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Kære alle  
  
Spejdersæsonen er rigtig godt i gang og vi startede op efter sommerferien med rekord på180 i 

medlemstal. Christiansholmsvej 16 lægger hus til mange spejdermøder i ugens løb. Vi har fuldt flow 

i spejdergrenene fra de allermindste i Mybanden til de største i klanen. Det er rigtig dejligt. 

Ud over de ugentlige spejdermøder har vi igen sat gang i ledermøderne, hvor lederne mødes til 

koordinering og erfaringsudveksling 

på tværs af grenene. I fortsættelse af 

gruppens strategi om at styrke 

sammenholdet på tværs af grenene 

for vores børn og unge arbejder vi bl.a. 

på et årshjul for 2022 med flere 

fællesarrangementer (f.eks. den 

traditionsrige affaldsindsamling og Sct. 

Georgsparade), således at spejderne 

kan lære hinanden at kende inden 

sommerens kommende kæmpestore 

fælles lejr ”Spejdernes Lejr 2022” (SL) i 

Hedeland.  

SL afholdes hvert 4. år som en 

fælleslejr for alle spejderne i Danmark. 

Der deltager op imod 40.000 og den er en kæmpe logistisk opgave. Alle familier fra mini og opad 

bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen 23-31. juli (minier dog kun halv lejr). SL ligger midt i 

sommerferien fordi, der er nogen som bliver, når alle spejderne er taget hjem og bryder lejren ned. 

Udover et ”X” i kalenderen bedes I lave en forhåndstilmelding via vores hjemmeside. For at sikre at 

deltagerne på SL får de sjoveste aktiviteter og den smidigste transport samt at alle spejdergrupperne 

får tildelt det rigtige areal til deres lejrplads, har lejren nemlig brug for at vide, hvor mange der 

regner med at deltage. Forhåndstilmeldingen er ikke bindende men afgørende for, at 

lejrorganisationen kan sikre deltagerne den bedst mulige lejroplevelse. 

Måske synes nogle forældre, at tidspunktet er rigtig dårligt i forhold til egne ferieplaner – men vi 

krydser fingre for, at rigtig mange alligevel vil prioritere, at spejderne kan komme med på lejr. Det 

er nemlig netop her, at spejderne for alvor oplever, at det, vi øver til daglig, giver rigtig mening og 

netop her, de bedste spejdervenskaber cementeres. Alle sommerlejre er fantastiske, men en stor 

lejr som SL er noget helt særligt.   

Julen nærmer sig – og dermed det årlige juletræssalg. Juletræssalget udgør den allervæsentligste 

del af gruppens økonomi, vi selv kan påvirke og som sædvanligt er vi helt afhængige af stor 

forældreopbakning til at bemande juletræsvagterne i weekenderne i december måned. 

Overskuddet går til vores daglige aktiviteter med børnene, de unge, lederaktiviteter og til vores 

lejre. Ledere og bestyrelse gør en kæmpe indsats ”bag linjerne ” i årets løb, men op mod jul har vi 

særligt brug for flere hænder fra Jer forældre og mange har allerede skrevet sig på vagtplanen. 

Bemærk muligheden for at skrive sig på mellem jul og nytår i år. Vi har en forventning om, at jeres 
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familier stiller med en spejder og forælder og giver et nap med og det plejer også at være rigtig 

hyggeligt!  

Som nævnt tidligere forsøger vi os med elektroniske nyhedsbreve som 
kommunikationsform i stedet for vores trykte spejderblad. Det giver os 
først og fremmest nogle fordele i forhold til miljøet og fleksibiliteten men 
også økonomien. Hvis I har feedback til os omkring dette valg, hører vi 
meget gerne fra jer. I er mere end velkomne til at tage kontakt til 
bestyrelsen eller gruppelederne.   
 
I ønskes alle en rigtig god december fra alle ledere, assistenter, 
gruppeledelse og bestyrelse.  

 

Fællesarrangementer 
 
Vi påtænker et fællesarrangement for mini, junior, trop og klan på Vidnæsdam den 5. februar - sæt 
allerede nu ”X” i kalenderen.  
 
