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Ballerup Spejdergruppe

Gruppelederen
Slutningen af 2018 blev præget af rotternes besøg i hytten. De er kommet ind gennem 

et kloakrør, som ikke var ordentligt aflukket, og det er overraskende, at det ikke er sket 

før. Kommunen har taget det meget alvorligt, og har reageret super hurtigt og 

hjælpsomt. Takket være en hurtig indsats fra ledere og forældre har vi nu ryddet hytten 

helt. Den vil blive aflukket indtil rotterne er helt væk, men vi er blevet loven en 

toiletvogn i den tid, hvor vi ikke kan bruge hytten. Når rotterne er væk bliver der gjort 

professionelt rent og vi kan flytte ind igen. Desværre er det ikke muligt at give en 

tidsplan for det. I mellemtiden holder vi møderne uden for, så husk varm og tør 

påklædning.

Men rotterne skal ikke få os til at glemme alt det gode, som er sket og kommer til at ske i

Ballerup Spejdergruppe. Også i 2018 havde vi en super god juletur, hvor julen blev 

reddet trods hård modstand fra Dr Doofenshmirtz.  Vi fik god hjælp i køkkenet af 

forældre til at lave julemad til 169 deltagere. Vi bliver ved at blive flere spejdere og 

ledere, og det er bare dejligt.

Gruppen har fået ny hjemmeside: https://BallerupSpejdergruppe.dk så den gamle bliver 

ikke opdateret mere. Lær sidst i bladet hvordan du importerer arrangementer fra din 

gren på din telefon eller printer dem på papir.

Til sommer tager hele gruppen på sommerlejer til Gillastig på Söderåsen i Sydsverige i 

uge 31. Nærmere information om præcis hvornår og hvilke dage de forskellige grene 

deltager kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Man kan læse mere 

om lejrpladsen på http://www.gillastugan.dk/ 
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Periodens aktiviteter: 

I foråret arbejder vi fortsat 

med mærkerne Kniv-bål-knob 

og Sporfølger. 

Vi holder møde den sidste 

søndag i hver måned kl. 10-12: 

27/1 

 

24/2 

 

30/3 Kilometervandring  

(intet møde d. 31/3) 

 

28/4 

 

26/5 

 

30/6 

 

Familiespejd er for 2-6-årige 

børn med deres forældre. 

Pris: 30 kr. pr. familie pr. gang. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Kontakt Lätta, hvis du vil have 

en gratis påmindelsesmail før 

hvert møde. 

 

Kære Familiespejdere 

 

Her har I lidt stemningsbilleder fra det forgangne halve år, hvor vi 

har arbejdet med to mærker. For de nye: Kniv-bål-knob og for de 

erfarne: Sporfølger. Vi har snittet navnepinde og nisser, og vi har 

været på et lille løb med sportegn. Vi fortsætter i det nye år. 

 

Nytåret fejrede vi med en Nytårskur, hvor der var skattejagt og 

bagefter popcorn på bål, grøntsagsstave og børnechampagne. 

 

D. 30. marts går vi kilometervandring sammen med alle de andre 

spejdere. Der er tradition for, at familiespejderne sammen går 

10 km; de mindste på løbecykel eller i klapvogn. 

 

Vi ses d. 27. januar kl. 10-12. Husk det varme tøj til både børn og 

voksne. 

 

Spejderhilsen Lätta 

 



                                               MIKRO  

Ballerup 

Gruppe 
 

 

Forårets aktiviteter: 

 

 

Lys & Mørke 

 

Vinterferie – intet møde 

 

Førstehjælp 

 

Skattejæger 

 

Påskeferie – intet møde 

 

Natur & lejrliv  

 

 

 

 

 

Reservere følgende datoer:  

 

Mikro/Mini divi   3. - 5. maj 

 

Sommerlejr     28. - 31 . Juli 

 

Oprykningstur 24.– 25. August 

Kære Mikroer,  
 

Tak for et rigtigt sjovt og godt efterår.  
Vi har lært hinanden at kende, snittet, lavet bål og taget 
spejdermærke som hulebygger.  
 
