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Gruppeleder
Kære spejdere, ledere og forældre i Ballerup Spejdergruppe.

Godt nytår! Sjældent er der set så meget frem til et nyt år, som til 

2021. 

Lige som resten af samfundet, har vi været hårdt ramt af Corona-nedlukningen i 

Ballerup Spejdergruppe. På trods af udfordringerne synes jeg vi er sluppet fornuftigt 

igennem året. Det er lykkedes vores ledere at opfinde helt nye måder at være spejder 

på. Mens vi stadig kunne være sammen, men i mindre grupper, arrangerede lederne 

aktiviteterne, så vi overholdt reglerne, og det stadig var meningsfuldt for spejderne.  

Med det strammere forsamlingsforbud var det ikke længere muligt at holde 

spejdermøder sammen. Online møder er selvfølgelig et ringe substitut for det 

fællesskab vi har i spejdergruppen. Men det lykkedes alligevel at finde på sjove 

aktiviteter til online-møder, skattejagter, bage-dyster og hvad der ellers er lavet.

Vores traditionsrige juletur kunne vi heller ikke gennemføre. Det er en tur mange ser 

frem til. Da det blev klart at det var umuligt at lave en tur med overnatning, 

arrangerede de fleste af grenene en god dagstur, og det lykkedes ved fælles hjælp at 

få julemanden på ret køl igen og redde julen.

Det er også dejligt at forældrene har bakket op om spejdergruppen selvom 

aktiviteterne ikke har været som de plejer. Vi havde en fin arbejdsdag i oktober, hvor 

vi fik ordnet mange ting ved udendørsfaciliteterne. Mange tak for det. Næste 

arbejdsdag er sidste søndag i april, den 25/4.

På trods af vacciner bliver 2021 heller ikke et normalt år. Troppen måtte tidligt i 

februar træffe den hårde beslutning at aflyse udlandsturen til Kandersteg i Schweiz. 

Det betyder at vi desværre ikke kan holde vores kadence med udlandstur i troppen 

hvert 4. år. Jeg er dog helt sikker på at troppen nok skal få en god sommerlejr 

alligevel. Alle grene får besked fra jeres grenledere om hvornår sommerlejren ligger.

Vi kan heller ikke holde grupperådsmøde (generalforsamling) i februar, som vi plejer.

I stedet bliver det online tirsdag d 9/3.

På gruppeledelsens vegne

Thomas (gruppeleder)



Grupperådsmøde
(generalforsamling)

2021
Ballerup Spejdergruppe
Tirsdag d 9/3-2021 kl 19:30

Online
Forslag sendes til morten@lykkeberg.dk senest 23/2

mailto:morten@lykkeberg.dk


Profilen: Chui
Navn: Frederik Lundberg

Spejdernavn: Chui

Spejderjob: Grenleder for ulvene siden 2017.

Mikroleder før det.

Spejdererfaring: Jeg begyndte som spejder i 1989,

hvor jeg også var ulv efter den gamle ordning. Det

var i Lorenz Tuxen Gruppe i Hørsholm – opkaldt

efter den nordsjællandske Gøngehøvding. Min

gruppe var en ren drengespejdergruppe, og vi havde meget fokus på det 

håndværksmæssige spejderfærdigheder, og det præger mig stadig i dag. Jeg var glad for at 

være ulv, og jeg fik meget ud af at lære af de store ulve og senere lære fra mig til de små 

ulve. Når jeg sammenligner min spejdertid med spejderlivet i dag, så er det tydeligt, at vores

spejderarbejde lå tættere på Baden-Powells forskrifter end på spejderne i 2021. Selvom jeg 

har mange års erfaring, så er der altid meget nyt at lære. Jeg er glad for at være spejder i 

dag med alle de moderne bekvemmeligheder og muligheder, samtidig med at jeg holder 

fanen højt for de klassiske dyder, metoder og færdigheder.

