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Jubilæumsudstilling
Efter at have studeret en del gamle Pløkke, billeder og
meget andet materiale, har vi besluttet os for at berette
om nedenstående emner:
– Gamle dagbøger
– Information /
kommunikation
– LederStyrStart
– Hammer Bakker
– Gamle uniformer

– Gruppeledere
gennem tiden
– Jacob Blåfod
– Sommerlejre
– Indtjening
– Spejderliv

En del af udstillingen er krydret med billeder.
God fornøjelse med at studere udstillingen.

Vind fantastiske præmier fra vores sponsorer

esportscenter

Tusind tak til vores øvrige sponsorer
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Klarup – en by i rivende udvikling
Da DDS Klarup Gruppe startede for 50 år siden var der en masse modige
ildsjæle, som tog en chance, og dannede en vellykket spejdergruppe, der
igennem tiden har haft rigtig mange af byens og nabobyernes børn med
om bord.
I 1980´erne var DDS Klarup Gruppe en rigtig stor gruppe med ca. 170
spejdere. Mange af vores ledere i dag, er en del af gruppen fra 1980´erne
- én gang spejder, altid spejder! Vi har en harmonisk ledergruppe, der
brænder for at gøre det sjovt og lærerigt at være spejder.
Klarup er et populært sted for børnefamilier, og byen vokser med hastige
skridt, men der er til gengæld også rift om byens børns opmærksomhed.
Klarup og Aalborg er fuld af spændende fritidsaktiviteter. Igennem de
senere år er det blevet sværere at at tiltrække og fastholde nye spejdere
– især af de yngste, men den slags varierer meget fra år til år. Heldigvis
har vi stor flok trofaste junior og tropsspejdere, men vi har masser af
plads til spejdere i alle aldre i gruppen. Vi har også fået mere plads ved
spejderhuset med et flot, nyt bålsted, og vi går en spændende tid i møde
med store lejre (Vendelbo Jamborette i 2021 og Spejderes Lejr i 2022).
Derudover planlægger vi løbende sjove og spændende spejdermøder,
aktiviteter og ikke mindst vores to årlige gruppeture (oprykningsturen og
gruppeturen).
Ligesom Klarup by er både Det Danske Spejderkorps, Jens Bang
Division og ikke mindst DDS Klarup i rivende udvikling, og vi glæder os
til endelig at kunne fejre dagen (efter en COVID-19 udsættelse), mindes
fortiden og ikke mindst samles om fremtidens DDS Klarup.
I en Corona-tid er fællesskab, sikkerhed og udeliv blevet endnu mere
relevant end det var før, og vi er sikre på, at spejderånden er kommet for
at blive – og vi ser frem til 50 år mere med spejder i Klarup!
Vel mødt!
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Dagens program
Åbent hus i Spejderhuset
Åbent for alle – spejdere, forældre, venner af huset og selvfølgelig
alle dem, som måske har en spirende spejder indeni.
Kl. 13.00-16.00

Udstilling lavet af Spejdermuseet
Spejderaktiviteter med bål
Servering af kaffe/the/vand og kage
Salg af jubilæumsmærker, lodder mv.
Jubilæumslotteri med flotte præmier

Jubilæumsmiddag på Klarup Kro
Lukket arrangement, hvor tilmelding og betaling sker på forhånd.
Festlige indslag kan meldes til Anja Keldorff ved ankomst.
Kl. 19.00

Velkomst

Kl. 19.30

3-retters buffet

50 år med spejdere i Klarup
Opstart i 1970

Pløkken startede i 1970

Det hele startede for 50 år siden i 1970,
hvor Alice Rasmussen og Bodil Quist
Hansen gik sammen om at lave den første
hvervekampagne for at starte en DDS
(Det Danske Spejderkorps) pigegruppe
i Klarup. Den 18. marts 1970 blev der
afholdt det første hvervemøde, der var
en succes, hvor 12 piger mødte op med
deres engagerede forældre. Den 7. april
1970 blev det første spejdermøde afholdt
på Klarup Skole, hvor 15 piger meldte sig
til. De første mange møder blev afholdt
på henholdsvis Klarup Skole og i hallen.
Starten i 1970 var pigerne en del af Det
Danske Pigespejderkorps, og blev en del
af Det Danske Spejderkorps efter sammenlægningen i 1968.

