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Gruppelederen

Kære spejdere, ledere og forældre i Ballerup Spejdergruppe.

Velkommen til et nyt spejderår!

Vi håber, det bliver mere normalt end foråret.

Som alle andre blev spejderne ramt af corona-restriktioner og 
forsamlingsforbud. Men det var fantastisk som lederne hurtigt fandt ud af at 
organisere ”hjemmespejd” og ”sove ude sammen hver for sig” med online 
lejrbål og det hele. Også kilometervandring kan man klare i små grupper. 

Da landet langsomt lukkede op var bestyrelsen hurtig til at fastsætte 
retningslinjer og opdele grunden i zoner. Selv om det var besværligt, særligt for
lederne, gjorde det det muligt at holde fornuftige spejdermøder.

Længe var det usikkert om sommerlejre kunne gennemføres. Heldigvis 
lykkedes det og troppen havde en god tur til Houens Odde ved Kolding og de 
ynge grene på Arresøcenteret ved Frederiksværk.

Vi kan desværre ikke holde Åbent Hus i forbindelse med oprykningsturen, som 
vi plejer. Forhåbentlig kan den traditions genoptages næste år.

Vi skal fortsat være opmærksomme på de skiftende regler i efteråret, og det er
vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer, så det kan være trygt 
for alle at komme til spejder.

I foråret har vi fået en fantastisk ny ekspeditionstrailer pakket med masser af 
grej – lige til at tage med på tur!

Alt spejderarbejdet er frivilligt, så vi er helt afhængige af at forældrene bakker 
op om gruppen. Det kan man fx gøre ved at hjælpe med transport i forbindelse 
med ture, udpakning efter ture, tørring af telte, indkøb af materialer mv. Vi 
snakker mere om det på forældremøder i løbet af efteråret. Har du fx lyst til at 
være med til at hjælpe med at holde styr på vores materiel, så skriv til Jacob, 
vores materialeansvarlige på jacob.egholm@ballerupspejdergruppe.dk

Spejderhilsen,
Gruppelederne



Formanden
Alle kan bidrage

Gode spejdermøder kommer ikke af sig selv. Bag ligger først og fremmest 
mange engagerede lederes indsats.
Vores daglige ledere skal kunne fokusere på at lave gode spejdermøder og 
-ture. Derfor er det vigtigt med den indsats, som mange andre støtter op med. 
Det gør det muligt for lederne at fokusere på, at vores børn og unge får gode 
og udviklende oplevelser.
F.eks. har vi lige fået etableret et materieludvalg, som skal få styr på vores grej
og sikre, at alt fungerer. Når der er styr på vores udstyr, behøver vores daglige 
ledere ikke bruge energi på det.
Det samme gælder, når spejderne har været på tur. Forældre som tager et telt 
med hjem til tørring, bidrager rigtig godt til, at lederne kan fokusere på 
spejdermøder.
Husk derfor, at hver gang du som forælder hjælper med en praktisk ting, så får 
vi bedre spejdermøder.
Du kan hjælpe, når vi har konkrete opgaver. Vi har også ledige pladser i vores 
materieludvalg, og vi arbejder på at starte en gruppe af havnefogeder op, som 
kan støtte med pedelarbejde på spejdergrunden. Har du tid og lyst, eller 
kender en – så skriv eller ring endelig.
Ballerup Spejdergruppe har været igennem en fantastisk udvikling de sidste 10
år. Vores spejderaktiviteter tiltrækker mange børn og unge. At vi er mange 
betyder også, at vi kan tilbyde højere kvalitet end mange andre 
spejdergrupper.
Det hele starter dog med en indsats, som alle kan bidrage med.

Med venlig hilsen

Morten Lykkeberg
bestyrelsesformand
2032 8004 / morten@lykkeberg.dk



Ballerup 
Spejdergruppe

FAMILIE 

Periodens aktiviteter:

Frem til nytår holdes der møder på 

følgende datoer:

6. september – lær Skovens dyr at 

kende

4. oktober – klatreegern

1. november – vi laver fuglemad

29. november – juletema

(første møde efter nytår bliver d. 10. 

januar)

Familiespejder er for 2-6 årige børn 

med deres forældre.

Pris: 20 kr. pr. familie pr. gang.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kontakt os på 

ballerup.familiespejder@gmail.com 

hvis du vil have en påmindelsesmail 

før hvert møde

Periodens aktiviteter:

Frem til nytår holdes der møder på 

følgende datoer:

6. september – lær Skovens dyr at 

kende

4. oktober – klatreegern

1. november – vi laver fuglemad

29. november – juletema

(første møde efter nytår bliver d. 10. 

januar)

Familiespejder er for 2-6 årige børn 

med deres forældre.