Bedste spejderoplevelse: Jeg husker tydeligt hver eneste tur og især sommerlejr, jeg har 

været på, men der har alligevel været nogle specielle imellem. Blå Sommer i 1994 var en 

kæmpe oplevelse for en ung tropsspejder, der var afsted til Sønderjylland med hele 

gruppen. Med 25.000 spejdere fra hele landet og også udlandet var det en enorm oplevelse 

at deltage i alle de fede aktiviteter og arrangementer, der var plan lagt. Kim Larsen lukkede 

sommerlejren med en stor koncert, og det behøver ikke nærmere forklaring, hvor fedt det 

var 😊 PLan og NYS har også fyldt meget i min spejdertid, og jeg gør mit bedste for at alle 

spejdere i dag kommer afsted og får samme fede oplevelser. Mine bedste venner i dag 

mødte jeg på et NYS-kursus i 1998, og kurserne og oplevelserne har præget mig enormt 

meget. Man kan noget, når man drøner til Jylland eller Sverige i hele sin efterårsferie på 

egen hånd, klar til nye oplevelser, erfaringer, ar og venner!

Min tid i Ballerup Spejdergruppe: Da min ældste datter, Kroko, var gammel nok til at komme

i gang som familiespejder i 2013, begyndte jeg i gruppen. I begyndelsen som deltagende 

forælder men da Krokos mikrotid begyndte, var jeg klar med det samme som mikroleder. I 

min barndoms gruppe var der sjældent gruppearrangementer, kun juleturen, så det har 

været sjovt og spændende at deltage i så mange fællesarrangementer i så stor en gruppe. 

Jeg er enormt glad for at være spejder, og det fylder meget i mit liv og min familie. Panda 

rykker op til ulvene til sommer, Alec er med som babyulv på alle ture og lejre, og vi har også 

en lille hundehvalp, der heller ikke slipper.



Spejder i corona

tiderne
Selvom corona er noget møg, og det ikke giver os muligheden for at se hinanden, så skal det slet 

ikke stoppe os fra at holde fede spejdermøder, hver for sig!

Vi synes helt klart det nederen vi ikke må kramme og se hinanden, men vi har fundet andre 

alternative og sjove måder på vi kan holde spejdermøder.

Før corona restriktionerne kom, så vi hinanden i mindre grupper fx i efterårsferien. Der holdte vi 

nogle, 6-7 klasses ture og 8-9 klasses ture, vi var ikke så mange, men stadig kunne vi se hinanden.

Mig og Signe var på 8-9 klasses turen hvor vi selv planlagde hvad vi lavede og hvor mange dage vi

ville være der. Det var en hyggelig alternative selvom vi ikke måtte være mange. Vi var på vores 

egen spejdergrund og sov i vores shelter. Vi lavede fx. en halloween aften og en casino aften 

hvor vi havde nogle spil med, lavet nogle drinks og så Casino Royale, på en projekter med et hvidt

lagen som vi hang op. Det var en super hyggelig tur og selvom man egentlig ikke behøvede at 

være så mange på, så var det en god ide og et godt alternativ.

Da restriktionerne kom, 

holdte vi møder hver for 

sig på zoom, hvor vi 

lavede fede aktiviteter 

som bagedyst og kaos 

løb. Vi skulle løse så 

mange opgaver på en et 

bestemt tidsrum. Det var 

ret sjovt og udfordrende 

at skulle samarbejde 

gennem en skærm. 

Selvom det ikke helt 

lykkedes for os altid.

Nogle af de mest kaos Zoom-møder vi har haft virtuelt er når hele troppe skulle mødes og 

snakke om forskellige tænk. Det fungere ikke helt optimalt, når alle snakker på engang. Men jeg 

er glad for vi stadig kan være sammen og have spejdermøder hver for sig.

Signe & Sarah fra troppen



Ballerup 
Spejdergruppe

FAMILIE 

Periodens aktiviteter:

I foråret holdes der møder på 

følgende datoer:

7. marts - Mad på bål

11. april - Påsketema

9. maj - Søens smådyr

13. juni - Fisketema og god sommer

(såfremt situationen tillader det)

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:

I foråret holdes der møder på 

følgende datoer:

7. marts - Mad på bål

11. april - Påsketema

9. maj - Søens smådyr

13. juni - Fisketema og god sommer

(såfremt situationen tillader det)

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. 

