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Gruppelederen

Kære spejdere, forældre og ledere

Godt nytår allesammen!

DET SKER

Grupperådsmøde onsdag d. 26. februar. Kom og vær med! Dette er spejdergruppens 

generalforsamling, og det er et meget familievenligt arrangement, så hele familien er velkommen. 

Her oplever alle at det formelle demokrati er for alle og det er nemt at få indflydelse og komme 

frem med sine ideer. Vi forventer at alle kommer - man kan selvfølgelig blive forhindret. Der 

kommer særskilt invitation til mødet.

Sommerlejre i uge 31. Både små og store spejdere tager på sommerlejr i uge 31 (eller dele af den).

Turene starter formodentligt d. 25. juli, der er lørdagen i uge 30. I hører meget mere om dette, når

vi nærmer os.

Pæremose Havn. Vi fortsætter med at udvikle vores område Pæremose Havn. Vi ønsker bl.a. en 

toiletbygning, så man ikke behøver at gå ind i hytten, og så man ikke skal stå i kø når vi er 150 

spejdere på tur på Pæremose Havn. Vi har netop fået en stor adventuretrailer (med tilskud fra 

DUF), hvor vi kan opbevare noget af vores grej og hvor man nemt kan få fat i det. Dette kan I høre 

mere om på grupperådsmødet.

Ledere og seniorer fra klanen følger lige op på weekendens program på juleturen. Bagefter er der pakkeleg!



DER ER SKET

Danmarks tredjestørste spejdergruppe. Vores spejdergruppe er vokset med 10-12% hvert år de 

sidste 12 år. Vi er nu 260 medlemmer, hvilket er en meget stor spejdergruppe og Danmarks 

tredjestørste. Heldigvis har vi mere end 55 ledere, der hver uge (eller mindst en gang om 

måneden) har lyst til at lave sjove spejderaktiviteter, der udvikler børn og unge til selvstændighed 

og ansvarlighed.

Juletur. Vi var 165 deltagere på årets juletur, hvor vi hjalp med at redde julen. Det var noget med 

at Mr. Halloween havde fået tidsmaskinen til at forvandle julemanden til et barn, og det dur jo 

ikke. Vi havde en rigtig dejlig tur - og der kom hverken voldsomme mængder af regn eller sne 

denne gang.

Hjælp til opgaver. Vi har siden august haft stor hjælp til vores medlemsadministration af Eva 

Bennedsen, der er mor til Mia i troppen. Det er en stor lettelse for os spejderledere, at vi først og 

fremmest kan koncentrere os om spejderaktiviteter. Med en anden praktisk opgave har Maj-Brit i 

mange år hjulpet med at vaske viskestykker mv. for os, og vi er glade for at Louise nu har 

overtaget opgaven.

I gruppeledelsen har vi også fået nye kræfter. Rikke og Mia har trukket et stort læs i flere år. Nu 

drosler de begge lidt ned for aktivitetsniveauet, og det er derfor herligt, at Hans (der også er leder 

i troppen) vil hjælpe med ledelse af gruppen. I ledelsen er desuden Thomas, Britt og jeg selv. Dertil

kommer bestyrelsen. 

Vil du også være med i fællesskabet og hjælpe i Ballerup Spejdergruppe så ring eller skriv. Så 

finder vi den rette opgave til dig.  Det er sjovt at være med i Ballerup Spejdergruppe - både som 

barn, ung og voksen!

Med spejderhilsen 

Fut (Eva, evaravn@live.dk mob. 24289356) 

Klan Hans (unge spejdere 16-22 år) planlægger det sidste til natløbet for troppen på juleturen.



68 store og små hænder støvsuger Baltorpen for cigaretskod 

Den 28. september var hele 34 spejdere fra Ballerup Spejdergruppe, hvor af over 25 var børn, samlet i 

naturens tjeneste for at rense Baltorpen i Ballerup Kommune for henkastet affald. Og det var 

kærkomment, for der lå så meget affald, at de 68 store og små hænder ikke kunne nå at fjerne alt 

affaldet. 

