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Så er vi klar til et nyt spejderår i Ballerup Spejdergruppe efter en til tider 

noget våd sommer. Sommerlejren i Gillastig startede med forbud mod 

lejrbål, men det ændrede sig midt på lejren, og det føles som om det har 

regnet lige siden. Vi havde god gavn af de 5 nye telte vi har anskaffet med 

hjælp fra Ballerup Kræmmerfestival.

Rotterne i hytten er væk og vi har fået hytten malet med hjælp fra en god 

del af gruppens forældre. Det er dejligt at vi nu kan bruge hytten igen. 

Det var også en dejlig oplevelse, at der hurtigt var 8 forældre, som meldte 

sig til at hjælpe med at pakke ud efter sommerlejren. Det var en kæmpe 

hjælp at lederne ikke skulle finde tid til at pakke ud og stille på plads, men 

det hele blev ordnet med det samme.

Gruppen er jo helt drevet af frivillige kræfter, så vi er alle afhængige af 

hinanden for at det kan blive ved med at være et godt sted at være spejder.

Her i efteråret starter vi endnu to nye flokke op: et lille hold mikroer lørdag 

(som sikkert hurtigt bliver flere), og tropsspejdere om mandagen parallelt 

med tirsdagen og med fælles MEGA-møder en gang om måneden. Det er 

fantastisk at vi har 45 tropsspejdere og ser ud til at have endnu flere næste 

år. At gruppen i dag har 240 medlemmer var der nok ikke nogen der troede, 

da den blev startet af en flok drenge for 75 år siden.
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Karl og Frederik på jamboree i USA

Fra Ballerup Bladet 13. august 2019
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                                                     FAMILIE  

Periodens aktiviteter: 

 

Frem til nytår holdes der 

møder på følgende datoer: 

18. August 

8. September 

6. Oktober 

3. November 

1. December 

 

Familiespejder er for 2-6 

årige børn med deres 

forældre. 

Pris: 20 kr. pr. familie pr. 

gang. 

Tilmelding er ikke 

nødvendig. 

 

Kontakt Nomi på 

mettederbykragh@hotmail.

com hvis du vil have en 

påmindelsesmail før hvert 

møde 

 

 

 

 

Kære Familiespejdere.  

 

Vi startede dette halvår op med møde d. 18. august hvor det 

også var International Familiespejderdag. Vi havde skovtema, 

hvor vi fandt krible krable dyr, krammede træer og afsluttede 

med snobrød rundt om bålet. 

 

Vi mødes fortsat en søndag om måneden fra kl. 10-12, hvor I 

skal huske at tage tøj på efter vejret og medbringe en 

drikkedunk. 

 

Det er meget forskelligt, hvor mange gange man har været 

med til familiespejder, og der kommer løbende nye til. Her 

efter sommeren er vi f.eks. to nye spejderledere. 

 

Vi glæder os meget til at lære jer at kende og at vi sammen 

skal udforske nærmiljøet lidt mere og ikke mindst have nogle 

hyggelige timer i det fri. Vi vil bruge efteråret på at tage 

Familiespejdermærket, hvor vi blandt andet skal snitte, så man 

må gerne tage kniv med, hvis man har sådan en. 

 

Næste møde er søndag d. 8. september. 

Vi sender en reminder og programmet ud pr mail en uges tid i 

forvejen samt på Ballerup Spejdergruppens facebookside. 

 

Spejderhilsen Bogga og Nomi 

 

  

mailto:mettederbykragh@hotmail.com
mailto:mettederbykragh@hotmail.com


                                               MIKRO  

Ballerup 

Gruppe 
 

 

Efterårets aktiviteter: 

 

 

Emil fra Lønneberg 

 

Ren natur 

 

Uge 42 Efterårsferie – intet 

møde 

 

Ild, Ild og atter Ild 

 

Hygge 

 

Superspejder 

 

Juleafslutning 

 

 

 

 

 

 

 

Reservere følgende datoer:  

Oprykningstur   24.–25. 

august 

 

Juletur    6. - 8. december 

Kære Mikroer,  
 

Tak for et rigtigt sjovt og dejligt spejderår.  
 
