:  Vinterferie - intet møde 
22. februar:  Gruppemøde 
 
1. marts:  Vi sår frø & lægger kartofler 

8. marts:  Førstehjælp 
15. marts:  Spillemøde 
22. marts:  Naturlamper 
29. marts:  
 
5. april:  Påske - intet møde 
12. april:  De små planter skal ud i solen 
19. april:  Tarteletmøde 
21.-23. april: Distriktsweekend 
26. april:  Sct Georg 
 
3. maj:  Pionering - vi planlægger og lærer 
10. maj:  Pionering - vi bygger og tester 
17. maj:  Pionering - vi afprøver og river ned 
24. maj:  Tur til træbanken 
31. maj:  Bålmøde 
 
7. juni:  Kanoforberedelser 
14. juni:  Sejle i kano 
21. juni:  Vi laver mad med ting vi selv har dyrket 
 
2.-8. juni:  Sommerlejr på Næsbycentret 

Husk 
• Tag tøj på til at væ-

re ude. Hver gang 
• Meld afbud til Bitten 

hvis du ikke kom-
mer til et møde 

• Hvis du vil have en 
sms når der sker 
noget specielt, så 
husk at give num-
meret til Bitten 
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9. januar Der mangler lys  
16. januar Der mangler vand  
23. januar Der mangler strøm 
30. januar Det helt personlige  
   

4. februar Gruppeweekend 
6. februar Tag dine vandrestøvler på  
13. februar Vinterferie - Intet møde 
20. februar Fastelavn om onsdagen - Intet møde 
22. februar Fastelavn kl 18:30 

27. februar HJÆLP 
   
6. marts A way to go  
13. marts Så er mærket i hus  
20. marts Red dig selv  
27. marts Stuntman  
   
3. april Påske - Intet møde 
10. april Påske - Intet møde 
17. april Byg det selv 
24. april Hvor langt kan du komme 
   
1. maj Førstehjælp, hjertemassage  
8. maj Kend det, spis det  
15. maj Bo på Klausdal, bålkok mærket  
22. maj Din indre troubadur 
29. maj Pinse - Intet møde 
  
5. juni Grundlovsdag - Intet møde 
12. juni Kano 
19. juni Hygge og sommerlejrforberedelse  

Troppens forårsprogram 2023 
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Troppens billeder fra det sidste halve år 
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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 interes-
serede er altid velkomne til at deltage. Man er altid velkommen 
til at kontakte mig, hvis man mangler oplysninger om et arran-
gement.  

 
For at gøre planlægningen af foråret 2023 nemmere er her et 
foreløbigt program: 
 
 

 

• 10. januar:   Lederne holder workshop om korpsets 

formål. Mødet afholdes hos mig.  

• 3-5. februar: Gruppe weekend på Colleruphus 

• 22. februar:  Gruppemøde kl. 18.30 på Klausdal 

• 2. marts:   Grupperådsmøde 

• 4. marts:   Loppemarked 

• 14. april:   Loppemarked 

• 4. maj:    Grupperådsmøde 

• 13. maj:  Loppemarked 

• 4. 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 

mathias@ladegaard.one 

Flokassistent 

Signe Hammerdahl 

4295 0316 

Signeham@gmail.com 

Flokassistent 

Karsten Andersen 

3136 2652 

kaaklausdal@gmail.com  

Flokassistent 

Marie-Louise Warnecke 

(Malle) 

4073 8390 

mallen3738@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  

  



Gruppestaben 

Gruppeleder   

Poul Dahl 

Hjortespringparken 14 

3028 1893 

poul@dahlmail.dk  

  

Grupperådet består enhedslederne og gruppelederen 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  


