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Gruppelederen
Kære spejdere, ledere og forældre i Ballerup Spejdergruppe. 
Velkommen til det nye spejderår. Det bliver dejligt at komme i 
gang igen, og forhåbentlig får vi lov at gennemføre de planlagte
aktiviteter uden indblanding fra uvelkomne pandemier.

Der blev afholdt hele tre sommerlejre i gruppen i år: klanen og troppen havde hver 
sin ved hhv Bornholm og Vejle, og resten af grenene
holdt en fælles lejr på Houns Odde ved Kolding. Alle tre
lejre var en stor succes med masser af gode oplevelser.

Næste år bliver sommerlejren for de fleste grene
Spejdernes Lejr 2022 på Hedeland nær Roskilde. Det
bliver en stor lejr for alle spejdere i Danmark og
forhåbentlig også med mange udenlandske deltagere.
Lejren foregår 23-31/7 og koster 2250 kr for den fulde
lejr. De enkelte grene finder snart ud af hvor meget de vil
deltage. Der vil blive mulighed for rate-betaling, og for
at ansøge bestyrelsen om tilskud, hvis prisen er et
problem for deltagelse.

Men inden sommerlejren er der selvfølgelig alle de
almindelige spejdermøder og ture. Vi glæder os alle til
juleturen, som ligger 10-12/12 og foregår på Hvidekilde
ved Helsinge.

Vi har arbejdsdag søndag d 31/10, hvor vi håber at
mange forældre vil komme og give en hånd med
praktiske i og omkring hytten, som kan gøre dagligdagen
lettere for lederne.

Emilie, som ud over at være leder for hele divisionen
også er vores mangeårige juniorleder og tidligere
klanleder (og meget andet), blev valgt af Ballerup
Kommune som årets unge leder i 2020. I den anledning
giver kommunen os et leder-arrangement på kommunens
koloni i Bøtø. Der glæder vi os til at have det sjovt og
arbejde med hvordan vi kan gøre spejdergruppen endnu
bedre i fremtiden. 

Så der er nok at se frem til. Her i bladet kan I læse om programmet for de enkelte 
grene og glæde jer over billeder fra sommerlejrene.

Spejderhilsen,
Gruppelederne: Eva og Thomas



Formanden har ordet
Ballerup Spejdergruppe har en stor ledergruppe med mange nye 

kræfter. Det er dejligt at opleve, at så mange frivillige gerne vil 

være med til at udvikle vores børn og unge gennem spejderlivet 

ved at tage opgaven med at være leder i en af vores mange grene. Det er også 

vigtigt, at vi hele tiden får nye ledere, og har forældre som hjælper på anden vis. 

Spejdergruppen er helt drevet af frivillig arbejdskraft og derfor er vi afhængige af, at

der er mange der vil yde en indsats. Tak til alle jer der gør det. I gør en stor forskel 

for børn og unge.

Vi har en ambition om, at vores faciliteter i Pæremose Havn skal blive markant 

bedre. Vi har gennem mange år udviklet på hele Pæremose Havn. Hytten er dog 

slidt og vi arbejder på, at vi kan få en ny hytte eller forbedret den nuværende 

markant. Samtidig skal vi have plads til mere udstyr, som er let at få fat i for 

lederne. Derfor er vi også i dialog med embedsfolk i kommunen og borgmesteren 

om mulighederne. Huset og grunden er kommunalt ejet. Kommunen ønsker fortsat 

at være ejere af området og vi har bl.a. været i dialog med Lokale- og 

Anlægsfonden for at få rådgivning og senere støtte til et projekt, hvor vi løfter 

faciliteterne. Der er mange udfordringer i projektet, men vi har en ambition om at 

det skal lykkes.



Arbejdsdag Søndag d 31
oktober

Giv en hånd, når vi holder en hyggelig arbejdsdag søndag den 31. oktober.
Du kan melde dig til en halv eller en hel dag - alt afhængig
af, hvad der passer bedst. Du er også velkommen til at
tage familie og naboer med, så vi kan få lavet en masse.
Det plejer at være hyggeligt, samtidig med, at vi vi udført
en masse.