Vi har nået mange forskellige ting så som lege, lave bål, 
snitte og hygge. Derudover har vi taget spejdermærkerne 
førstehjælp og Skattejæger.  
 
Flere af os har været afsted på Mikro/Mini divi i starten af 
maj måned med andre spejdere fra Hareskov division. På 
divien vågnede vi op til sne.   
Vi har også haft en dejlig sommerlejr i Gillastugan i Sverige 
her i juli. På lejren har vi bl.a. haft en dag i Astrid Lindgrens 
univers hvor vi har fået nye venner på tværs af hele 
Ballerup Spejdergruppe.  
 
Vi glæder os til et nyt spændende spejderår med en masse 
sjove og spændende oplevelser.  
I efteråret bliver der 3 mikrohold af varierende størrelse 
fordelt på mandag, torsdag og lørdag.  
 
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 

 

Hej Minier 

Det sidste halve år har vi udfordret jer med bål, kompas og meget mere. 

Endnu engang imponerer I! 

I har også planlagt jeres egne møder for de andre patruljer, hvor der bla. var 

mgp-sang, skattejagt og masser af lege. 

Vi drog også på tur med minierne fra divisionen, hvor vi skulle konkurrere i 

Divisionsturnering. Selvfølgelig kom vi hjem med en sejr ;) 

Inden vi afslutter årets miniår, skulle vi et smut forbi Gillastig på 

sommerlejr. Vi slog telte op, byggede spiseborde og sang med til lejrbååål. 

Vandretur i de svenske bjerge var I også klar på, og 14 km gik I i hårdt 

terræn. Vi var alle imponeret. Man skulle tro I var trætte efter sådan en lang 

dag, men legene ville ingen ende tage, og I piskede rundt på lejrpladsen, 

med smil på læben. 

Nu er tiden kommet, og vi skal sige farvel til nogle minier og hej til nye 

minier. I hele lederteamet vil vi gerne sige: Mange tak for i år, det har været 

en fornøjelse at mødes med jer hver onsdag.  

Nedenunder er der billeder fra pioneringsmærket og sommerlejr 2019 J 

Spejderhilsner Mowgli, Fønix, Arn, Mikkel, Tone, Solsort & Dumle 

 

 

Vigtige datoer 

 

21/8: 

Sidste møde 

inden 

oprykningstur 

 

24-25/8: 

Oprykningstur 

 

28/8: 

Første møde 

med de nye 

minier 

 

2-3/11: 

Minitur 



 

 
 
Vi holder møde udendørs hver lørdag fra 10-12. Det er 
normalt nede ved spejderhytten ved Pæremose Havn, men det 
hænder, at vi mødes i skoven. Det står i så fald i kalenderen. 
 
Efter oprykningsturen er vi 18 ulve og 6 ledere. Vi har sagt 
farvel til hele 13 af de store ulve, så vi kommer til at arbejde 
med at få etableret de nye patruljer og ulve i begyndelsen. 
 
Derefter kommer et vildt efterår med adventuretur, møder i 
skoven og vilde opfindelser, inden vi lukker året med den 
traditionsrige juletur. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Periodens aktiviteter: 
 

7/14/21. september: 

Kniv, sav, økse, bål, knob 

 
28. september: 

Spejderhjælpen 

 
5-6. oktober: 

Adventuremøde og tur! 

 
11. oktober: 

Mørkemøde om fredagen 

 

19. oktober: 

Efterårsferie 

 

26. oktober + 2/9. november: 

Stifindermærket 

Vi mødes i skoven! 

 
16/23/30. november: 

Opfindermærket 

 
6-8. december: 

Juletur med gruppen 

 

14. december: 

Juleafslutning 

Ulve 



 

 

Junior                                                
 

Ballerup 

Gruppe 

 

 

Kære Juniorspejdere  

 

Nu er tiden kommet til at tage hul på et ny år, og en 

ny sæson. Vi afsluttede den gamle sæson af med en 

dejlig sommerlejr i Sverige, Gillastugan. MANGE 

TAK for en fantastisk tur – I var så dejlige at være på 

tur med.  