”Der var ekstremt meget affald, ISÆR cigaretskod. Så meget, at vi ikke kunne nå at gå hele ruten. Men det var 

en stor succes, for det var jo ikke svært at finde affald, som vi kunne samle op. Det var dejligt med veste, 

handsker og grabbere, der gjorde det sjovt at samle affald. Mht. flasker og dåser med pant, så har vi talt alle 

dem med, som der blev betalt pant for, da de blev købt. Kun 13 af dem kunne vi reelt få pant for. Resten var 

ødelagt, eller pantmærket var pillet af.”

Ballerup Spejdergruppe fik fyldt 9 affaldssække helt op med: 

• Cigaretskod

• Dåser 

• Plastikflasker

• Plastik

• 55 dåser og flasker, hvoraf hele 28 var med pant

De typer af affald, som spejderne har fjernet ved Baltorpen, kan selv i deres mindste størrelse gøre skade

på natur- og dyrelivet. F.eks. er cigaretskod et enormt lille stykke affald, der er fuld af giftstoffer og 

tungmetaller, som cadmium, der også findes i batterier. Disse giftstoffer udledes fra skoddet og i det 

jord- eller vandmiljø, som det lander i. Derfor er en indsats som spejdernes forskelssættende og vigtig!

At samle affald er ikke noget nyt for spejderne, for i foreningen er værdier som ansvar og at være ét med 

naturen dybt indlejret i foreningens rammer.

I foreningen er der et stærkt fællesskab samtidigt med, at børn og unge opdrages til at tage ansvar i 

familie og samfund. Og derudover, er en af de bedste ting, at de er udenfor det meste af tiden. 

De velfortjente sponsormidler, som foreningen har tjent, vil gå til en kasse med udstyr til spejderture i 

form af økser, save, bålgryder, grydeskeer, spækbrædder, urteknive, kartoffelskrællere, skåle mv.

Vil du vide mere om Ballerup Spejdergruppe, så se her: https://ballerupspejdergruppe.dk/



Ballerup 

Gruppe 
 

                                                     FAMILIE  
 

Periodens aktiviteter: 

 

Frem til sommer holdes der 

møder på følgende datoer: 

26.01.20 – Kniv, knob og bål 

23.02.20 - Fastelavnstema 

22.03.20- Kniv, knob og bål 

26.04.20 - Arbejdsdag 

17.05.20 - Kniv, knob og bål 

14.06.20 - Afslutning 

 

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.  

 

I efteråret har vi fundet krible krable dyr, krammet træer, 

snittet navnepinde, lavet trolde, fuglekugler og 

brændemærker og ikke mindst en masse lækkerier over bål. 

 

Vi vil bruge dette halvår på at tage Familiespejdermærket, 

hvor der er fokus på Kniv, Knob og Bål – så man må gerne tage 

kniv med, hvis man har sådan en. 

 

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. Hvis I 

kender nogen der er interesseret må I gerne tage dem med. 

 

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 
 

 

Forårets aktiviteter: 

 

Stjernekigger 

 

Fælles Mikro Nytårskur 

 

Sanser 

 

Knob, bål og hygge 

 

Pionering 

 

Spis naturen 

 

Sommerafslutning 

 

Derudover står den på leg, 

sjov og hygge! 

 

 

Reserver følgende datoer:  

Grupperådsmøde 26/2 

Kilometervandring 28/3 

Mikro/Mini divi 1-3/5 

Sommerlejr uge 31  

 

 

Husk at vi altid er ude, og 
at spejderne skal være 
klædt på efter vejret!  
 

Kære Mikroer,  
 

Tak for et rigtigt sjovt og dejligt spejderefterår.  
 
Vi har nået mange forskellige ting så som lege, klatre, lave 
bål, snitte, bygge skralderobotter og hygge. Derudover har 
vi taget spejdermærkerne ’Ren Natur’ og ’klar dig selv’.  
 
Flere af os har været afsted på Juletur sammen med hele 
Ballerup spejdergruppe. Her fik vi heldigvis, med hjælp af 
jeres spejderfærdigheder, reddet julemanden fra den onde 
Mr. Halloween.  
 
Vi glæder os til et nyt spændende forår med en masse 
sjove og spændende oplevelser og ture sammen.  
 
 
Spejderhilsen Mikrolederne 
Mikro Mandag, Vidur & Ukrudsflokken 
 
 
PS: Husk at reservere uge 31 i kalenderen. Her skal vi på 
sommerlejr et sted i Danmark (forventet start lørdag i uge 
30 (25/7)). Nærmere information følger.  
 
