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Kære spejdere og familier 

Velkommen til det første nyhedsbrev fra ledere, 

bestyrelse og arbejdsgrupper. Vi planlægger at udsende 

et nyhedsbrev 3-4 gange årligt og vil forsøge at samle 

mange af de informationer, I normalt får på mail og på 

facebook og stort og småt fra gruppen. 

Venlig spejderhilsen Kala, gruppeleder 

 

Kommende arrangementer 

Tirsdag d. 19. juni slutter vi spejderåret med grillfest, hygge og 

sommerlejr-info. Det er kl. 18-20. Se mere og tilmeld her 

http://lps.gruppe.dds.dk/node/2121  

Lørdag d. 23. juni fejrer vi igen Skt. Hans på Blågård Plads med 

byens flotteste bål og lækreste kaffe/kagebod. Se mere her og 

tilmeld dig og din spejder til nogle af opgaverne 

http://lps.gruppe.dds.dk/node/2123  

og invitér gerne familie og venner til at holde Skt. Hans med os 

på pladsen. 

 

 

Minigrenen 

har lige afsluttet håndværksmærket, hvor de har fået snittet en 

smørknive lavet figurer i ler og så har hver patrulje malet deres 

egen plade, som skal hænge på skodderne rundt på hytten. Vi 

glæder os meget til, at alle kan se hvor gode vores minier er til at 

illustrere, hvad det vil sige at være spejder.  

 

Vi skal have 8 nye minier ind efter sommerferien. Det er mange 

nye små spejdere på én gang, så for at gøre det lettere for både 

dem og os, har halvdelen fået tilbud om at starte allerede nu.  

 
Inden vi når sommerferien skal vi have øvet færdigheder som 

skal bruges på sommerlejren, bl.a. lejropbygning. Herudover har 

vi også en overnatning i hytten at se frem til, hvor vi bl.a. skal 

tage 5 km mærket og lege en masse lege som vi ikke når til 

møderne.  

 
Juniorgrenen 

Vi har 20 gode juniorer, hvoraf vi afgiver 5 til troppen efter 

sommerferien. Men så får vi 8 minier op og det glæder vi os til.  

Vi har lige tilsået højbedet og glæder os til at høste og lave mad 

med egne grøntsager. 

Begge juniorledere har været på kursus – Tikki er nu certificeret 
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til at sejle i kano og kajak med spejderne og det skal vi udnytte 

til efteråret. Kala har, ligesom seks af juniorerne, været på 

PUFkursus (Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv) og ved nu meget 

mere om, hvordan vi skal arbejde med patruljeledelse og Børn 

lærer Børn. 

Vi oplevede, at de otte spejdere der var afsted på SuperDivi, var 

meget udfordrede i de fleste discipliner, så vi vil arbejde målrettet 

med at ruste spejderne til at dyste og opnå gode resultater i 

diverse spejderdiscipliner til næste år. Her og nu glæder vi os til 

sommerlejren på Forlev Spejdercenter. 

 

Troppen 

Troppen satser på fornyelse, vores lokale er gammelt og kedeligt. 

Derfor skal 7 seje tropsspejdere forsøge at sætte det i stand fra 

bunden af. Der bliver slebet og malet og vi har endda vores helt 

egen kunstner Molly, der skal designe et kunstværk/maleri på 

den ene væg, der repræsenterer det at være ung spejder. 

Spejderne har selv valgt farver og indretning og derved gør de sig 

fortjent til håndværksmærket på ekspert-niveau. 

Troppen har også fået en ny ung leder på prøve. Mango har 

været spejder i mange år hos 3.vv og vil nu prøve kræfter med 

lederrollen hos os. Vi glæder os meget til at få et frisk pust ind i 

troppen. 

Sommeren kommer nærmer og troppen glæder sig mere og mere 

til sommerlejren til Kandersteg. Desværre skal vi også sige på 

gensyn til Spirrevip og Fenja. Spirrevip skal på efterskole og give 

den gas, mens Fenja skal rykker op til seniorerne. 

Til gengæld for vi en flok juniorer op, der er klar på at give den 

gas! Dette glæder vi os til. 