Pris: 20 kr. pr. familie pr. gang.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kontakt os på 

ballerup.familiespejder@gmail.com 

hvis du vil have en påmindelsesmail 

før hvert møde

Kære Familiespejdere. 

I sidste sæson sluttede vi af med at sige farvel til fami-

liespejderlederne Bogga og Nomi. Det betyder også at 

det vil være tre ”nye” ansigter I vil møde til efterårets 

familiespejdermøder.

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

hvor I skal huske at tage tøj på efter vejret og medbrin-

ge en drikkedunk.

Vi glæder os meget til at lære jer at kende og at vi sam-

men skal have nogle hyggelige timer i det fri. Vi vill bl.a. 

bruge efteråret på at tage mærket Skovens Dyr, hvor vi 

skal lære skovens dyr at kende, lave fuglemad og andre 

sjove ting.

Næste møde er søndag d. 6. september.

Vi sender en reminder og programmet ud pr mail en 

uges tid i forvejen samt på Ballerup Spejdergruppens 

facebookside.

Spejderhilsen Mads, Lise og Andreas



MIKRO          

 

 

Ballerup 

Spejdergruppe 

 

Efteråret og vinterens 

aktiviteter: 

 

Bøgeperler 

 

Spejd er sejt 

 

Hulebyggeri 

 

Mørkemøde 

 

Superspejder - Pak en rygsæk 

 

Juletur 

 

Juleafslutning 

 

Derudover står den på leg, 

sjov og hygge! 

 

 

Reserver følgende datoer:  

Weekenden i uge 49 til juletur 

 

 

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

Kære Mikroer,  

 

Tak for et anderledes forår! 
 

Vi mødtes desværre ikke så mange gange efter vinter pga. 
corona. Da vi mødtes igen, var det på en lidt anderledes 
måde, det er det fortsat. I var gode til at gå til spejder på en 
ny måde - for nogen med transport reb, der blev pyntet og 
meget i skoven, hvor vi bl.a. tændte bål, legede dåseskjul 
og snittede tryllestave, men dolk.   
Kilometervanding blev gennemført, hver for sig, nogle tog 
sovude mærket, med oplæst godnat historie over facebook 
- kreativiteten har været stor, for at bevare fællesskabet! 
 

Flere af os har været afsted på sommer tur sammen med 
en stor del af Ballerup spejdergruppe. Hvor vi bl.a. bagte 
pizza, sejlede i kano, legede, var i slikboden og hyggede os 
sammen - på afstand.  
 

Vi glæder os til et nyt spændende efterår og vinter med en 
masse sjove og spændende oplevelser og ture sammen.  
 

Spejderhilsen Mikrolederne 
Mikro Mandag & Ukrudsflokken 
 

 

 

 

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 
 

Alle vores møder afholder vi ved spejderhuset på  

Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup. 

Mødestruktur 

Vi mødes hver onsdag kl. 17.30-19.00. 

Mødet starter kl. 17.30 ved flagstangen med flaghejsning og 
navneopråb m.m. Hvis man kommer efter at mødet er startet ved 
flagstangen vil vi gerne, hvis I vil vente ved den nye shelter indtil vi går 
ud i patruljerne. 

Vi slutter også mødet ved flagstangen. Det er vigtigt at I voksne eller 
børnene siger farvel til en leder så vi sikre os at alle bliver hentet. 

Påklædning 

Vi er udendørs på alle møderne og børnene skal derfor have tøj og 
fodtøj på som passer til vejret (sol, blæst, regn, sne osv.), og altid 
spejderuniform og tørklæde. 

Mad 

I starten af mødet serverer vi lidt mad fra madposen mens vi taler om 
dagens program. Maden skal være let at udlevere og let at spise. Vi 
anbefaler udskårne grønsager eller frugt, knækbrød, müslibar, brød 
med smør eller andet som ikke er flødeboller og kanelgifler 😊. 
Opgaven med madposen går på skift mellem spejderne. 

Kommunikation 

Efter møderne vil vi forsøge at skrive en kort historie på vores 
Facebookgruppe fra dagens møde og vise nogle billeder. 

Gruppen er lukket og man skal godkendes for at skrive og læse opslag 
på siden som findes her  
https://www.facebook.com/groups/272569597436727 

Vi vil primært bruge facebookgruppen til informationer, men de 
overordnede informationer kommer også ud på mail. 