Vi har også været af sted på juletur sammen med øvrige 
Ballerup spejdergruppe. Vi var 17 børn og 6 voksne fra 
mandagsholdet og 14 børn og 7 voksne fra torsdagsholdet. 
Tak for opbakningen fra jer forældre.   
 
Foråret er blevet startet op med en fælles nytårskur, hvor vi 
fik hygget, snittet, lavet brændemærker og spist sammen.  
 
Vi glæder os til et spændende forår med en masse sjove 
og spændende oplevelser.  
 
Husk at vi altid er ude, og at spejderne skal være klædt 
på efter vejret!  
 
Spejderhilsen Mikrolederne 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/63667/%3Dlogo_juni2003_str10-10_300dpi.jpg&imgrefurl=http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Turisme_og_fritid/Spejderbev%C3%A6gelser/Det_Danske_Spejderkorps&usg=__T4PRnkoV8KUAZ68Hh79yClPXNEA=&h=1297&w=1181&sz=371&hl=da&start=1&sig2=5ztQSM-3bFSduubPvRu1QQ&tbnid=WS1tTv_oBq_MJM:&tbnh=150&tbnw=137&prev=/images?q%3Ddet%2Bdanske%2Bspejderkorps%26gbv%3D2%26hl%3Dda&ei=uK5NS7TOFted-Aay9eH_DA


Ballerup Spejdergruppe: Mini

Kære Minier

Efter en dejlig og vellykket sommerlejr, tog vi på oprykningstur, hvor vi sagde farvel til de ældre 

minier, og sagde velkommen til de nye minier. 

Hvor var I gode til at byde de nye minier velkommen!

Det sidste halve år, er minierne blevet udfordret med diverse ting, og de klarede det til 

topkarakter. 

Nørd-mærket var en favorit iblandt mange af minierne. Måske fordi vi fyrede raketter af 

Minierne er også blevet eksperter i: 

Hvordan man tænder det korrekte bål

Hvorfor det er vigtigt at man holder på træet når man saver

Hvordan man binder et flagknob og pælestik

Vi sluttede 2018 af med en super juletur. I var nogle fantastiske minier at have med på tur, og en 

godnat historie fra Arn, var vist en dejlig afslutning på turen 

I kan allerede glæde jer til flere ture, sjove mærker og masser af hygge!

Vi ses!

Spejderhilsner

Ulrik, Andreas, Britt, Mikkel, Tone, Nina, Sofie og Sarah



Periodens aktiviteter:

Januar:
Bestemme selv + 
kort/kompas

Februar:
Mørkemøde + 
agenttema

Marts:
Førstehjælp + ulvetur

April:
Spejder & samfund

Maj:
Divisionsturnering + 
Oak City-forberedelser

Juni:
Pionér + ulvetur

Periodens aktiviteter:

Januar:
Bestemme selv + 
kort/kompas

Februar:
Mørkemøde + 
agenttema

Marts:
Førstehjælp + ulvetur

April:
Spejder & samfund

Maj:
Divisionsturnering + 
Oak City-forberedelser

Juni:
Pionér + ulvetur

Ulvene har netop overstået et stærkt halvår, der 
har budt på både patruljesammenhold, 
værktøjsfærdigheder, fysik/kemi-projekter og en 
fed juletur.

Vi er 32 ulve og har netop fået 2 nye. Vi er 
fordelt på 4 patruljer med hver deres kendetegn, 
patruljestander og territorium.

I 2019 skal vi ud og bruge vores færdigheder og 
patruljer på orienteringsløb, mørkemøder, 
ulveture, divisionsturnering og Oak City-rally!

Der bliver tryk på og med et stort lederteam 
kommer vi til at få en masse fede oplevelser, der 
udvikler både børn og voksne.

Vi har i de forgange 12 måneder haft et stort 
fokus på arbejdet med ulvene i patruljer som 
selvstændige enheder. Det er i høj grad 
patruljeleder og assistenter, der leder patruljen 
og i mindre grad de voksne.