Hvad skal der ske?

Der bliver masser af opgaver. Listen opdateres løbende.

Oprydning

•Oprydning af garage
•Oprydning under halvtag
•Oprydning i bålhytten
•Oprydning i hytten
•Oprydning i materiale rum
•Køre affald på genbrugsstationen

Optælling

•Gennemgang af køkken hvor der laves liste over det vi
mangler

Fremstilling/håndværk/havearbejde

•Pizzaovnen skal have lidt ekstra ler på.
•Fjerne grønt ved teltrummet og pizza ovn
•Ordne gulvet i teltrummet
•Generel nedklipning rundt om søen og i haven.
•Trægulvet i bålhytten
•Feje pladsen foran huset og garagen
•Fjerne ukrudt foran huset



Ballerup

Spejdergruppes

Adventuretur

2021

Sherlock & Enola

Holmes
Der er sket en række mærkelige ting i Ballerup de sidste par måneder.
Spejderne skal opklare sagen, løse mysterierne og finde de skyldige!

Turen går fra lørdag d. 2/10 kl 10.00 til søndag d. 3/10 kl 10.00.

   

Vi har brug for hjælp af forældre til madlavning, kagebagning og oprydning.
Normalt gør spejderne det, men turen er tænkt som en oplevelsesweekend,

hvor fokus er på aktiviteterne og oplevelserne.

Pakkeliste: Sovepose, liggeunderlag, lygte, vandtæt/vindtæt/varmt tøj efter vejret.
Det kan blive alt fra +15 til -5 grader i oktober, så vær beredt!

Vi overnatter ved Pæremose Havn i telte og shelters.

I får tilsendt et link til tilmeldingen pr mail af jeres grenleder.
Turen er for alle minier, ulve og juniorer.

   



Ballerup 
Spejdergruppe

FAMILIE 

Periodens aktiviteter:

Frem til nytår holdes der møder på 

følgende datoer:

29. august – klatreaktivitet

26. september – naturbingo

31. oktober – vi laver fuglemad

21. november – juletema

11. december – LØRDAG – besøg til 

gruppens juletur

(første møde efter nytår bliver d. 23. 

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:

29. august – klatreaktivitet

26. september – naturbingo

31. oktober – vi laver fuglemad

21. november – juletema

11. december – LØRDAG – besøg til 

gruppens juletur

(første møde efter nytår bliver d. 23. 

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 år har vi skiftet Mads ud med Stine i lederteamet. Lise 

og Andreas fortsætter ufortrødent. Vi glæder os alle tre

meget til efterårets familiespejdermøder – forhåbentlig 

har vi lagt corona så meget bag os, at det ikke sætter en

stopper for nogen møde i denne sæson.

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

hvor I skal huske at tage tøj på efter vejret (vi er altid 

ude), samt medbringe en drikkedunk og evt. en mad-

pakke.

Vi glæder os meget til at vi sammen skal have nogle 

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

opleve og lære om naturen, lave fuglemad, klatre og 

andre sjove ting.

Vi sender hver gang en reminder og programmet ud pr 

mail en uges tid i forvejen.

Spejderhilsen Stine, Lise og Andreas

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


MIKRO



Ballerup Spejdergruppe – Mini 
 

Alle vores møder afholder vi ved spejderhuset på:  

Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup. 

Mødestruktur 

Vi mødes hver onsdag kl. 17.15-18.45. 

Mødet starter kl. 17.15 ved flagstangen med flaghejsning og 

navneopråb m.m. Hvis man kommer efter mødet er startet ved 

flagstangen, vil vi gerne have, at I venter ved bålstedet, indtil vi går ud 

i patruljerne. 

Vi slutter også mødet ved flagstangen. Det er vigtigt, at børnene siger 

farvel til en leder, så vi sikrer os, at alle bliver hentet. 

Påklædning 

Vi er udendørs på alle møderne, og børnene skal derfor have tøj og 

fodtøj på, der 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. Snacken skal være let at udlevere og let at spise. 