Junior og trop har planer om en fælles weekend - det bliver mega sjovt - og hvis ikke, I allerede har 
noteret det i kalenderen, så foregår det den 30.april - 1. maj. 
 

My-banden 
I My-banden går det fortsat godt og vi er mange. Vi har både 

søskende, forældre og bedsteforældre med, så vi er ofte 

omkring 40 til møderne. Vi har en stærk forældregruppe, der 

hjælper til og det fungerer rigtig godt, når alle hjælper til.  

 

I efteråret er vi i gang med at tage et naturmærke og vi har bl.a. 

lavet kastanjedyr og efterårsbingo, hvor vi skulle finde 

forskellige ting i naturen for at få hele pladen fuld = bingo. Vi 

mødes fortsat hver 3. tirsdag og en fast del af programmet er at 

synge spejdersangen (Hej Natur), lave bål, snitte, lave mad og 

synge farvel-sang. Vi har også haft ansigtsmaling med 

uhyggelige zombier, hekse, killer-klovne osv. i anledningen af 

halloween. Der var også søde blomster og regnbuer imellem.  

 

På billedet ses en af de lækre pizza'er fra Pizza-ovnen, som vi 

lavede til et af vores møder. 

 

SPH Mathias og Kira 
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Familiespejd 
Mødet d. 10/10- 2021 var vores første familiespejd opstarts møde ved hytten, hvor vi skulle hilse på 

hinanden og byde velkommen til de nye. 

 

På mødet skulle børnene fremstille en 

pomp om bi, samt designe deres eget 

navneskilt. Vi legede forskellige slags lege 

blandt andet rafte kryds og bolle. 

 

Familiespejd programmet kan ses på 

hjemmesiden. 

 

Med spejderhilsen fra 

Vicky 

 

Mikrospejd 

Fuld fart over feltet - med 12 veloplagte mikrospejdere fik vi i september startet sæsonen med et 

rigtig sjovt og hyggeligt møde i hytten. Fokus for mikrospejdere i denne sæson vil være samarbejde, 

at være en god kammerat og at udforske nogle af de essentielle spejderfærdigheder.   

 

På mødet blev spejderne undervist i, hvordan man tænder bål og 

hvad der vigtigt at huske på for at få det til at lykkes. Dernæst 

skulle de selv uddelegere og samarbejde om at få løst de 

forskellige opgaver med at få tændt bålet. Alle mikrospejdere 

lyttede og deltog begejstret og det var en fornøjelse at være med 

til. 

 

Derefter var der fokus på samarbejde gennem diverse sjove 

spejderlege. Der blev prøvet kræfter af til tovtrækning og 

ungerne oplevede fordelene ved at hive i takt. Og der blev både 
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heppet og fokuseret til vandstafet. 

Sidst men ikke mindst fik spejderne 

øvet sig i at give klare kommandoer 

og øve sig i venstre - højre til legen 

Admiral.  

 

Vi sluttede mødet af med at riste 

snobrød på vores bål og lidt sang 

med bevægelse gennem Fader 

Abraham. Vi glæder os til de næste 

møder.     

  

Mikrolederne 

 

Mini 
Vi fik mange nye spejdere ind efter sommerferien og har brugt tid på at lære hinanden at kende og 

få formet patruljer. Det har været nødvendigt at flytte lidt rundt på børnene for at få det at fungere, 

men nu virker det, som om der er ved at komme ro på. Vi har brugt lidt tid på at få etableret de 

grundlæggende rutiner såsom at stille op i række, melde klar og melde fra. Også det fungerer nu.  

Sideløbende har vi arbejdet med mærket Naturfan, hvor børnene skal have forskellige oplevelser i 

naturen. Vi har fanget smådyr ved stranden, smagt på naturen, set på dyr, klatret og vandret i 

mørke. Arbejdet med Naturfan fortsætter efter efterårsferien og kulminerer på dagturen d. 14. 

november.  

