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Kære alle  
  
Sommerferien står for døren og vi kan se tilbage på et spejderhalvår præget af optimisme og 
fremgang for 1. Klampenborg. Alle grene er godt i gang igen efter at corona-restriktionerne er 
lempet og vi nærmer os et rekordagtigt medlemsantal. Inden næste sæsonstart har vi med al 
sandsynlighed rundet de 175 medlemmer – en vækst der specielt kan tilskrives de helt unge grene – 
Mybanden og Familiespejd, der har en fantastisk tilstrømning af unge, entusiastiske familier. Mon 1. 
Klampenborg i ”mands minde” har været større? 
  
En anden rigtig glædelig nyhed er, at mikrogrenen efter 1 års pause nu genoptages efter 
sommerferien. Gruppen har dermed et helt naturligt og uafbrudt flow fra My-bandens mindste 2-
årige til Klan Kaviars 26-årige. 
  
 Efter grupperådsmødet i marts har den nye bestyrelse konsolideret sig og lagt en ambitiøs plan for 
årets indsatsområder. Et af de kommende emner handler om gruppens fremadrettede 
kommunikationsformer – og bestyrelsen ønsker at drøfte behovet for evt. skift af format.  Derfor 
også dette elektroniske nyhedsbrev. 
  
I kan fortsat læse programmer og datoer på jeres respektive grenes hjemmeside på 
1klampenborg.dk. 
  
Fra bestyrelsens og gruppeledelsens side skal der lyde en kæmpe tak til alle ledere og assistenter, 
der i det daglige bruger deres fritid på at medvirke til DDS formål til gavn for gruppens børn og 
unge. 
 
I ønskes alle en god sommer fra alle ledere, assistenter, bestyrelse og gruppeledelse. 
 

Sæsonstart 
Vi starter næste års spejdersæson med 

 

Fællesarrangementer 
Som tidligere bekendtgjort har vi et ønske om at styrke sammenholdet på tværs af grenene for 

vores børn og unge. Det har været lidt vanskeligt pga. corona, men sidste efterår havde vi en dejlig 

fællesdag på Vidnæsdam (VD), som nogle måske husker.  

Survivortur til Vidnæsdam 

Juniorerne måtte i efteråret udsætte deres survivortur til Vidnæsdam og den endte i stedet med at 

blive en fantastisk vellykket fællestur for junior, trop og klan i april. Vi sov i bivuakker i 0 grader, 

lavede masser af spændende overlevelsesaktiviteter sammen og man kunne afprøve sit mod på en 

tovbane ud over søen.  

Klan Kaviar stod for natløbet for juniorerne og troppen. Det var en stor succes på trods af, der 
både var røg, blinkende lamper og indtil flere hold, der for vild i mørket.  

Pølseristning og oprykning på Vidnæsdam 

Torsdag d. 19. august kl. 18-20 
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Tusind tak til alle, som bidrog til turen og velkommen til nye deltagere i ”Alene i Vildmarken”!   
 

 

 

Sommerlejr til Burg Rieneck, Tyskland 

Som I har erfaret for ganske nyligt, er det endelig lykkedes os at få styr på destinationen for 

sommerlejren, som bliver en fællestur for junior, trop og klan til en middelalderborg nær Frankfurt. 

Vi håber på et stort og stærkt hold og ser frem til fede oplevelser på trods af de restriktioner, vi 

måtte møde undervejs. Vi glæder os!  Skynd jer til tasterne, hvis ikke I allerede er tilmeldt. Masser 

af sjov, udfordringer, sammenhold, nye færdigheder og nye fællesskaber er med i prisen – 

garanteret!! 

 

My-banden 

I My-banden er vi godt i gang igen efter et mærkeligt år med corona. 

Når alle er samlett, er vi rigtig mange, både spejdere, søskende og forældre. Spejderne er mellem 

2 og 7 år og vi mødes hver 3. tirsdag. 

Vi har både været i spejderhytten på Christiansholsmvej, ved Vidnæsdam, ved Bombegrunden i 

Taarbæk og i Dyrehaven og vi har lavet mange forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. taget mærket 

"Legemester" og er i gang med at tage mærket "Skovens dyr". 

Vi har også øvet os i at sætte telt op, lave mad over Trangia, hvor vi har selv fundet mad i naturen, 

som er blevet tilsat i retterne. 

Da der er stor aldersspredning i gruppen, har vi valgt at dele os op i to grupper, så de store 

skolebørn har deres egen gruppe. I den forbindelse har vi været så heldige at få to nye 

spejderledere med, nemlig Mathias Kolringen og Andreas Bødker, der har været med i My-banden 

siden vi startede. Det er vi super glade for! 