I 1970 udkom også den første udgave af
informationsbladet Pløkken, og bladet
skiftede form fra løsblade til et månedligt
blad fra marts 1981 og frem til 2010´erne,
hvor Facebook og e-mail så småt overtog.

Med drenge i 1975

Da en af de første grupper i Aalborg, Jens
Bang, blev nedlagt efter 60-70 års virke
skulle gruppens aktiver fordeles. En af
aktiverne var en hytte i Hammer Bakker,
som Klarup Gruppe fra 1987 lovede Divisionen at vedligeholde/se efter/udleje.
Hytten har dannet rammerne om mange
ture, og er den dag i dag fortsat i DDS
Klarup Gruppes hænder. Hytten står dog
til forfald, og da området er fredet, så er
handlemulighederne mere begrænsede
end tilbage i 1980-90´erne.

I 1975 blev ambitionerne for DDS Klarup
endnu større, da gruppen nu blev udvidet
med 32 ulveunger – DDS Klarup var nu
blevet en pige- og drengegruppe. Nu var
pladsforholdene for alvor ved at blive for
trange med 130 piger og drenge, fordelt i
5 grene i Klaruphallens lånte kælderrum.
Fik eget spejderhus i 1976
I januar 1976 overtog DDS Klarup Kommunens lærerbolig på Klarup Skolevej
17, og gik i gang med at istandsætte og
indrette spejderhuset. I 1977 stod spejderhuset klar til indvielse og har været vores
hjem lige siden.
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Spejderhuset blev udvidet i 1984
I 1984 fik DDS Klarup Gruppe - takket
være en ihærdig formandsindsats 190.000 kr i legater fra Byggeriets
Realkreditfond til en omfattende tilbygning af spejderhuset til de 170 spejdere
og ledere. Der blev tilbygget 40 m2 med
ekstra patrulje- og kælderrum. Udvidelsen blev indviet den 26. maj 1984.
Hytten i Hammer Bakker

Jacob Blåfod sammenlægning
Jacob Blåfod opstod som en løsrivelse
fra Klarup Gruppe i 1981, og blev i 1989
igen lagt sammen med Klarup Gruppe.
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Blå Sommer

Spejdernes Lejr i 2012

I 1989, 1994, 1999 og 2004 gik turen,
med godt 20.000 andre blå spejdere, til
Blå Sommer i Stevninghus Spejdercenter
ved Kliplev i Sønderjylland.

I 2012 drog DDS Klarup Gruppe til den
første fælles storlejr – Spejdernes Lejr
i Holstebro. Med 37.334 deltagende
spejdere blev det den største spejderlejr,
der nogensinde er blevet afholdt på dansk
jord. Lejren strakte sig over 240 hektar.
Der deltog op mod 4.000 internationale
deltagere fra op til 60 forskellige lande.

25 års jubilæum i 1995
Lørdag den 22. april 1995 blev der
afholdt 25. års jubilæum i spejderhuset i
Klarup - temaet var sølvbryllup. I anledning af jubilæet blev der trykt et imponerende jubilæumskatalog og Spejderorkestret lavede parade foran spejderhuset. Buen, som fortsat står ved indgangen
til grunden blev også bygget i rafter og
indviet på dagen.
Med mikrogren i 2004
Mikrogrenen med børn fra 0. til 1. klasse
startede op i DDS Klarup i 2004.
40 års jubilæum i 2010
Lørdag den 10. april 2010 fejrede DDS
Klarup Gruppe 40 års jubilæum med
en festlig reception i spejderhuset, hvor
dagen stod på kagemand og rekordforsøg,
som resulterede i en plads i Børnenes
Rekordbog for 2010!
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Spejdernes Lejr i 2017
For anden gang drog DDS Klarup til
Spejdernes Lejr, som denne gang løb
af staben i Sønderborg for godt 37.000
lejrdeltagere. SL2017 var en kontantløs
lejr - alle spejderne havde et såkaldt
‘skejser’-armbånd.
Corona-nedlukning i 2020
I marts i 2020 ramte Covid-19 Europa og
Danmark blev lukket ned, hvilket betød
at årets store jubilæumsfejring og forårets
spejderaktiviteter måtte blive udsat/aflyst.
50 års jubilæum i 2020
Vi markerer de 50 år med middag og
åbent hus – vi glæder os til at tage 50 år
mere som spejdergruppe i Klarup!
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Vores kendetegn
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50 års jubilæumsmærke