Afbud 

Som udgangspunkt går vi ud fra alle spejderne kommer. Skulle I blive 
forhindret vil vi meget gerne vide det og I kan melde afbud til Jonas 
på Messenger. 

 

Spejderhilsner 

 

Program 2020 
August 

19. Første møde 

22.-23. Oprykningstur 

26. Første møde med de nye 
minispejdere. Hygge og ryste-
sammen (forældremøde) 

September  

2. Spis naturen 

9. Spis naturen 

16. Spis naturen 

23. Spis naturen 

30. Pak din rygsæk 

Oktober 

3. – 4. Adventuretur 

7. Bål og pandekager 

14. Efterårsferie (aflyst) 

21. Kniv/knob og sav 

28. Kniv/knob og sav 

November 

4. Kniv/knob og sav 

11. Hvem er jeg 

18. Hvem er jeg 

25. Hvem er jeg 

December 

2. Sketches/Lejrbål 

4. – 6. Juletur m. overnatning 

9. Julehygge 

16. Smuglerløb 

Januar 

6. Mad på bål og hygge 

 

 



Aktiviteter i 2020:

September:

Kniv/sav/økse-beviser

Spejderhjælpen

Oktober:

Adventuretur

Mørkemøde

Svedhytte

November:

Søndersø Rundt

Knob i Hareskoven

December:

Juletur

Juleafslutning

Turdatoer:

Adventuretur 3-4/10

Juletur 4-6/12

Vi mødes normalt ved 

spejderhytten lørdag fra 10-

12, hvor vi hygger os i flot 

dagslys med friske og glade 

ulve.

I hele november holder vi 

møder ved Søndersø og i 

Hareskoven – mere om det 

senere!

Kære ulve

Efter et tosset forår glæder vi os meget til det kommende 
spejderhalvår.

Vi får en stor portion mikroer op i ulveflokken, som vi 
glæder os meget til at tage imod. Vi mødte de fleste på 
sommerlejren, hvor vi lege evolutionsleg, byggede en 
savbuk og spillede Varulv. Det bliver der en masse af i 
fremtiden!

Vi er i øjeblikket 15 seje ulve og 8 kloge ledere efter 
oprykningsturen, så der er plads til endnu flere, hvis man 
har en veninde eller en fætter, der vil være spejder.

I løbet af efteråret skal vi lære hinanden bedre at kende og 
træne kniv/sav/økse efter behov. Der bliver knald på 
senere, når vi skal på adventuretur med minier og juniorer, 
inden den står på svedhytte og eventyr i områderne 
omkring os.

Vi runder året af med den årlige juletur med resten af 
gruppen inden en juleafslutning 19/12.

Vi glæder os!

Med venlig hilsen
Ulvelederne

UlveBallerup

Spejdergruppe



 

 

  

JUNIOR 
2020/2021 
Halvårsprogram - Efterår 

 

JUNIOR 

Vi har en flok på ca. 20-24 juniorer 
fordelt i 3 patruljer. Juniorerne er i 
aldersgruppen 10-12 år, og dækker 
over 4. og 5. klasse.  
 
Hos Ballerup Spejdergruppes juniorer 
bestræber vi os på at holde alle 
møder udendørs, uanset vejr og vind. 
Vi elsker bål og er skrappe til kort og 
kompas. Vi ved hvordan man bruger 
både kniv, sav samt økse og sætter en 
ære i at leve op til spejderløftet.  
 
Vi arbejder både i patruljer, men også 
i en fælles flok – og har det sjovt hele 
vejen igennem!  
 
 

MØDETIDSPUNKT 

Torsdag fra 17.00 - 19.00 
Vi følger skolernes feriekalender 

 
 

LEDERE 

Andreas Emil Pedersen (Fønix) 
 
Emilie Hyllested Andersen (Grynte) 
 
Katrine Kjærsgaard 
 
Tone Nybye Tryde 

 

MØDER 

27/8 

Bål og ryste sammen  
 
10/9 

Mærkemøde 
 
24/9 

Kort og kompas 
 
8/10 

O-løb i skoven 
 
22/10 

Planlæg patruljemøde 
 
5/11 

Patruljemøde 
 
19/11 

Bålmærke 
 
3/12 

Fotosafari  
 
17/12 

Juleafslutning 
 

3/9 

Mærkemøde 
 
17/9 

Mærkemøde 
 

1/10 

Kort og kompas 
 
15/10 

Efterårsferie 
 
29/10 

Planlæg patruljemøde  
 
12/11 

Bålmærke 
 
26/11 

Bål og dessert  
 
10/12 

OVERRASKELSE 
 

 
 

TURE 

2/10 – 4/10 ADVENTURETUR   

Adventuregruppen i Ballerup Spejdergruppe planlægger en tur for 
juniorerne, og det bliver udfordrende og sjovt!  
 