Vi glæder os til at fortsætte i My-banden efter sommerferien og ønsker alle en dejlig sommer :-) 

Konstruktion af bivuakker 
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Familiespejd 

Oktober 2020 holdt vi vores første 

familiespejd opstartsmøde ved 

hytten, hvor vi skulle hilse på 

hinanden og byde velkommen til 

de nye. 

På mødet skulle børnene fremstille 

en fimo ler mariehøne, der skulle 

sidde i deres hjemmelavede 

navneskilt.  

I november 2020 var vi i 

Dyrehaven, hvor temaet var natur 

terningeleg.  Vi kastede med en 

terning med hjemmelavede 

opgaver på, f.eks. kravl som en 

edderkop på jorden, balancegang 

på en stamme m.m. Der blev 

fremstillet blad lanterner. I skovbunden fandt vi forskellige dyr. 

I januar, februar og marts holdt vi online møder, hvor temaerne var pioner og byg en Tippi af og 

pinde, lav din egen lava lampe og dine egne krible krable dyr af forskellige materialer. 

I maj kunne vi holde møde på Vidnæsdam, hvor spejderne skulle lave en flot naturvæv og tegne 

blomster. 

Vi har netop holdt afslutning, hvor vi havde stjerneløb med mange forskellige slags poster, børnene 

skulle besøge. Vi fik en velfortjent, hjemmebagt mariehøne muffin efter løbet. 

 

Mini 

Selvom vi kom sent i gang, har vi nået meget i løbet af foråret.  

Det var en stor succes at starte møderne i Dyrehaven, hvor der var rige muligheder for at lege og 

bygge med rafter. Det resulterede i nogle fine shelters og i flere fantasifulde borde og bænke. 

Samtidig fik vi øvet knob, som det ved løbet i mandags viste sig, at minierne faktisk kan. 

Vi har også arbejdet med verdenshjørner og kort med signaturer. Det er mere udfordrende end at 

bygge, især er det svært at huske at vende kortet, så kortets nord peger mod nord. Men øvelse gør 

mester og det er da lykkedes os at få alle med hjem hver gang.  

Om end gåturen til Vidnæsdam syntes lidt lang for nogle, så var overnatningen en stor succes, i al 

fald at dømme efter aktivitetsniveauet. Vi fik prøvet at lave mad over bål, at finde poster på 

grunden, at ligge i telt i regnvejr og gøre rent efter os, så alt i alt fik alle prøvet noget, der var nyt 

for dem. 
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Naturen er også blevet undersøgt grundigt. Det store scoop var vandhullet, hvor alle grupperne 

fandt kæmpesalamandere, som blev studeret grundigt. Men de har også prøvet at bestemme træer, 

buske og blomster, så de med tiden kan genkende de mest almindelige.  

De sidste gange har vi arbejdet 

med førstehjælp. Det første tema 

var ild og brand, det næste var 

skader af forskellig art. Nu bør 

minierne selv kunne rense et sår, 

lægge en forbinding, sikre et 

ulykkessted og ringe efter hjælp.  

Så alt i alt har det været et godt 

forår, hvor det også har været 

en fornøjelse, at deltagelsen har 

været høj hos minierne og 

engagementet tydeligt hos 

forældrene. Så er det sjovt at 

være leder. 

 

Vi har stort set været ude hver gang, men her er en patrulje, som har sneget sig inden døre. 

I ønskes alle en dejlig sommer. 

 

Juniorer 

Det var med stor tilslutning og glæde, at aktiviteterne med vores juniorer kunne genoptages efter en 

lang nedlukning. Vi startede op i marts i det små med kilometervandringer i weekenderne og havde 

for en gangs skyld god lejlighed til at få snakket med de forældre, som gik med os. Tusind tak til 

Jer for nogle hyggelige ture. 

Vi har i halvåret givet den gas på de fysiske udfoldelser, skubbet til grænserne og modet hos de 

enkelte og arbejdet med ansvar, selvstændighed, samarbejde og sammenhold. 

Vi har brugt foråret til at kunne mestre kort og kompas, lavet masser af primitiv mad, bygget med 

reb og rafter – herunder øvet os på at bygge bivuakker som en forløber til survivorturen, som vi 

afholdt i april. Denne markerede afslutningen på et ”survivor” forløb, vi kørte i efteråret og nu pynter 

nye mærker på junior skjorterne. Du kan læse mere om turen andetsteds.  

Vi var så heldige at få 5 juniorer med på 4 dages PUF kursus, som heldigvis kunne gennemføres med 

en lettere forsinkelse i pinsen. De unge fik en stor oplevelse, mødte en masse nye spejdervenner og fik 

nye indblik i patruljer og samarbejdets kunst. Stærkt anbefalelsesværdigt og vanedannende! 