I anledning af vores jubilæum har vi
valgt at få lavet et jubilæumsmærke.
Mærket koster 30 kr. og kan købes til
jubilæet, og så længe lager haves.

Mærker og dueligehedsbeviser

DDS´s mærker er igennem tiden
blevet ændret meget, og det samme
gælder vilkårene for at deltage i
forløbene også, men til gengæld er
det som altid en fornøjelse at tage
både dueligheds- og forløbsmærker
for alle aldre og interesser. Økse,
kniv, knob og andre duelighedsmærk
er er selvfølgelig fortsat en naturlig
del af programmet. Derudover er
gruppens spejdere i gang med at tage
en lang række sjove og udfordrende
forløbsmærker:

Vores mastesejl gik itu på
sommerlejren i 2020, men kan do
g repareres.

365 med tørklæde
Shorty - 365 dage i shorts
12x 5 km forløbsmærket
Eat Out forløbsmærket
Natur forløbsmærket
5 km baglæns
Årsstjerner osv. osv. osv.
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Vores steder og kommunikation
Pløkken

Hytten i Hammer Bakker
Hytten i Hammer Bakker overgik fra
Jens Bangs Gruppe til Klarup Gruppe
i 1987, og blev flittigt brugt og vedligeholdt de efterfølgende år.
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tionsformen imel
ånedlige blad,
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formed nye medier
“Pløkken”, men
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vandt behovet fo
af 2010´erne.
omkring i starten

Hjemmesiden

Vi har fået ny hjem
meside på
www.klarupspejde
r.dk, der primært
henvender sig til po
tentielle spejdere
og deres forældre
i Klarup.

De seneste 20 år har hytten desværre
stået til forfald. Primært pga. at området er fredet. Gruppens trop tager
derop i ny og næ, hvor de overnatter
i
de fine shelters, Klarup Gruppes Ven
ner (KGV) byggede i 2000, men de
unge spejdere er ikke just imponerede
over hyttens primitive toiletforhold!

Spejderhuset i Klarup
Spejderhuset er ved at være slidt,
men hvert år tager vi en tørn og får
fikset fejl og mangler. I 2019-20 har
haven fået en ordentlig omgang. Vi
har jævnet grunden en del, så vi nu
har fået plads til en større bålplads.
Det har givet os meget bedre plads
til at slå telt op, øve besnøringer og
bygge ting i rafter mv.
22. august 2020

Facebook
Siden 2012 har Klarup Gruppe haft
en lukket Facebook-gruppe “DDS
Klarup Gruppe”, hvor stort set alle
vores aktiviteter (både før, under og
efter) bliver udvekslet.
I 2019 har vi i forbindelse med vores
50 års jubilæum valgt at udvide kommunkationskanalerne med en offentlig Facebook side “Klarup Spejder”,
der er tilgængelig for alle – og siden
må meget gerne likes og deles!

lemsservice
E-mail og med
et
le tiltag har vi få
Ud over de digita
om
larup@gmail.c
egen e-mail ddsk
.
s medlemsservice
og så har vi DDS´
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Gruppeledere i DDS Klarup igennem tiden
1976-1977: Alice Rasmussen