Vi blev som alle andre også ramt af Coronarestriktioner-

ne som gradvist blev indført i løbet af efteråret. Vi glæ-

der os til at situationen letter og vi atter kan samles i 

Pæremosehavn.

Indtil da forsøger vi i ugen forud for hvert møde, at sen-

de en hilsen ud med lidt spejderinspiration til aktivite-

ter, der kan laves derhjemme.

Når vi går i gang igen mødes vi en søndag om måneden 

fra kl. 10-12, hvor I skal huske at tage tøj på efter vejret 

og medbringe en drikkedunk.

Skriv til os på vores mail (se boksen til højre) hvis du øn-

sker at modtage vores spejderinspiration. Og så snart vi 

rigtigt kan gå i gang igen sender vi en reminder og 

programmet ud pr mail en uges tid i forvejen.

Spejderhilsen Mads, Lise og Andreas

mailto:ballerup.familiespejder@gmail.com
mailto:ballerup.familiespejder@gmail.com


                                               MIKRO  

 



MINI 
Onsdage kl. 17:30 -19:00 

Grenleder: Ulmus 

MINI´erne arbejder med forskellige fokus- og 

færdighedsforløb i løbet af året: 

Spis Naturen, Knob, Kniv, Hvem er jeg?, 

 Sporfølger, Nørd, Telt, Sæbekassebiler,  

Raftebygger blandet med bål, sang og sjove lege. 

”Jeg øver mig i at lave pagode-bål, så jeg kan bage mig et dejligt snobrød. Jeg har lige købt en flækøkse 

og elsker at hugge brænde” Citat: Rukola (ny leder hos Ballerup Spejdergruppe) 

Flok: De Vilde kræ 

Afbud til Eldur (SMS 31180024) 

 Flok: Troldungerne 

Afbud til Ulmus (SMS 21647378) 

 

Eldur (Simon) 

 

Spejderleder siden 

2018 

 

Far til Funi og Knob 

(familiespejder) 

 

 

Ulmus (Karin) 

 

Spejderleder siden 

2019 

 

Mor til Matricaria og 

Chil (Trop) 

 

Lyf (Dennis) 

 

Spejderleder siden 

2017 

 

Far til Sunna og Kappi 

 

 

Tembo (Jonas) 

 

Spejderleder siden 

2019 

 

Far til Salali og 

spejderpige (Mikro) 

 

Ugla (Mette) 

 

Spejderleder siden 

2017 

 

Mor til Sunna og Kappi 

 

 

Gimli (Søren) 

 

Spejderleder siden 

2020 

 

Far til Jernurt 

 

Leika (Anne Sofie) 

 

Spejder siden 7-8 år 

 

Mor til Ugleøre og 2 

andre spejderdrenge 

(familiespejder) 

 

 

Mingan (Ulrik) 

 

Spejder i 36 år. 

Spejderleder siden 

2017 

 

Far til Kele og 1 

spejderpige (familie) 

 

Gås (Mikkel) 

 

Spejderleder siden 

2017 

 

Klanspejder 

 

 

 

 

Rukola (Sandra)  

 

Spejderleder siden 

2020 

 

Mor til Skovmærke 

 

 



Ulvene 

Vi glæder os meget til at vende tilbage til Pæremose Havn, når vi kan komme til det. Vi sluttede 2020 

af med at redde julemanden, fordi nogen havde stjålet coronavaccinen. Vi blev aldrig helt kloge på 

det, men Mr Halloween var en af de mistænkte. 

I begyndelsen af 2021 har vi holdt fanen højt til onlinemøder, og der er blevet budt på intet mindre 

end tre forskellige møder i Lundegården, Digterparken og Hareskoven. 

Vi trænger til at ses igen, få ondt i hænderne af besnøringer, blive smurt ind i skumfiduser og ikke 

mindst lugte af bål       

 

  



 

 

 

 

JUNIOR 
2020/2021 
Halvårsprogram - Forår  

 

JUNIOR 

Kære Juniorspejdere, 
 
Spejder er lidt en underlig størrelse for 
tiden og vi ved det kan være svært. Vi 
glæder os dog til et forår, hvor vi 
(forhåbentligt) kan komme til spejder 
igen og se hinandens glade ansigter!  
 