  

 

Formanden 

Kære forældre 

Jeg vil benytte lejligheden til sammen med ledergruppen at sende 

jer en forsommerhilsen. 

Vi har et skønt vejr fortiden, det er et rigtig spejdervejr, da det 

indbyder til at være ude og bruge naturen, ligesom bålpladsen på 

vores grund kan bruges til lange aftner i hyggens tegn. 

Mange af jer har været på familieturen i april, spejderne har 

været på ture og på SuperDIVI og jeg håber at I alle nyder 

samværet og det fantastiske i at Spejderbevægelsen findes til 

gavn for og udvikling af vores børn og unge. 

Vores gruppeleder, Kala, har netop oplyst om at der er en ekstra 

forælder på vej ind i bestyrelsen. Tak for det. Det er jo lige det vi 

har brug for: at forældrene engagerer sig i vores arbejde og 

støtter op ved at prioritere tid til en indsats. Det er godt med flere 

bestyrelsesmedlemmer, men mindre kan også gøre det, fx 

engangsopgaver så som tovholder på en aktivitet, som deltager 

eller som planlægger. Kom meget gerne med og deltag – det er 

for jeres børn I gør det. Spørg lederne, hvad I kan gøre. 

I ønskes alle et rigtig dejligt forår. 

På vegne af bestyrelsen, Susanne Holm, formand 

 

Logokonkurrence 

Lersøparkspejderne opstod ved en sammenlægning af 

Mosegruppen fra Bispebjerg og Vikingerne fra Nørrebro og 1. 

Januar 2009 var fusionen en realitet. Siden da har vi haft dette 



logo: 

 
men ledergruppen ønsker at vi får yderligere et 

logo/bomærke/våbenskjold som kan vise hvem vi er. Så vi 

udskriver hermed en åben konkurrence og alle kan deltage med 

et godt bud på, hvad vi skal trykke på t-shirts og andre ting. Vi 

skal have dit forslag senest d.1.9.18. Gerne sendt elektronisk til 

gl@spejdergruppen.dk men forslag kan også afleveres på papir i 

kassen i entréen i hytten. 
 

mailto:gl@spejdergruppen.dk


 Fuglebakkehyttens arbejdsgruppe 

Langt ude i skoven lå en lille hytte… 

Vores spejderhytte Fuglebakkehytten ligger helt fantastisk i 

Egemosen og det er en fornøjelse at komme derop på alle 

årstider. 

Der er dog en del arbejder der skal gøres før det bliver rigtigt godt 

og også et pænt stykke vej til, at man kan overnatte indenfor. 

Vi er kommet længere men vi har brug for ekstra hænder og 

næste arbejdsdag er derfor planlagt til 3.juni (begivenheden er på 

FB). 

 

Tilmeld jer gerne via Fb eller send en mail til 

Marielouise.ejlev@gmail.com 

/Fuglebakke hytte udvalget 

 

 

Tak til sponsorer 

I december sidste år fik vi en dejlig julegave fra Nordea-fonden, 

nemlig en donation på 28.416 kr. til udstyr. Vi har indtil nu købt 

nye kompasser og knobtove og bestilt to nye telte. Stor tak til 

Nordea-fonden og til Fundraisergruppen v/Anne. 

                      
Også fra Ryding Maritime i Vordingborggade har vi fået en gave, 

nemlig 2 ruller tov, så vi selv kan lave knobtov i de længder vi har 

brug for. 

Ny leder 

Vi byder velkommen til Mango, ny ung leder i gruppen, der har 

hjulpet til i juniorgrenen, men foreløbig er i troppen, hvor der er 

mest behov for flere lederkræfter lige nu. Mango kommer fra 

3.VV, men havde lyst til luftforandring, hvilket vi er meget glade 

for. 

 

 

Lersøparkspejderne 

Bispebjerg bakke 2 

2400 København NV 

 

bsf@spejdergruppen.dk 

Se mere om os på  

www.spejdergruppen.dk 

www.facebook.dk/lps.dds 

 

http://gmail.com/
http://www.spejdergruppen.dk/
http://www.facebook.dk/lps.dds


                                         
 
 

 