Ulvene vokser med opgaven for hvert møde, og 
det kan mærkes på deres gåpåmod og humør. 
Det er en stor fornøjelse at være ulv!

Ulve



 

JUNIOR  
Så er vi kommet ind i år 2019, og det er  
et år, der byder på mange spændende 
ting hos juniorerne. Vi skal blandt andet 
være en masse i skoven, hvor vi skal 
lære om at finde vej, og om naturen. 
Derudover skal vi åbne vores egen 
restaurant, hvor forældrene bliver 
inviteret på middag og vi skal blive 
klogere på koder. Derudover skal vi 
bare have det rigtig sjovt.  
 
Vi skal være meget udenfor, så husk 
altid tøj, der passer til vejret.  
 
Spejderhilsner fra juniorlederne.  

 



 

 

                                              TROP  

 

Ballerup 

Gruppe 

 

 

 

 Periodens aktiviteter: 

 

Vores møder er tirsdag kl. 19-

21 ved hytten. 

 

Her er de ting som vi skal 

udover de sædvanlige møder. 

 

Januar – Blandede Bolsjer – 

nytår, kollektiv og eat-out) 

28/1-3/2 - Kollektiv 

 

Februar – Mer´ magt til 

patruljerne og regnbuespejd 

 

Marts – Mærkemåned 

1-3/3 PLAT 

 

April – Rafteprojekter 

13-21/4 Påskekursus 

 

Maj – Oak-city og vi sætter 

spor på grunden 

3-5/5 Divi 

 

Juni – Kano 

14-15/6 - 6-7.klassetur og 8-9. 

klassetur 

15-16/6 – tropstur på 

ungdomsøen 

 

Sommerlejr med kanohejk i  

25. juni – 3. august 

Kære spejdere 

 

Så tager vi hul på 2019 i verdens bedste trop. 

 

Vores ambitioner for året er: 

 

• Flere på adventureløb 

• Mindst 2 hold på påskekursus 

• Mindst 15 spejdere på PLAN 

• Sommerlejr med mega-biuak, med kulørte lamper, 

sækkestole og ”solcelledrevet mediecenter” 

• Mere magt til patruljerne 

 

Vi lægger hårdt ud med kollektiv, som patruljerne styrer og en 

række møder, hvor det kun er patruljernes fantasi der sætter 

grænsen. 

 

Vi fortsætter selvfølgelig også med vores EAT-OUTprojekt og gode 

traditioner som km-vandring, 6-7. klasse tur og 8-9. klasse tur. 

 

Vi glæder os til det hele 

 

Spejderhilsen - Lederne 

 

 



Troppens nytårskur 2019 

Årets motto: Mer´ magt til patruljerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 
Farvekoder: Grøn (6. klasser), Rød (7. klasser),  

Sort (8. klasser) og Hvid (9. klasser) 



KLAN HANS 

Der står 2019 i kalenderen, og Klan Hans går et nyt år i møde.

Men for at kigge fremad, kigger vi for en kort stund tilbage og erkender de forandringer der har 
fundet sted i det forgangne år. Efteråret 2018 har stået på en spændende proces, med en 
opdeling i Klan Hans og Klan Voksen Hans.

Det har betydet et farvel til en stor del af klanen, der nu har taget det næste skridt i deres 
spejderliv. Vi ønsker dem al muligt held og lykke og glæder os over, at vi fortsat kommer til at se 
dem til ‘Eventyrtid’. Derfor har efteråret 2018 også betydet et arbejde med at genfinde sin klan-
identitet, så den er i overensstemmelse med de aktuelle klanmedlemmer.  