 

 

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  

Efter en dejlig sommerlejr startede vi endnu et spejder år med vores nye 

minigren. Det har været sjovt og I er blevet super dygtige.   

Vi har taget et masse mærker, og I er blevet eksperter i: At finde vej, bygge 

de sejeste besnøringer, og gennemføre et adventure løb 

I november drog vi på eventyr. Vi skulle ud og blive indianer. Jeres 

indianer-færdigheder er nu til topkarakter! Men ingen rigtig indianertur 

uden en tipi. Tipien blev hejst over bålet, og vi kunne sidde og synge ved 

lejrbålet, i vores helt egen indianer verden.  

Vi sluttede 2019 af med et brag af et smuglerløb. I måtte gemme jer i 

mørket, for ikke at blive fanget af politiet, mens I løb på livet løs i kamp om 

at komme i sikkerhed. Man skulle tro det ikke kunne blive bedre end det, 

men en afslutning under stjernehimlen, med grin og smil, var prikken over 

i´et.  

Vi siger også mange gange tak for en hyggelig juletur! 

Lederteamet glæder sig til det næste halvår, og I kan bare vente jer. Det bliver fyldt med sjove 

oplevelser, udfordringer og hygge. 

Spejderhilsner Minilederne  

 

Vigtige datoer 

 

8/1  

Første møde 

 

12/2  

Aflyst – vinterferie 

 

26/2 

Grupperådsmøde 

 

28/3 

Km – vandring 

 

1-3/5 

Divisionstur 



Kære ulve 

 
Tak for et fedt første halvår. 
Efter sommerferien sagde vi farvel til en halv ulveflok, da 

de mange, store ulve rykkede op i troppen. Det har betydet 
en betydeligt yngre ulveflok, som efterhånden er godt 

sammentømret med mange nye ansigter og nye ledere. 
 

 
 

Vi har haft travlt med at lære hinanden at kende samt få styr 

på kniv-, sav- og øksekundskaberne. Vi havde en vellykket 
jedi-adventuretur inden jedi-efterårsferien, hvor jedi-ulvene 

boltrede sig sammen med jedi-minierne og jedi-juniorerne. 
 

 
  

Efter efterårsferien var vi i Hareskoven, hvor ulvene lærte 
kompas- og kortkundskaberne, så de kan færdes på egen 
hånd og ikke blive for meget væk.  

 
Inden juleturen byggede vi vandmøller og tog 

Opfindermærket, og ulvene fik for alvor motioneret deres 
opfindermuskler. 
 

Vi ser frem til et halvår med fokus på klassiske 
spejderdyder og færdigheder, så vi er klar til alt hvad forår 

og sommer byder på af turneringer, ture og sommerlejr. 

 

 

Periodens 

aktiviteter: 
 
11/1-1/2: Vær beredt 
7/2: Fredagsmørkemøde 

15/2: Vinterferie 
22/2-29/2: Bestemme selv 

26/2: Grupperådsmøde 
7/3-21/3: Alene i 
vildmarken 

21/3-22/3: Sheltertur 
28/3: Kilometervandring 

4/4-11/4: Påskeferie 
18/4-25/4: Forberedelse til 
divisionsturnering 

1/5-3/5: Divisionsturnering 
9/5-16/5: Forberedelse til 

Oak City Rally 
23/5: Mødefri 
24/5: Oak City Rally 

30/5-6/6: Kontiki-tema 
13/6: Tømmerflådetur 

20/6: Sommerafslutning 
Uge 31: Sommerlejr 
 

 

Ulve 



                                            

Vigtige Datoer

7/1:  
Årets første møde

11/2:
Aflyst –  Vinterferie

25/2:
Aflyst
26/2:
Grupperådsmøde

28/3:
Kilometervandring

7/4: 
Aflyst – Påskeferie

1-3/5:
Divisionstur

Uge 31: 
Sommerlejr!

Vigtige Datoer

7/1:  
Årets første møde

11/2:
Aflyst –  Vinterferie

25/2:
Aflyst
26/2:
Grupperådsmøde

28/3:
Kilometervandring

7/4: 
Aflyst – Påskeferie

1-3/5:
Divisionstur

Uge 31: 
Sommerlejr!