Vi har planlagt en masse fede 
aktiviteter til møderne og også sørget 
for en tilpas mængde af ture og 
aktiviteter i weekenderne. Så det skal 
nok blive et forår, hvor spejder får lov 
at komme tilbage til den ugentlige 
kalender! 
 
Vi savner jer. 
 
Spejderhilsner 
Juniorlederne 
 
 

MØDETIDSPUNKT 

Torsdag fra 17.00 - 19.00 
Vi følger skolernes feriekalender 

 
 

LEDERE 

Andreas Emil Pedersen (Fønix) 
 
Emilie Hyllested Andersen (Grynte) 
 
Katrine Kjærsgaard 
 
Mikkel Aaslet (Gås) 
 
Abbie Kildahl 

 

VIRTUELLE MØDER VIA JITSI MEET 

14/1 
Knobmærke 
Sørg for: Knobtorv 

 
11/2 
Havregrynskugler 
Sørg for: havregryn, smør, 

kakao, kokos, flormelis 

28/1 
Online Banko 
Sørg for: Blyant, Papir og 

Morsealfabet 

 
 
 

MØDER 

4/3 
Kodehovedmærke 
 
18/3 
Bygge Escaperoom 
 
8/4 
Tur forberedelse 
 
22/4 
Trangia Champ 
 
6/5 
Bestemme Selv Møde 
 
27/5 
Vogn til Oak City Rally 
 
10/6 
Tømmerflåde 
 

11/3 
Kodehovedmærke 
 
25/3 
Escaperoom 
 
15/4 
Trangia Champ 
 
29/4 
Planlæg Bestemme selv møde 
 
20/5 
Vogn til Oak City Rally 
 
4/6 - fredag 
Divibål 
 
17/6 
Tømmerflåde 

TURE & WEEKEND AKTIVITETER 

20/3 Kilometervandring med Ballerup Spejdergruppe 
 
9/4 – 11/4 Weekendstur for Juniorspejderne 
 
30/4 – 2/5 PUF for 2. års juniorspejdere 
PUF er et kursus kun for 2. års juniorer 
 
8/5 Divisionsturnering  
 
30/5 Oak City Rally  



 

 

                                              TROP  

 

Ballerup 

Gruppe 

 

Periodens aktiviteter – ud 

over de ugentlige møder 

 

Februar: Harry Potter 

Husk vinterferien 15 og 16. 

februar 

 

Marts: Musikvideo + træning 

til spejderprøve 

20-21. marts – tur og 

kilometervandring 

 

April: Spejernørde-prøven 

Husk mødet 5 og 6. april er 

aflyst pga. påske 

 

Maj: Lejrliv 

8-9. maj: Divi 

 

Juni: Starwars 

12-13. juni – tropstur 

21/22. juni – forældremøde og 

sommerafslutning 

 

Sommerlejr uge 28 eller 29 – 

mere information følger 

 

Kære Spejdere 

 

Vi kom godt ind i det nye år med en lækker nytårskur, hvor vi fik 

kulørte drinks, quiz og I så godt ud… 

 

Den kommende tid byder på Harry Potter møder, musikvideo og 

den store spejdernørdeprøve hvor du kan opnå bronze, sølv eller 

guld…  

 

Vi håber at vi snart kan gøre det sammen i stedet for hver for sig. 

 

Et andet stort projekt bliver at finde et godt sted at tage på 

sommerlejr, nu hvor vi ikke kan komme til Schweiz. 

 

Sæt også gerne X i kalenderen 20-21. marts hvor vi skal på tur og på 

kilometer-vandring og 8-9. maj hvor vi skal Divi-tur. Begge ture 

bliver til noget, sammen eller hver for sig. 

 

I maj og juni er temaet lejrliv og starwars – i en galakse lang langt 

her fra. 

 

Vi glæder os til det hele - Tropslederne 
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