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Kære alle
 
Juletræssalget er vel overstået, og vi nærmer os nytår efter en god efterårssæson. Den
kan I læse nærmere om i det følgende.

Efter en rigtig god sommerlejr, hvor gruppeleder Lene Knudsen gjorde en stor indsats,
meddelte hun, at hun ønskede at fratræde. I stedet har Bente Øhrstrøm overtaget
funktionen, indtil februar i samarbejde med William. William skal imidlertid aftjene
værnepligt i foråret, så han fratræder på det tidspunkt som gruppeleder, men fortsætter i
troppen. Vi kommer derfor til at mangle en mandlig gruppeleder (DDS går ind for
ligestilling) i løbet af foråret. Hvis du har lyst, så kontakt Bente.

I ledergruppen har vi haft et par møder, hvor vi, udover at tale om, hvordan det går i de
enkelte grene, har talt om kommunikation, årsplan og gruppetur i januar.
Ved 85-års jubilæet og pølseristningen på Vidnæsdam fik vi gode input til, hvordan
kommunikationen mellem ledere og forældre kunne forbedres. Vi er enige om, at der
lægges program hver halve år, og at programmet offentliggøres på 1klampenborg.dk.
Ture og weekend’er opslås alle som arrangementer fra halvårets begyndelse, så de kan
ses i vores fælles kalender. Mail benyttes til besked om møder mv. Facebook gruppen
bruges primært til billeder.

I DDS arbejder man med 5-års planer. Den aktuelle plan løber til 2024 og har disse
temaer

I ledergruppen har vi valgt at have fokus på Bæredygtighed i øjenhøjde og modige børn
og unge i 2023.  Valget skal helst afspejle sig i aktiviteterne i 2023.
Flere ledere er et tema, som bestyrelsen løbende har fokus på. Vi har i løbet af 2022
forsøgt os med annoncering på hjemmesiden og på sociale medier. Det har ført til, at
Jens Kahn er begyndt som assistent hos juniorerne. Derudover forsøger vi i samarbejde
med de andre grupper i Bernstorff division at få etableret et samarbejde med Polyteknisk
forening på DTU.
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Naturen er et løbende tema hos 1. Klampenborg. Og det er blevet forstærket af corona,
hvor vi var nødt til at være ude, en vane som vi er blevet glade for.

Bestyrelsen har i efteråret afholdt tre møder, hvor den løbende drift af gruppen er blevet
gennemgået. Der har været enighed om, at et godt udgangspunkt er årsplanen med de
faste arrangementer, som bestyrelsen løbende har fulgt op på. Det er blevet klart, at det
er af afgørende betydning at være proaktiv og undgå sidste øjebliks situationer. En del af
efterårets arbejde er fokuseret om juletræssalget, som i stor udstrækning drives af
bestyrelsen, og hvor det ville være godt, hvis arbejdet kunne spredes til flere forældre. Et
andet stående emne er Vidnæsdam, der kræver løbende vedligeholdelse og forbedringer
for at være et attraktivt sted for spejdere.

Familiespejd

Mødet d.2. oktober var opstart for familiespejd grenen  i spejderhytten på
Christiansholmsvej, hvor vi skulle hilse på hinanden og lærer hinanden at kende. På
mødet skulle børnene designe deres egnet navneskilt (træbrik og lave en sommerfugl)

Vi legede forskellige slags lege og skulle gennem en forhindringsbane.

Her udover har vi haft et møde, hvor vi arbejdede med krible-krable. Det sidste møde før jul er et julehygge møde.

Vicky

Mikro

Et nyt mikrospejder hold startede i september med børn i 0. Og 1. Klasse. Vi mødes en
gang om måneden, og har haft to hyggelige møder hvor vi har:

● Lært hinanden at kende inkl. hvad vores dyrenavn er
● Lavet navneskilte hvor vi har brændt vores navne i læder
● Taget skattejægermærket
● Lavet ler med aftryk fra ting vi fandt på skattejagt i mosen
● Laver bål og snobrød
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Børnene har været super søde og engagerede. Vi glæder os til at flå fasaner og lave fasan
nuggets med børnene næste gang med hjælp fra Gregers der var mikroleder sidste år.

Bedste hilsener fra mikrolederne Line (Lama), Mads (Myresluger) og Anne (Antilope)

Minier

Vi startede efterårssæsonen med mange nye spejdere og brugte derfor de første møder
på at lære hinanden at kende. Minierne tog mærket ”Kend dig selv” i den sammenhæng,
fordi der er god sammenhæng mellem at kende sig selv og kende andre. Vi har snakket
om, hvor de går i skole, om de har søskende, hvad de godt kan lide at lave og, hvorfor de
er spejdere. Og om børns rettigheder. På det grundlag dannede vi patruljer, hvor vi har
arbejdet med, hvilke regler der skal gælde for omgang med hinanden og på den måde
berørt spejderloven. De har også lavet patruljestandere med navn. Minierne er meget
aktive og kan ind i mellem komme til at overskride hinandens grænser i deres leg – så er
det godt at have en fælles forståelse af, hvordan man omgås hinanden.