Vi har også afprøvet en ny sport – mælkekassestabling - hvor man kan prøve kræfter med balance, 

mod og samarbejde – tusind tak til William for udfordringen       

Vi har afsluttet sæsonen med træklatring hos Til-Tops i Rudersdal, hvor vi først og fremmest havde det 

sjovt og hvor nogle så tingene i et helt nyt perspektiv fra oven – jo, jeg kan godt…! 
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Vi afslutter sæsonen med klargøring af 

telte og bålhygge med forældrene som 

forberedelse til årets sommerlejr til 

Tyskland. Den glæder vi os meget til at 

tilbringe med vores juniorer, trop og klan, 

så vi får en velfortjent én på opleveren 

sammen.  

Vi glæder os allerede til at sige hej til 

hinanden igen efter sommerferien, hvor vi 

får en masse nye juniorvenner med på 

holdet. Vi ses til pølseristning. 

Rigtig god sommer. 

 

 

 

 

 

Mælkekassestabling 

Med hovedet i trækronen – næsten som hos 

Til-Tops i Rudersdal… 

 

Troppen 

Efter en vinterpause pga. nedlukningen er troppen vendt talstærkt tilbage, hvor vi blandt andet har 

badet på Bellevue i marts, klatret i de gamle B&W-haller på Refshaleøen og været på O-løb i DR-

Byen. Troppen har udnyttet det forholdsvis gode forårsvejr til at være ude til hvert møde, uanset om 

der har været et par dråber.  

Med forberedelse til Spejdernes Lejr næste sommer har troppen øvet sig i at finde på madopskrifter 

selv, hvor der har været et minimum af madvarer, som skal i køleskabet og derudover lært, hvor 

meget en person spiser for at simulere lejroplevelsen. 

I foråret var troppen også på survivor tur på Vidnæsdam med juniorererne og Klan Kaviar. Her stod 

den på forskellige udfordringer, der skulle gøre tropsspejderne klar til adventureløb. 

Efter ferien skal mange af tropsspejderne deltage på adventurespejdløbet Nathejk og mon ikke, 

troppen også skal på flere andre løb, når de så småt begynder at starte igen.  

Vi glæder os til at se jer efter sommerferien! 
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Klan Kaviar 

Klan Kaviar har udnyttet forårets nedlukning og 

den kolde vinter til at foretage en omfattende 

indsats på Vidnæsdam. Der blev skåret en del 

af diverse træer og planter langs og i søen, 

mens der var is på og det var nemt at komme til 

fra vandsiden af.  

Klanen stod klar med hele 5 sjak til nordens 

hårdeste spejderløb, nemlig det 

sagnomspundne Alligatorløb. Dette er en ny 

rekord for Klampenborgs deltagelse på det 

hårde løb på trods af, at det var endnu koldere 

end det plejer at være og der kom endda flotte 

resultater med hjem. Senere på sæsonen var vi 

også med i det internationale iScout, der er et 

spejderløb på nettet med 639 klaner fra 25 

forskellige lande med omkring 12000 

deltagere i alt.  

Gennem foråret har der været flere møder 

omhandlende madlavning, da dette må siges at 

være en tilbagevendende favoritaktivitet. 

Derudover har møderne budt på klatring i 

forskellige varianter, rappelling fra 38 meter, 

O-løb i rude skov, quizaftener og meget mere.  

Udover de ugentlige møder afholder vi også andre arrangementer. Senest stod den på landskamp 

på udendørs storskærm med projekter i bålhytten.  

 

Holger Danske  
Det har været et godt forår for Holger Danske Klan. Vi har lært at holde møder digitalt, og det er 
fint nok, men vi har heldigvis også kunne mødes til en hyggelig og traditionsrig Sct. Georg Parade 
på dagen (23. april) og hørt spejderchefernes budskab til spejderne i Danmark om, at tage ansvar 
og gøre tanke til virkelighed. Sct. Georg og Dragen måtte vi undvære, men i stedet afsluttede vi 
aftenen med grill og godt samvær på Ermelundssletten for Holger Danske Medlemmer og tidligere 
medlemmer på en dejlig forårsaften. Stort TAK til Vesa Vähälummukka for rigtig gode billeder fra 
vores Sct. Georg Parade. 

Vi er ved at planlægge efterårets aktiviteter, som bl.a. byder på sæsonstart for Holger Danske på 
Ermelundssletten den 26. august og klantur til Presstorp på Hallandsåsen den 1. – 3. oktober. Hvis 
der er interesse for det, vil vi også arrangere en Vidnæsdam-HD-klan-arbejdsweekend, forudsat 
der er en weekend, hvor hytten ikke er udlejet. Nærmere information følger.  

I ønskes alle en dejlig sommer 


