
      
Velkommen i Ballerup Spejdergruppe – Det Danske Spejderkorps

Vi er 200 glade spejdere i alle aldre, som elsker friluftsliv, leg, bål og kammeratskab, og som rigtig gerne vil 

være spejdere sammen med dig.

Vi er delt i 6 grene alt efter hvilken klasse vi går i: Mikro: 0.-1. kl., Mini: 2.-3. kl., Junior: 4.-5. kl., Ulve: 2.-5. 

kl., Trop: 6.-9. kl., Klan: 16-23 år. Vi har også familiespejd fra 2-6 år. 

Ulvene holder møde hver lørdag fra kl. 10-12 ved vores hytte på Pæremosevej 37C og området som vi 

kalder Pæremose Havn. 

Ulvelederne hedder:

Chui/Frederik (29911882/frederik@flundberg.dk), Katrine, Lätta, Otto, Simon, Sille, Øystein og Suzanne.

Hvad skal vi lave og hvad skal vi bruge?

Når du har prøvet at være med på 2-3 møder og stadig gerne vil være spejder, skal du melde dig ind her: 

https://medlem.dds.dk/member/signup/1802. 

På vores møder lægger vi vægt på leg, kammeratskab og udeliv. Vi er ude så meget som muligt og kan godt 

lide bålrøg og møg. Ind i mellem kaster vi os over traditionelle spejderfærdigheder som knob, raftetårne, 

kompas og koder, men vi er heller ikke blege for at bruge fantasien - på rumrejser, til detektivopgaver m.m.

Som ulvespejder behøver du ikke andet udstyr end det tørklæde og det lille hæfte ”Flammen”, som du får, 

når du er meldt ind og købt startpakken her: https://medlem.dds.dk/event/id/5832/register

Uniform, bælte og dolk kan du købe, når du har været spejder et godt stykke tid. (Den første lørdag i hver 

måned holder spejderne i Farum loppemarked på Havremarken 10 i Farum – her kan man ofte finde brugt 

udstyr til gode priser. Skal det være nyt, er det hos Spejder Sport, hvor alle spejdere får 10% rabat). 

Vi er næsten altid udendørs – også når det regner og er koldt. Så det er vigtigt med tøj, som passer til 

vejret, og som gerne må blive beskidt.

Som ulvespejder må du gerne bruge dolk, men KUN når du har fået lov, og når der sidder en voksen i 

nærheden. Som ulv kan du tage knivbevis, og har du knivbevis, har du bevist, at du er fornuftig og dygtig 

nok til at bruge kniv, uden at de voksne sidder lige ved siden af. 

Vi håber, at du har lyst til at være med!
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Husk
- at komme til tiden
- at melde afbud, hvis du ikke 

kommer
- tøj til at være ude og som må 

blive beskidt
- at melde dig ind  og at bestille 

startpakken, hvis du er ny 
spejder.

 

      
Ulvene

Ulvespejdere er en speciel gruppe, hvor der er børn lige fra 2. til 5. klasse. Det betyder, at de i høj grad kan 

lede hinanden, således at det er de ældste spejdere, der leder og fører an og i mindre grad de voksne 

ledere. Det giver øget respekt for hinanden og fantastiske muligheder for at lære ledelse og selvhjælp.

Hvad er meningen med galskaben (spejderiet)? 

(Mest for forældre)

I Ballerup Spejdergruppe er kammeratskab på tværs af

alder og gode oplevelser meget vigtigt. Det er også

vigtigt at spejderne udvikler sig til både sociale og

selvstændige mennesker. Spejderne skal kunne tage

ansvar og initiativ, lære medbestemmelse men også

lære at tage hensyn til andre og at samarbejde. Derfor

arbejder vi i patruljer. Patruljer er faste små grupper

med egen identitet. Hver gruppe har sit eget navn. 

Mange opgaver løses i fællesskab i patruljen, og vi lægger vægt på, at man i patruljen venter på hinanden. 

Vi vil bede om at I melder afbud, pr. mail eller sms. Er det samme dag, er det bedst på SMS til Chui på 29 91 

18 82.

En gang imellem bestemmer patruljen selv programmet på et par møder. Der er kun to regler: Patruljen 

skal være enig om programmet, og man kan ikke lave ”ingenting”. Det kræver ofte store forhandlinger og 

involverer ofte mad/guf over bål.

Spejderne kan altid mere end deres forældre tror, og vi vil gerne udfordre dem i trygge rammer. Vi lægger 

mere vægt på, at spejderne har lavet det meste selv, end på et smukt resultat. Men vigtigst af alt – vi skal 

have det sjovt.

Forældrene...

Selvom spejderne kan mere end forældrene tror, er der stadig brug for forældrenes hjælp – bare en gang i 

mellem.  Som forældre kan du være med på mange måder: Køre os og bagagen til og fra ture, hjælpe på et 

enkelt møde, deltage i forældrebestyrelsen, fixe ting i hytten, hjælpe med oprydning og at tørre telte efter 

ture, eller at være leder. Vi spørger jer ind i mellem og håber så, at I melder jer, men kan du ikke vente så 

længe, så hører vi meget gerne fra dig.              

Spejderhilsen, spejderlederne

      

August 2017
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