Sidste gang før efterårsferien begyndte 

vi på knivbeviset, som vi gjorde færdig 

lige efter ferien. Det kunne skabe ro i 

gruppen. Alle sad musestille og snittede 

i deres pind, hvor de prøvede at lave en 

totem. Det var svært, for træet var 

hårdt, men så lærte de at håndtere 

kniven rigtigt og sikre, at den ikke 

smutter. Samtidig med at de yngste 

snittede, lavede de ældste et meget flot 

lejrbål og sørgede for underholdningen 

i form af sange.  
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Nu er vi i gang med at lære at tænde bål og lave mad 

over bål. Det gjorde vi også på vores dagstur til 

Strandmølle shelteren – med blandet succes. Det 

var pizza pakket ind i stanniol og papir, hvor papiret 

kan brænde, hvis man ikke er opmærksom. Men alle 

fik noget at spise. På turen nåede vi også ud til 

forhindringsbanen ved Skodsborg, der var en sjov 

udfordring. 

 

 

Juniorer 

Vi er kommet godt i gang med forskellige spejderaktiviteter, både nye som gamle kendinge. 

Opfinderforløbet, som vi lige er blevet færdige med, har givet kendskab til nogle af naturens egne 

energikilder. Vi har bygget sodavandsraketter, vulkaner og vindmøller. 

 

Vi har været på O-løb i Charlottenlund skov. 

Her var der flere, der oplevede, hvor svært 

det kan være at gå efter kort og orientere 

sig, specielt i mørke. Det kunne også godt 

føles lidt uhyggeligt, specielt hvis der 

internt i patruljen blev fortalt uhyggelige 

historier. Selvfølgelig kommer vi på flere 

løb, så vi bliver bedre til at orientere os og 

finde vej. 

 

I øjeblikket er vi i gang med den klassiske 

spejderdisciplin knob, besnøring og 
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raftebyg. Det er en færdighed, som alle spejdere har brug for, når de skal på ture og lejre. Erfaringen 

viser, at det med knob er svært, derfor repeterer vi det af og til. 

 

Der skal tages knivbevis til dem, som mangler og vi skal også øve bålfærdighed og måske julebage 

over bål. 

 

I det skønneste efterårsvejr kom vandreskoene på prøve. Vi rundede de 20 km i højt humør. Der 

blev snakket og hygget på turen i Dyrehaven. Da trætheden var ved at indfinde sig og fødderne 

ømme, stod klanen heldigvis klar med varm kakao og kiks med flødeskum. En spejder specialitetJ 

 

Vi har igennem efteråret afprøvet nye patruljer til 

hvert møde. Det er gjort med henblik på at lære, 

hvordan børnene fungerer sammen. Vi vil gerne 

have, at man indgår i nye relationer og ikke altid er 

sammen med dem, man kender godt. I sidste ende 

håber vi på at få sat nogle rigtige gode hold, hvor 

alle har det sjovt og samtidigt får et godt og trygt 

fællesskab. 

Vi har også afprøvet patruljeleder og -

assistentrollen. Mange har allerede stiftet 

bekendtskab med dem og synes, det er en sjov 

rolle at få tildelt, mens andre synes, det er 

overvældende. Vi voksne prøver selvfølgelig at understøtte dem så godt så muligt. I kan snakke 

derhjemme om børnenes egne erfaringer med rollerne og vigtigheden af at hjælpe hinanden, så alle 

har den gode oplevelse. 

 

Husk: 

Til hvert møde er vi ude, så medbring pandelampe og tøj efter vejret. Det er meget sjovere at holde 

møde, når man ikke er kold og våd.  

I spejderlommen skal der være papir/notesblok, blyant/kuglepen, plaster, spejderlommebog og 

sangbog. 

Meld afbud hvis din spejder ikke kommer til junior1klampenborg@gmail.com - både af hensyn til 

patruljesammensætningen og så vi ikke står og venter på børnene. Mødestjerner afhænger også af 

antal afbud. Og sæt ”X” i kalenderen d. 30. april - 1. maj til den dejligste weekendtur! Se også 

"fællesarrangementer”. 