 

I år har vi sagt farvel til 3 spejdere, der nu er rykket op 

i troppen. Med det sagt siger vi også velkommen til en 

kæmpe håndfuld ny-udklækkede Junior spejdere. Det 

vil sige, at vi bliver næsten dobbelt så mange i år, end 

vi var sidste år! 

 

Vi starter sæsonen ud med at få lavet nye patruljer, og 

får rystet alle, både de nye og de gamle spejdere, 

sammen. Derefter fokuserer vi på at tage en masse 

mærker, selvvalgte og de obligatoriske.  

 

I løbet af det næste halve år har vi hele to ture 

planlagt. Adventure tur, med ulvespejderne og 

minispejderne i oktober, og Juleturen lidt senere på 

året.  

 

Vi glæder os meget til at se jer alle de nye og de 

gamle ansigter til de ugentlige møder! 

 

Spejderhilsen – Joakim, Michael og Nikoline.  

   

 

 

 

  

Periodens aktiviteter: 

 

Vi har møde hver 

tirsdag kl. 18-20. 

Nedenunder skriver vi 

de særlige aktiviteter og 

møder: 

 

September:  

 

27/08 – Opstartsmøde 

 

Oktober:  

 

4-5/10 – Adventure tur 

med ulvene og 

minierne.  

13-21/10 - efterårsferie 

 

December: Jul og 

vinter 

7-9/12 - Juletur 

 

Detaljeret og 

opdateret program 

kan I altid se her: 

http://ballerup.gruppe.

dds.dk/kalender 
 



 

 

                                              TROP  

 

Ballerup 

Gruppe 

Verdens bedste trop bliver til verdens bedste MEGATROP 

 

hjvksavgs 
Periodens aktiviteter: 

 

September: (Adventureskolen) 

8/9 – Pla-møde 

28-29/9 – Adventure-tur 

 

Oktober: Mærkemåned 

Uge 42: PLAN 

27/9 – Megatropsmøde 12-15 

27/9 – PLA-møde 15-17 

 

November (Mystery-måned) 

9-10/11 – Patruljeture 

23/10 – PLA-møde (20-22) 

24/10 – Megatropsmøde (01-

04) 

 

December (juletur og den 

store bagedyst) 

6-8/12 – Juletur 

22/12 – Megatropsmøde 12-15 

22/12 – PLA-møde 15-17 

 

 

 

Kære Spejdere 

 

Efter en dejlig sommerlejr med kanotur og gruppesommerlejr på 

Gillastig, starter vi eventyret i verdens bedste MEGA-trop.  

 

45 superlækre spejdere fyldt med højt humør og 1000 ideer til 

aktiviteter og ting I gerne vil. 

 

DET BLIVER GODT. 

 

Efteråret byder på adventure-tur, patruljetur og juletur. PLAN-

kurser, patruljemøder, tropsmøder og MEGA-tropsmøder. 

 

Vi starter med at blive rystet sammen og så starter ADVENTURE-

skolen. I skal bl.a. på flugt fra borgerkrigen i Valyria og på 

adventure-tur efter sværdkamp-konceptet.  

 

Du kan finde alle datoer i kalenderen: 

https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender 

 

Og her på siden har vi de datoer som vi har udover de sædvanlige 

mandags- og tirsdagsmøder. 

 

Vi ses – Tropslederne 

 

 

 

https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender


Klan Hans 
 

Så står den nye sæson 19/20 for døren, og der er mange oplevelser og ture på tapetet for Klan Hans! 
Allerede i den kommende weekend, byder vi fire nye klanspejdere velkomne til den årlige 
oprykningstur. Derudover får vi et par stykker hjem fra efterskole og udvekslingsophold- alle glæder 
vi os utroligt meget til, at tage godt imod! For at få rystet os rigtig godt sammen, er der selvfølgelig 
planlagt et godt opryknings-ritual og desuden en tur i sommerhus, med Klan Voksen Hans, hvor der 
skal hygges og leges maksimalt, så vi kommer hinanden nær! 
 