Noget af det børnene nævner, som det gode ved at være spejder, er at være i naturen.
Derfor har vi på flere møder været i naturen, hvor vi har lavet gipsaftryk af dyrespor,
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undersøgt efterladenskaber (det blev især skovsvinene), set på insektboer og samlet dyr
og blade. Sidste aktivitet var en vandretur i Dyrehaven, hvor vi så på vildt.

De kan også lide at lave mad på bål, som vi gjorde på vores vandretur til Ermelunden,
hvor vi lavede pizzaer. Nogle deltog også i vores 10 km i Dyrehaven, hvor vi så på dyr,
gamle træer og rester af Københavns befæstning.

Vi har også arbejdet med
førstehjælpsmærket og i den
sammenhæng været på besøg på
Brandmuseet i Hellerup.

Den sidste måned har stået i bålet
tegn. Spejderne har lært at bygge
forskellige typer bål op, flække
brænde og holde liv i bålet.

Selvom børnene stadig er meget
aktive, er der faldet mere ro over
dem. De skal nu stadig huskes på
at tie stille, når en anden taler.
Dejligt, at de har så meget på

hjertet, og sjovest hvis alle kan være med.

Minilederne

Juniorer

Juniorerne startede efteråret med fokus på at opbygge en sammentømret gruppe af
spejdere med forståelse for samarbejdets kunst. Det afprøvede de efterfølgende
gennem flere mærke forløb. Det første var et kodningsforløb, hvor juniorerne arbejdede
med med at kommunikere i koder. Det mest kendte er morsealfabetet, men
mulighederne for at udvikle egne kodesystemer blev også udforsket. Og bryde andres.
Derefter fortsatte juniorerne med et bygherreforløb, hvor knob og besnøringer blev
trænet samtidig med, at der blev bygget. Et tilbagevendende tema i alle grene er
førstehjælp, som Laila gennemførte. Og før jul, hvor mørket sænker sig, får enhver
spejder lyst til at tænde bål og lune sig ved varmen fra bålet. Juniorerne prøvede at lave
mad over trangia, der er en særlig disciplin.

Juniorledelsen
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Trop

Vi er kommet godt i gang med spejderåret i troppen, hvor den første måned blev brugt
på at ryste hele troppen sammen, gamle som nye. Vi var hele tre patruljer afsted på
adventurespejdløbet Nathejk, og vi håber at det høje engagement i diverse løb holder
hele året ud.

I november var troppen ud på en selvplanlagt patruljetur, hvor de selv har planlagt hvor
de skal hen, hvordan de kommer derud og hvad de skal have at spise. Det har vi gjort for
at de skal lære at kunne planlægge større ting end “blot” et patruljemøde. Det gik godt.

Resten af 2022 vil troppen blive introduceret for forskellige teasers til det
specialiseringsforløb vi kommer til at have til foråret. Her kommer spejderne selv til at
bestemme hvad de vil specialisere sig indenfor forskellige spejderfærdigheder, så de kan
blive ekstra gode til lige det de synes er spændende og sjovt.

Vi vil gerne huske spejdere og deres forældre på at det er vigtigt at melde afbud til
spejdermøderne. Vi havde en uheldig episode, hvor der kun var to spejdere der dukkede
op og hvor vi kun havde fået en lille håndfuld afbud på skrift.

Den 10 og 17 november blev der fabrikeret juletræsfødder og serveret pizza. Det er en
essentiel del af juletræssalget, at vi får lavet nogle fødder, og det gør vi med glæde.

Tropslederne

Fælles arrangementer

I efteråret har det været småt med fællesarrangementerne. Det råder vi bod på i foråret,
hvor vi starter med fælles gruppetur til Colleruphus i weekend’en 20. – 22. januar. Junior,
trop og klan deltager fra fredag aften kl. 18 til søndag kl. 11, minier er med fra lørdag kl. 9
til søndag kl. 11, og mikroerne deltager om lørdagen fra kl. 9 – kl. 17. Vi håber, at mange
deltager. Det er god mulighed for at møde spejdere i andre alder og knytte venskaber på
tværs.
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Derefter kommer det årlige grupperådsmøde, der afholdes mandag d. 27. februar i
hytten, Christiansholmsvej. Vi planlægger desuden i foråret en fælles affaldsindsamling i
samarbejde med Fritz Schur, et arbejdsweekend på Vidnæsdam og en fælles Skt. Georgs
parade søndag d. 23. april, som er Sankt Georgs dag, spejderdagen.