Hej Junior!

Tak for et godt efterår med mange gode 
møder! 

Nu går vi mod lysere tider og et forår med 
masser af fede junioraktiviteter. 

På årets første møder skal vi træne nyttige 
færdigheder som bueskydning og madlavning.

Det er stadig koldt, så husk varmt tøj på 
møderne!

Onsdag d 26/2 er der grupperådsmøde for 
spejdere og forældre, så der er ikke noget 
almindeligt møde i den uge.

Sommerlejren ligger i år i uge 31. Der kommer 
mere information senere.

Juniorspejderhilsner,
Juniorlederne!

JUNIOR



 

 

TROP                                                

 

Ballerup 

Gruppe 

 

Periodens aktiviteter: 

 

Januar: Nej-Cap og Kollektiv 

19/1 – Nytårskur (Megamøde) 

26-1-2/2 – Kollektiv 

 

Februar: Vinterovelevelse 

22-23/2 – Tropstur (Zombie-

akopalypse-vinter-overlevelse) 

 

Marts: Specialist-forløb 

1/3 – Megamøde 

13-15/3 – PLAT 

28/3 – KM-vandring 

29/3 – Megamøde 

 

April: Minigolfbane 

Påsken – Påskekursus 

14/4 – fælles møde om 

sommerlejr 2021 

26/4 – Megamøde 

 

Maj: Pioner på den sjove 

måde 

1-3/5 – Divi 

24/5 – Oakcity og megamøde 

på Oak-city 

 

Juni: Sommerlejrforberedelse  

14/6 – Megamøde 

19-21/6 – tur på ungdomsøen 

 

Sommerlejr på Houens Odde 

– uge 31 

Kære Spejdere  

 

Så tager vi hul på et nyt år i verdens bedste trop. Vi lægger hårdt ud 

med Nytårskur og kollektiv og foråret byder på et væld af ture og 

arrangementer som PLAT, Påskekursus, Oak-city-løb og en tropstur 

på ungdomsøen.  

 

Vi har også fået sat temaer på årets møder og der er masser af 

aktiviteter i patruljerne og på tværs. Patruljerne skal fx lave ”huller” 
til en minigolfbane i april og i marts kan man på tværs af patruljerne 

vælge sig ind på tre ”specialist-forløb” 

- Lav en snitteøkse 

- Gourmetmad over bål 

- Koder 

 

Her til højre kan I se alle de særlige aktiviteter der er, ud over de 

ugentlige møder. 

 

14. april samler vi begge troppe til et fællesmøde om sommerlejr 

2021, som skal gå til udlandet. Vi skal bl.a. finde ud af hvordan vi 

tjener penge til turen. Måske møder vi nogle flinke spejdere fra et 

andet land, som vi kan besøge i 2021, når vi her til sommer tager på 

international lejr på Houens Odde. Men ellers har vi også andre 

gode bud, fx Kandersteg spejdercenter i Schweiz. 

 

Vi glæder os alle de sjove arrangementer og ture og til at være 

sammen i verdens bedste trop 

 

Spejderhilsen – Tropslederne 

 

 



Klan Hans
Der er forandringer i luften for Klan Hans, og oprykningsturen var stedet det hele skete. 
For det første har vi fået 4 dejlige nye klanspejdere, der er rykket op fra troppen. 
Derudover er folk skiftevis på vej hjem fra og på vej til udlandsrejser og højskoler.

Derudover havde vi en klan-udviklingsperiode, hvor der blev diskuteret, hvor klanen er 
på vej hen og hvordan vi sikrer, at den retning er god. På et af de seneste møder tog vi 
fat i den gamle spejdertradition og underviste os selv i faren ved ild. Selvfølgelig 
prøvede vi også lidt kræfter med det, men hytten står der stadig, det gik vist helt fint.

I sommerferien var vi selvfølgelig på sommerlejr. Turen gik til Ungdomsøen, hvor vi hjalp 
med at sætte øen så godt i stand, som muligt inden den skulle åbne 3-4 uger senere. 
Dette gjorde vi sammen med mange klaner fra hele området. Vi var omkring 40-50 
spejdere på øen. Vi hyggede os, havde det sjovt og fik alligevel lavet en del.

Tjikkerlikker og dyrelyde
Klan 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.
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