 
4/12 – 6/12 JULETUR   

Hele gruppen tager på juletur sammen. Det er årets hyggeligste tur 
som byder på løb, gaver, julemad og meget mere!  
 
 



 

 

                                              TROP  

 

Ballerup 

Gruppe 

 

Periodens aktiviteter udover 

de ugentlige møder: 

 

September/Patruljesærpræg 

7/9 – Forældremøde 

mandagstrop 

8/9 Forældremøde 

tiirsdagstrop 

27/9 MEGAmøde og PLA-møde 

 

Oktober/Mærke 

Uge 42 – PLAN 

26/10 MEGAmøde og PLA-

møde 

30-31/10 - Tropstur 

 

November/Escaperoom & 

natløb 

31/10-1/11 Patruljeture 

29/11 MEGAmøde og PLA-

møde 

 

December/Jul og bagedyst 

4-6/12 JULETUR 

20/12 MEGAmøde og PLA-

møde 

 

Mandagstroppen (Amazoner, 

Gallere og Kimbrer), mødes 

hver mandag kl. 19-21 

 

Tirsdagstroppen (Swazi, Xhosa 

og Zulu), mødes hver tirsdag kl. 

19-21 

Kære spejdere 

 

Velkommen til et helt nyt og friskt spejderår, hvor vi siger 

farvel til 5 skønne spejdere (snøft) og VELKOMMEN til 10 nye 

kammerater. 

 

I disse coronatider kan det være svært at lave planer, men vi 

har forsøgt alligevel       og den store plan er vores tur til 

Kandersteg i Schweiz. Den skal vi tale meget mere om, vi skal 

forberede os og ikke mindst tjene rigtig mange penge, så alle 

har råd til at komme med, også dem der har søskende i 

troppen       

 

Men ellers bliver efteråret meget klassisk med 

sammenrystning, skønne ugemøder, fede MEGA-møder, 

PLAN, patruljeture og meget mere. I kan se alle de særlige 

arrangementer i den røde blok her til højre. 

 

Vi glæder os til det hele – spejderhilsen Tropslederne 

 

 

 

 



Klan Hans

"Kære børn, sæt jer ned og spids ørerne, for nu er det igen tid til at 
høre hvad de stærke mænd og kvinder i Klan Hans har udrettet 
siden sidst.

Historien starter hvor vi slap sidst, nemlig i Januar i det Herrens år 
2020. Her havde de seje mænd og kvinder i Klan Hans fundet 
snorkel og badevinger frem, for det var, deres tur til at afholde den 
respektable årlige Julefrokost for klanerne i Hareskov Division med 
hav-tema. Efter en strømlinet start på året, har de modige mænd og
kvinder i Klan hans afholdt en masse opsigstvækkende møder, alt 
lige fra at modellere smukke lysestager i ler, spille smørklat i den 
dybe ende af svømmehallen og til at bygge et genbrugssofabord til 
vores grandiose klanlokale. Og ej at forglemme Ulrikke (Den vise)’s 
mageløse weekend-OL-tur, hvor vi dystede alle mod alle i dicipliner 
der rækker ud over fantasien.

Men historierne ender ikke denne gang, for jeg har hørt at de 
utrolige mænd og kvinder i Klan Hans er i gang med at planlægge 
nye mageløse møder. Så I kan godt høre børn, historien om Klan 
Hans slutter aldrig…"

Ballerup

Spejdergruppe



Klan Voksen Hans’ 2020 startede ud med et skøjtemøde i Frederiksberg Have.  

Herefter var vores møder, ligesom resten af verden, været præget af et par 

alternativer, som supplement til det normale.  Det bød bl.a. på en virtuel quizaften. 

I morges mødtes vi 5.30 på Amager Stand og så solopgang, fik en dukkert og spiste 

morgenmad før vores respektive hverdage startede.

Nu ser vi alle frem til weekenden hvor klanens sommerlejr finder sted. I år går turen 

til Vestsjælland, Odsherred. Her skal vi bl.a. vandre i UNESCO Geopark Global 

Odsherred, besøge trolden Runde Rie, afprøve SUP eller måske en havkano.

Mange spejderhilsner Ida og Sara

Ballerup

Spejdergruppe 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.
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