1982-1991: Kurt Keldorff

Citatudsnit fra 25 års jubilæumskataloget:
I efteråret 1969 flyttede jeg til Klarup. Efter at have boet i Klarup i et par måneder, blev jeg opfordret af den daværende
divisionschef, Birthe Roede, til at prøve
at starte en trop (som det hed dengang) i
Klarup. Lysten var der fra min side, men
selvfølgelig skulle jeg have nogle til at
hjælpe mig. Jeg kendte ikke så mange i
byen endnu, men jeg vidste at min nærmeste nabo, Bodil Quist Hansen, havde
været grøn spejder, så der var et emne, og
hun var villig til at hjælpe. Vi fik arrangeret en kampagne i begyndelsen af 1970
og den 18. marts holdt vi vores første
hvervemøde, der var en succes. 12 piger
og deres forældre mødte op, så vi fik straks
basis for et tropsråd. Holger Søgaard Pedersen var selvskrevet til formand, Jytte
Faldborg blev bl.a. kasserer og så havde vi
den første lille flok på plads.

Jeg har, inden jeg kom til Klarup Gruppe,
været ulveunge, spejder, skovmand,
tropsleder og gruppeleder i Knud den
Store, som holdt til i Grønlænderkvarteret.

De første mange møder holdt vi på hhv.
skolen og i hallen, men i 1977 fik vi endelig vores eget spejderhus på Klarup
Skolevej, og så gik det stærkt med at tiltrække flere piger og ledere.
1977-1982: Astrid Kjeldsen
Citatudsnit fra 25 års jubilæumskataloget:
Tak til Klarup Gruppe for gode spejderår
med mange rige oplevelser både indendørs
og udendørs, for lærerige diskusioner.
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Inden jeg selv flyttede til Klarup Gruppe,
boede vi i Klarup, og da sønnen blev
gammel nok, blev han ulveunge i Klarup.
Så jeg havde været med til flere grupperådsmøder, divisionsrådsmøder og
ledelsesmøder på divisionsplan, hvor jeg
mødte dem fra Klarup. De var altså ikke
ukendte for mig og omvendt.
I 1982 meddelte Astrid Kjeldsen, at hun
ville stoppe som gruppeleder, og så havde
man åbenbart fået øje på mig. Det blev
dog først fra oktober, da jeg skulle have afviklet min gamle gruppes 40 års jubilæum.
Hvad får man så ud af at bruge så mange
timer på frivilligt spejderarbejde. For det
første var det meget anderledes end det jeg
kom fra. Med 150-170 børn i alle aldre,
25–30 ledere og seniorer og en styrelse på
10-12 aktive forældre, var der nok at holde
styr på. Jeg kunne også høre, når jeg deltog i gruppeledermøder rundt omkring, at
mine opgaver slet ikke lignede de andres.
Det er i sig selv udfordrende men også
tilfredsstillende, når det lykkes at få så
stor en organisation til at fungere. Det er
selvfølgelig ikke min fortjeneste alene,
men skyldes i høj grad også alle, der var
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meget engagerede. Der foregik simpelthen
noget hele tiden og al tid.

ertræningskurser - eller den korpslejr, hvor
jeg havde lejrens yngste deltager med?

I en periode var vi nødt til at sætte begrænsning for, hvem der måtte deltage i gruppestyrelsesmøderne, da der ikke var plads i
spejderhuset.

Nu er jeg gruppeleder i Klarup og bor i
Vokslev. Det er langt at køre, men en gang
spejder, altid spejder og Klarup Gruppe er
nu noget særligt!