Endnu et skridt i den retning, var ‘Årsmødet’, som klanen i vinteren 2017 vedtog skulle afholdes 
årligt. Her snakker klanen om en masse formalia, der sættes spændende debatter i gang og der 
skabes rammer for refleksion, hvor man kan tænke over hvorfor man egentlig er spejder?  
Derudover er det også på dette møde, at vores klanledere (gen)vælges- og vi må derfor råbe hurra 
for Tone og Sille, der i denne omgang er valgt som klanledere.  
Desuden skal der lyde et stort tillykke til Mikkel Aaslet, der fra midt-maj overtager Tones rolle som 
klanleder, efter at være hjemvendt fra USA. I klanlederteamet glæder vi os meget til et spændende 
samarbejde på kryds og tværs :-)


Vi takker desuden af til Ulrikke, der har været klanleder de sidste 2 år, og nyder at hun stadig 
finder sin ugentlige gang i klanen. På vegne af hele klanen siger vi af hjertet TAK for dit 
fremragende arbejde! 

 
I foråret 2019 venter spændende aktivtiter. Klan Hans skal bl.a. på forårstur, afholde USA-
arrangement, holde kollektiv, fest, deltage på klanrådsmøde mm. Datoer og tema på alle 
aktiviteterne er ikke fastsat endnu, men det kan allerede loves, at der er gode oplevelser i vente. 
Vi glæder os til et begivenhedsrigt forår og ønsker alle et godt 2019!


Spejderhilsen 
Klanlederne


Tone Nybye Tryde & Sille Andrea Nørgaard

Karl og Frederik tjekker opskrifter og 
slapper af efter årsmøde d. 12/01/2019

Tone og Sille, den nyeste klanleder-duet, i 
et festligt øjeblik :)



Sidste halvdel af 2018 har været et begivenhedsrigt år for klanspejderne i Ballerup

Spejdergruppe. Med omkring 40 klanspejdere blev der, efter flere af de ældstes klanspejderes

ønske, startet en ny klan op - Klan Voksen Hans.

Formålet med den nye klan er et forsøg på at fastholde spejderglæden hos nogle af de gamle

og erfarne klanspejdere, der har været i Ballerup Spejdergruppe siden de var små, men som

nu er fløjet fra reden og væk fra Ballerup.

Møderne i Klan Voksen Hans foregår som udgangspunkt to gange om måneden. Én gang med

klanspejderne fra Klan Voksen Hans, og én gang med alle klanspejderne fra Ballerup

Spejdergruppe - både Klan Hans og Klan Voksen Hans. Møderne har været i gang siden

sommerferien, og vi glæder os til endnu flere aktiviteter i det nye år.

I foråret har Klan Voksen Hans bl.a. lederfesten at tænke på og en weekendtur til Ungdomsøen

i maj. Så vi glæder os!

Vi har bl.a. besøgt 'Golden Egg' En udendørssauna ved Charlottenborg Kunsthal. En

anbefalelsesværdig oplevelse! Derudover var æbleskivebagning på Spejdercenter Holmen en

lun julesucces søndag formiddag.

Mange spejderhilsner,

Ida og Sara, klanledere

Klan Voksen Hans



Spejderkalenderen på din telefon!
Er du træt af selv at taste spejderarrangementer ind i din telefon?

Nu kan du (igen) få din grens arrangementer direkte på din telefon. Følg vejledningen på dds.dk: 

https://dds.dk/ical. Linket til din gren finder du nedenfor eller ved at gå på 

https://ballerupspejdergruppe.dk → Afdelinger → din gren → ”Se alle arrangementer ...” (nederst) 

→Abonner. 

Grene
• Mikro Mandag: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/7/ical

• Mikro Torsdag: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/25/ical

• Mini: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/8/ical

• Ulve: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/13/ical 

• Junior: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/9/ical

• Trop: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/10/ical 

• Klan Hans: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/11/ical

• Klan Voksen Hans: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/162/ical 

• Alle arrangementer: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/ical 

Hvis du gerne vil printe en pæn årskalender på papir med grenens arrangementer kan det gøres på 

https://kalendersiden.dk/ ved at paste linket under ”Notater” → ”Begivenheder”. Forhåndsvisningen

opdateres med det samme.




	Forside
	Gruppeleder
	Organogram
	Familie Spejdere
	Mikro
	Mini
	Ulve
	Junior
	Trop
	Troppens Nytårskur
	Klan Hans
	Klan Voksen Hans
	Kalender