Vi anbefaler udskårne grøntsager 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 ”MINIspejder 2021/22 Ballerup Spejdergruppe” fra 

dagens møde og vise nogle billeder. 

Vi vil primært bruge facebookgruppen til informationer, men de 

overordnede informationer kommer også ud på mail 

(medlemsservice). 

Afbud 

Som udgangspunkt går vi ud fra, at alle spejderne kommer. Skulle I 

blive forhindret, vil vi meget gerne vide det. I kan melde afbud til 

Ulmus/Karin  

 

Spejderhilsner fra Gimli, Gås, Leika, Lyf, Mingan Rucola, Ugla og 

Ulmus. 

Program 2021 

August 

11. Første møde (oprykning) 

18. Hyggemøde 

21.-22. Opstartstur inkl. åbent hus for 

forældre/bedsteforældre 

25. Huleboernes klan 

September  

1. Huleboernes klan 

8. Huleboernes klan 

15. Huleboernes klan 

22. Bålkok 

29. Bålkok 

Oktober 

(2.-3. Adventuretur) 

6. Klatring 

13. Klatring 

20. Efterårsferie (aflyst) 

27. Førstehjælp & beredskab 

November 

3. Førstehjælp & beredskab 

10. Førstehjælp & beredskab 

17. Hyggemøde 

24. Udeliv i mørket & kniv/knob 

December 

1. Udeliv i mørket & kniv/sav/knob 

8. Udeliv i mørket & kniv/sav/knob 

10.-12. Juletur m. overnatning 

15. Juleafslutning 

Januar 

5. Første møde i det nye år. 

 

 



 

 

                                              ULVE  
Ballerup 

Gruppe 

 

Periodens aktiviteter: 

 

28/8-11/9: 

Kniv/sav/økse 

 

18/9: 

Patruljeinddeling & optagelse 

 

25/9: 

Spejderhjælpen med 

mikroerne 

 

2-3/10: 

Adventuretur 

 

9-15/10: 

Mørkemøde (fredag 15/10) 

 

23/10: 

Efterårsferiefri 

 

30/10: 

Halloweenspejd 

 

6-20/11: 

Skovmøder 

 

27/11: 

Forældrearrangeret møde 

 

4/12: 

Julemøde 

 

10-12/12: 

Juletur med gruppen 

 

18-25/12: 

Juleferiefri 

 

 

 

Kære ulve 

 

Så starter en ny sæson med nye ulve, nye patruljer og en masse 

fede aktiviteter. Både i år og sidste år rykkede der rigtig mange op til 

os, så vi er i år knap 30 ulve. 

 

Vi bruger den første periode på at lære hinanden bedre at kende, og 

så deler vi jer ud i patruljerne. Derefter giver vi den gas med 

Spejderhjælpen og en fed Adventuretur med Enola & Sherlock-

Holmes-tema. 

 

Efteråret går med et mørkemøde om aftenen, Halloween og masser 

af spændende aktiviteter i skoven. Til sidst har vi julesjov på 

programmet inden den afsluttende juletur. 

 

Efter en tung vinter havde vi heldigvis et stærkt forår og nogle 

dejlige sommermøder sammen. Det var tydeligt, at vi alle havde 

savnet hinanden og spejderlivet. 

 

Det kulminerede med en fantastisk sommerlejr på Houens Odde ved 

Kolding. En hel uge uden rigtig regn med masser af fede oplevelser, 

god mad og en sjov kanotur. 

 

Vi glæder os til resten af 2021! 

 

Kærlig hilsen ulvelederne      

 

 



            Ballerup 
SpejderGruppe

                      JUNIOR
Periodens aktiviteter

September 
  2. Kano (Furesøbadet)   
  9. Kano (Furesøbadet) 
  16. Kano (Furesøbadet)
  23. Orienteringsløb 
  30. Orienteringsløb 

Oktober 
  2. – 3. Adventuretur 
  7. Orienteringsløb 
  14. Orienteringsløb 
  21. Efterårsferie/aflyst
  28. Nabomøde 

November 
  4. Nabomøde 
  11. Nabomøde 
  18. Bevismøde 
  25. Bevismøde 

December 
  2. Bevismøde 
  9. Bevismøde 
  10. – 12. Juletur m. 
overnatning 
  16. Juleafslutning 

Januar 
  6. Nytårkur

Hej Junior!