Det er også altid dejligt at se en masse
glade børn, og være med til at give dem
nogle værdier og holdninger, som de kan
bruge senere i livet. Og kikker vi lidt på
spejdernes motto ”Vær beredt”, så handler
det jo om, at give spejderne nogle værktøjer til at klare sig, uanset i hvilken situation de befinder sig. Og ikke mindst at
afprøve det.
Efter Klarup Gruppe fortsatte jeg som divisionsassistent i Jens Bang Division.
Mit egentlige spejderliv startede i 1955
og sluttede i 2009. Men allerede i 2007
var jeg kommet på museum. Nordjysk
Spejdermuseum, og det skulle du tage og
besøge.
1991-1994: Grete Damsgaard
Afdød i 2007. Ære være hendes minde.
Grete omtales som myreflittig og aktiv.
1994-1995: Karen Bech
Citatudsnit fra 25 års jubilæumskataloget:
Jeg har været med i 22 år, mere eller mindre aktiv alt efter hvor i verden, jeg befandt mig. Blåmejse hed det da jeg startede,
min veninde var med, så det skulle jeg da
også. Vi var en pigetrop. Så kom drengene
med, og der skete det sensationelle at en
pigetrop kom med i en drenge-division!
Hvad husker jeg bedst: Sommerlejre, natløb, brændt primimad, seniorstævner, led-
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1995-1998: Aage Larsen
Grundet arbejde og udstationeringer i udlandet havde jeg været væk fra spejderlivet i en halv snes år, men da den ældste skulle være spejder i Klarup gruppe
i 1992, og som gammel spejder fra Sindal gruppe i Vendelbo division var det
naturligt at gå ind i gruppe-styrelsens arbejde, hvor Gorm på daværende tidspunkt
var formand. I 1994 var der Blå Sommer,
og minierne skulle med på halv lejr, men
der manglede ledere til at tage med. Der
blev kigget på folk fra styrelsen, og jeg
havde måske visse kvalifikationer grundet
min spejderfortid, betingelsen for at tage
med minierne var, at jeg fik en uniform.
Karen var gruppeleder, og på Blå Sommer
talte hun om, at hun påtænkte at stoppe
året efter, så var vejen banet for min start
som Gruppeleder, og de opgaver der følger med, herunder deltagelse i gruppeleder arbejdet med de andre grupper i divisionen. I 1998 skal divisionen have nye
divisionschefer, og jeg bliver prikket på
skulderen, som man gør i DDS. Det var
en opgave, jeg ikke kunne sige nej til, og
således slutter min tid som Gruppeleder i
Klarup gruppe.
1998-2000: Dorthe Thøgersen
Dorthe Thøgersen født 1970. Medlem af
Klarup Gruppe fra 1978-2000: Jeg ønsk-
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er Klarup Gruppe stort tillykke med de 50
år. Jeg og gruppen følges jo ad i alder. Så
vi runder nu det halve århundrede. Men
det er jo ingen alder når blot man er i udvikling!

børnene og derfor var jeg ”kun” GL i 3
år. De sidste år jeg har skiftet lidt mellem
hvilken afdeling jeg var leder i, da mine 3
børn nu også alle er spejdere, har jeg været
hvor en af dem var.
I kan læse meget mere om mine spejderminder under ”Tre generationer i Klarup
Gruppe”
2002-2004: Mette Melgaard

Jeg håber, at Klarup Gruppe fortsætter den
gode udvikling og også langt ud i fremtiden vil kunne tilbyde byens børn at blive
spejdere. For “Spejder er ikke noget man
GÅR til. Det er noget man ER!” -Og det
er en uvurderlig ballast man får med sig
videre i livet.
1999-2002: Lotte Bitsch Andersen
(tidligere Jespersen)
Min tid i Klarup Gruppe startede i 1983,
som Blåmejse. Da jeg var omkring 13 år
blev jeg mikroassistent og har siden dengang også været mikroleder, juniorleder i flere omgange (Og er det også nu),
tropsleder og gruppeleder.

Jeg startede i Klarup Gruppe i august 1982
som førsteårs junior. Min første sommerlejr var Limfjords Jamborette på Rosenholt
i sommeren 1983 – en kæmpe oplevelse.

Jeg har – udover at være spejder – også
været juniorleder, klanleder, gruppeleder,
formand og alm. medlem af bestyrelsen i
Klarup Gruppe.
Det at være spejder betyder meget for mig
– det er en del af det at være mig. Jeg har
giftet med med en spejder (fra Valdemar
Atterdag Gruppe) og begge mine piger er/
har været spejder – selvfølgelig i Klarup
Gruppe.
2004-2006: Mette Due Eriksen

Som GL er spejder-arbejdet er jo meget
administrativt og jeg fandt hurtigt ud af
at min passion ligger ved arbejdet med
12

Det var med ærefrygt, at jeg overtog rollen
som gruppeleder med tanke på den korte
tid, jeg havde været i gruppen. Men jeg
havde tidligere gruppeledere og stærke
ledere at sparre med, og sammen fik vi
løst opgaverne og fik gruppen til at trives i
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både medgang og modgang.

gruppe har mange gode traditioner og en
lederflok der er god til at stå sammen. Jeg
har i alle årene kun mødt skønne børn,
der gerne ville spejderlivet og en hel del
hjælpsomme forældre. De gængse spejderfærdigheder har altid været vigtige for
gruppen, og i min tid som mikroleder sammen med Jesper Førby vandt vi da også
nogle gange på divisionsturneringerne.