Lige før sommeren, holdte klanen desuden kollektiv en uge nede i hytten. Som sædvanlig var det 
enormt hyggeligt. Solen blev nydt mens der var eksamenslæsning for de i klanen, der gik 
eksamenstiden (og studentertiden i møde!). Vi har nu to nye studenter i klanen, Lise og Jakob! Jakob 
drager allerede nu mod Odense for at arbejde og læse til lærer! Stort tillykke, og held og lykke 
fremadrettet, til jer begge! 
 
I sommerferien har klanen været på fælles divisions-sommerlejr/arbejdslejr med de øvrige klaner fra 
divisionen. Vi har været på Ungdomsøen og bygget og hygget hele ugen, og vi kan kun sige, at vi 
forlod øen i bedres stand end vi fandt den. Foruden al hyggen og byggeriet, har vi fået knyttet 
venskaber på tværs med de andre klaner, og glæder os over, at sammenholdet blandt seniorerne i 
divisionen, er tættere end nogensinde før :) 
 
I det sidste halvår, har vi desuden haft 3 af klanens spejdere- Simon, Mikkel Aa og Lise på 
Klanledelseskursus. I de næste måneder, vil de med kyndig hånd, guide klanen mod endnu bedre tider, 
og de har allerede lagt et fænomenalt program frem til efterårsferien, som der i starten af august, blev 
taget hul på! Som følge af de relationer der blev skabt på Klanledelseskursus, har Mikkel Aa (KL) 
kontakt med en klan fra Taastrup, og forhåbentligt er der endnu flere venskaber på vej, når vi skal på 
tur med dem til september!  
 
Foruden alle vores store arrangementer, har vi selvfølgelig også afholdt vores ugentlige møder. Her 
har vi blandt andet bygget Oak City bil (og vundet hurtigste bil i kategorien!), afholdt påskefrokost, 
forberedt vores famøse forårs-klanfest, afholdt Nettoraid, bagt en kartoffel uden en kartoffel, og meget 
mere... 
Med alt hvad der er sket og hvad der sker fremadrettet, kan man vist kun se frem til efteråret 2019! 
 
Spejderhilsen 
Klanlederne 
 
Mikkel Aaslet & Sille Andrea Nørgaard 

 
 
 
 
 
 
 



Så er endnu et halvår gået, og Klan Voksen Hans har nu eksisteret i et års tid. Klanen mødes én

gang om måneden til forskellige ture, arrangementer og lign. Sidste halvår har været fyldt 

med en masse forskellige og indholdsrige møder - som vi håber forsætter fremover :-) 

I foråret stod den på lederfest med Klan Hans og lederne, mens de efterfølgende møder har 

været alt fra pizzabagning i pizzaovn og en sheltertur til Sømosen! Herefter nød klanen godt af

en jordnær sommertur med bålmad og frisk luft. Turen gik først til Vallensbæk med skattejagt

efter de 6 glemte kæmper på Vestegnen (måske vender vi stærkt tilbage, eftersom vi kun 

fandt 2...) og efterfølgende videre til Karlstrup Kalkgrav - som bestemt kan anbefales. Næste 

møde starter en frisk tirsdag morgen kl.05.30, hvor vi vil forsøge os med en morgendukkert 

og fælles morgenmad inden vores travle arbejds- og studenterliv.

Vi glæder os til endnu flere spejderoplevelser fremover! 

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: https://ballerupspejdergruppe.dk/kalender/492/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
	Sommerlejrbilleder
	Spejderliv
	Jamboree
	Familiespejder
	Mikro
	Mini
	Ulve
	Junior
	Trop
	Klan Hans
	Klan Voksen Hans
	Kalenderinstruks