Sæsonen er startet for juniorspejderne, der har 
været opstartstur hvor de sov i hængekøje og 
var på smuglerløb. 
De er blevet inddelt i patruljer og hver patrulje 
har fået en junior spejder som patruljeleder. 

Der er 3 patruljer og 18 spejdere. Der er dog 
stadig plads til flere spejdere så hvis man har 
lyst til at gå til spejder og er i 4. eller 5. klasse så
kan man tilmelde sig.

Efteråret kommer til at gå med forskellige 
temaer, lige nu har vi om kano hvor vi skal ud at 
sejle i kano, lære forskellige styretag, lære om 
sikkerhed og hvordan man f.eks. laver en kano 
bivuak hvis man skal overnatte. 
Derefter skal vi i gang med at lære at løbe 
orienteringsløb, vi skal kunne læse kort og 
kompas og så skal vi ud at løbe vores eget løb.

Vi skal lave møder hvor vi besøger en anden 
spejdergruppe og lærer dem at kende, sidst på 
efteråret skal vi lære at bruge en økse og øve 
os på nogle af de svære dele af knobforløbet 
nemlig splejsning og tackling.



 

 

                                              TROP  

 

Ballerup 

Gruppe 

 

Periodens aktiviteter: 

 

Udover de ugentlige møder har 

vi følgende ting i kalenderen: 

 

21-22. august – gruppetur med 

åbent-hus og andre løjer og 

Megamøde 

30. august – møde for 

patruljeledere og assistenter 

kl. 17-19 

24-26. september – Trops- og 

patruljeture 

28. september - møde for 

patruljeledere og assistenter 

kl. 17-19 

UGE 42 – PLAN-kursus 

25. oktober - møde for 

patruljeledere og assistenter 

kl. 17-19 

30/31. oktober – NAT-

megamøde 

6-7. november – Tropstur 

23. november - møde for 

patruljeledere og assistenter 

kl. 17-19 

28. november – Megamøde 

10-12. december – Juletur 

13. december - møde for 

patruljeledere og assistenter 

kl. 17-19 

19. december - megammøde 

 

 

 

Kære spejdere 

 

Så starter en ny sæson med nye spejdere, nye patruljer og en masse 

fede aktiviteter. 

 

Vi har en masse datoer i kalenderen, men endnu ikke sat emner på 

dem alle sammen, fordi I skal være med til at bestemme det. Men vi 

glæder os til en masse klassikere som det ikke er til at komme uden 

om: 

- Ryste-sammen-måned 

- Patruljeture 

- Mærkemåned 

- PLAN (i efterårsferien) 

- Juletur hvor vi skal lave natløb til de små 

 

Og se de nye (eller dem vi ikke nåede pga. corona) 

 

- Nat-megamøde 

- November-trops-tur 

 

Vi glæder os til det hele 

 

Spejderhilsen tropslederne 

 

 

 

 



Periodens 
aktiviteter – 
udover de 
ugentlige møder:

Ture:
Sommerhustur:
Foregår i 
Helsinge d. 8-10 
oktober

Udviklings 
weekend til bøtø:
D. 27-28 
November 

Andre fede 
arrangementer:
Gruppe klatring 
d. 28/08,  CPH 
bouldering

Hej Klan Hansere 

Tak for det sidste halve år! 
Vi sprang den nye spejder sæson i gang med at
få en masse nye spejdere op alle os gamle
tosser!

Vi har derudover en masse at se frem til. Men
det finder vi ud af på vores planlægningsmøde,
måske bliver det batik, måske bliver det
klatring. Det er kun fantasien der sætter
grænser. 

Forhåbentligt støder vi ikke ind i flere
vanskeligheder med COVID-19, krydser
fingre. 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved de meget
vigtige datoer som kan ses ude til siden! 

Vi ses på torsdag

Klan Hans
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