Det var en tid, som gav hår på brystet i
spejderlivet og en masse værdifuld erfaring, som jeg altid vil sætte pris på. Jeg ønsker Klarup Gruppe tillykke med jubilæet.

Klarup gruppe ønskes tillykke med jubilæet og jeg håber, at der i mange år fremover stadig vil være ledere, som vil
skabe gode spejderoplevelser til masser af
børn i Klarup by.

2006-2019: Susanne Danielsen
På Blå Sommer 2004 mødte jeg 2 ledere
fra Klarup gruppe. De fortalte lidt om
gruppen, og at de manglede ledere. Jeg
boede på det tidspunkt i Storvorde, havde
været spejder sider 1967 og været med i
mange forskellige grupper (forældre der
flyttede hele tiden). I en hel del år havde
jeg arbejdet i divisionsledelsen, holdt massevis af bunkekurser og tænkte: Nu er det
vist tid til at være med i en gruppe igen.

Derfor startede jeg i Klarup gruppe først
som leder i juniorgrenen – derefter som
gruppeleder i mange år. Og som det jo tit
går, var jeg samtidig mikroleder i en del
år. Klarup gruppe har 50 års jubilæum. Det
viser gruppens ret til at eksistere. Klarup

22. august 2020

2019-: Anne Kelter-Wesenberg
Som tilflyttere til Klarup for 5 år siden,
fandt begge mine børn og jeg hurtig vej
til DDS Klarup Gruppe. Selvom jeg ikke
har været spejder siden barns ben, blev jeg
hurtigt shanghai´et som mikroleder, hvor
jeg har lært rigtig meget om samarbejde,
fællesskab og spejderværdier.

Nu er ledertjansen så skiftet ud med
ansvaret som gruppeleder, hvilket har
ført en masse spændende udfordringer
med sig, som f.eks. jubilæumsplanlægning, COVID-19 nedlukning og vores
store haveprojekt. Jeg ser frem til fremadrettet at være med til at skabe en god
gruppe med masser af aktive spejdere.

DDS Klarup Gruppes 50 års jubilæum
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På tur til Kandersteg i Schweiz i 2015
I 2015 drog DDS Klarup Gruppes tropog klanspejdere til Det Internationale
Spejdercenter i Kandersteg, Schweiz.
Det var en tur fyldt med en hel masse
aktiviteter til lands, til vands og i luften.
Turen indeholdt alt fra besøg på Oste- og
chokoladefabrik til workshops om Baden
Powell og overlevelse.
Naturen var et besøg værd i sig selv. Der
var vandfald og søer hele vejen rundt om
spejdercentret, som vi også var inde omkring og se, når vi gik igennem byen.

Vi kom i højderne i High Ropes Parken i
Interlaken, hvor vi havde en hel dag i den
store klatrepark. Vi prøvede kræfter med
robådssejllads på den smukke Oeschinensee. Det blev dog kun til en lille badetur
i den iskolde gletsjersø – til gengæld en
længere badetur i Kandersteg Swimmingpool senere på ugen.
En hike er et must på enhver sommerlejr,
og selvfølgelig også på denne, hvor byen
er omkranset af smukke bjerge. I varmen
vandrede vi i timevis til Doldenhurn Hytten på toppen af bjerget. En betagende
udsigt til dalen, og frodig vandretur igennem skoven med både frodigt krat og
vandfald.
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Vidste du…
Den 1. august fejrer Schweiz nationaldag
med flagparader, bålmad og fyrværkeri. I
Kandersteg må der kun fyres fyrværkeri af
på denne dag, og ikke til nytår, da der er
risiko for laviner. Det var en stor begivenhed at være en del af.
Anne-Mette Aaby (tidligere Jensen)
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Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg
I 2017 drog hele DDS
Klarup Gruppes til Spejdernes Lejr i Sønderborg,
hvor trops- og juniorspejderne var med fra starten af, og hvor mini- og mikrospejderns
stødte til fra midt i ugen.