 

Rigtig god december ønsker juniorledelsen! 
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Trop 
I troppen har vi i efteråret beskæftiget os med aktiviteter og forløb, der kan forberede 

tropsspejderne på adventurespejd, heriblandt navigation, håndværk og mad. Det har vi gjort, da vi 

har haft flere patruljer afsted på adventurespejdløbene Nathejk og Fenrisløbet. Vi håber, at troppen 

har lyst til at deltage på flere adventurespejdløb resten af sæsonen. 

 

     
 

Derudover har vi haft mange afsted på ledelseskurserne “Plan” rundt omkring i landet, hvilket vi har 

hørt mange gode ting om.  

 

Vi afholdte et informationsmøde omkring Verdensjamboreen 2023 i Sydkorea. Relevante 

dokumenter kan findes på hjemmesiden og dertil vil vi gerne opfordre til, at man snakker sammen 

om, hvorvidt man skal afsted samt hvem der ellers skal med. En anden sommerlejr er Spejdernes 

Lejr 2022, jf. nyhedsbrevets indledning omkring forhåndstilemldingen, da vi gerne allerede nu vil 

have en idé om, hvor mange tropsspejdere der skal med.  

Vi glæder os til resten af spejdersæsonen. 

 

Spejder hilsner 

Martin og William 

 

Klan Kaviar 
Klan Kaviar har udnyttet efteråret og den varme sommer til at udføre et hav af forskellige aktiviteter. 

Vi har blandt andet været på Vidnæsdam et par gange for at fælde og rydde buske forskellige steder 

på grunden for at alle forhåbentlig kan få nogle super oplevelser deroppe.  

 

I september havde vi to hold fangere med på Nathejk. I år foregik løbet ved og omkring Helsingør 

og Gribskov. Der var heldigvis ikke nogen spejdere, som fik det sorte mærke, så vi som fangere var 

godt tilfredse. Klanen stod også klar med en post på årets S-togs løb, hvor spejderne skulle bygge 
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bivuakker bag Klampenborg station. Det var dog ikke alle, der kunne bygge en bivuak, men en 

succesfuld aften var det dog!  

 

Vi i Klanen elsker nyt og forskelligt outdoor-grej og det bruger vi ofte meget tid på at snakke om. 

Derfor var vi hurtige til at afprøve gruppens nye trepersoners hængekøje-telte. Vi testede de ny 

hængekøjer på Vidnæsdam med udsigt over søen. Det var helt fabelagtigt og vi blev hurtigt enige 

om, at man sov helt forrygende. Vi er slet ikke i tvivl om, at de bliver et hit på diverse ture og lejre. 

 

En af Klanens opgaver er at lære fra sig og hjælpe til hos de mindre spejdere. I den forbindelse hjalp 

vi til hos juniorerne på deres 20 km vandretur. Vi overraskede dem i Dyrehaven med blandt andet 

varmt kakao. Det var hyggeligt samtidig med at de fik en velfortjent pause.  

 

Her i november måned har der været Rådhusmøde på Gentofte Rådhus. Vi var et par stykker fra 

Klanen som deltog i dette for at få nye input og støtte op om spejderarbejdet på tværs af Gentofte 

kommune.  

 

Seneste møde stod på raftebyggeri ved hytten med henblik på at være klar med nye og spændende 

ideer til gruppens store raftebyggeri på Spejdernes Lejr 2022. 

 

Holger Danske  
Holger Danske Klan fortsætter det gode samarbejde med miniledelsen med bistand til 

mødeaktiviteterne. Klanen opfordres til at melde sig til juletræssalget ved at tage en vagt på 

Christiansholmsvej. Det er både hyggeligt 

og sjovt, og en god lejlighed til at gense 

residensen og spejdervenner. Klanen 

holder ’nytårskur’ primo 2022, særskilt 

info følger, og foråret byder naturligvis 

også på Sct. Georg Parade 23. april, mv. 

Traditionen tro var der klan weekend til 

Hallandsåsen i Sverige den første 

weekend i oktober, hvor nuværende og 

tidligere klanmedlemmer bl.a. besøgte 1. 

Klampenborgs shelter ”Puklen” på 

Hallandsåsen, som er i tip-top stand efter 

renovering af tag for et par år siden.  

 