Fakta omkring Spejdernes Lejr 2017

24 spejdere fra alle grene fra mikro til trop.
Mikro- og minispejderne deltog dog kun i
løbet af den sidste halvdel af lejren. Der
var i løbet af ugen 11 ledere/hjælpere med.
På lejren fik vi fornøjelsen af alt slags vejr.

•
•

•
•
•
•
•

•

Der rummede ca. 37.000 deltagere
Lejrpladsen var på 2 x 2,5 km
Visionen og tema var “Vi sætter spor”
5.000 af deltagerne var fra udlandet
Der blev lagt 9,5 kilometer(!) elkabel
på lejrpladsen
Der var 1.000 toiletter
Lejrens fælles lejrbål foregik på storskærmen på den store scene
Scarlet Pleasure spillede på den store
scene lørdag aften

Lejrens vartegn, Støvlen, er et 12 meter
høj og 24 meter lang støvleformet, tækket,
udsigtstårn, der tog 5.000 frivillige timer
at bygge..

Afgang fra Aalborg Busstation.
Lejren rummede ca. 37.000 deltagere,
der var fra hele Danmark og andre dele af
verden. Den tækkede spejderstøvle var lejrens vartegn, og vi boede i Aalborg-lejren
i rimelig afstand fra hovedpladesen.
22. august 2020

Til lejren fik vi syet ens bålkapper til alle i
DDS Klarup Gruppe.
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Tre generationer i Klarup Gruppe
Else Bitsch Jespersen, 72 år og
Gorm Haagen Jespersen, 73 år
Gennem vores tre piger Lotte, Louise og
Helle kom vi drypvis med i spejderarbejdet i Klarup Gruppe. Efter pigerne på
forskellige tidspunkter blev medlem af
Klarup Gruppe kom Else allerede i 1984
med i spejderarbejdet som miniassistent
og jeg blev medlem af gruppestyrelsen.
Else blev senere gruppeassistent og jeg
påtog mig opgaven som formand for
gruppestyrelsen og var aktiv med til vel
omkring slut 90erne.

såsom postmandskab ved Wasa-Wasa
løbet, hvor Lotte og Louise deltog i
mange år. Efter stormfældningen i 1981
var vi i de følgende år mange gange
med til ”træfældning” og oprydning i
skovområdet omkring hytten i Hammer
Bakker. De kraftige storme først i 80erne
blev ikke navngivet som de jo gør nu om
dage – eksempelvis som stormen GORM
i november 2015, men desuagtet mindst
lige så kraftige som stormene i dag i Danmark. Oprykningsture i Hammer Bakker,
som var sjove at være en del af. Her var
telte på den åbne plads og der blev lavet
helstegt pattegris til børn og forældre på
anden-dagen.

Tilknytningen til Klarup Gruppe fortsatte
med forskellige opgaver såsom udlejning
af hytten i Hammer Bakker, træfældning
og andre småopgaver, som dirigent ved
grupperådsmøder og p.t. er min tilknytning revisoropgaven. For Else`s vedkommende var spejderarbejdet ikke noget nyt,
da hun som 8-årig i 1955 blev meldt ind
i DDS Farsø Flok og var i 4 år Blåmejse
og derefter i Troppen til hun blev 16 år og
desuden medhjælper ved Ulveungerne –
spejdere fra 8-12 år.

Ved et senere grupperådsmøde i 1991
skulle der laves primi-mad og jeg havde
tilrettelagt et bål med en stor grillrist med
plads til rigtig mange foliebakker med
primi-mad. Da bålet under grillristen var
godt i gang og primi-maden næsten færdig, sprang bålet under risten i luften med
et brag så stort at toiletspanden langt fra
bålet næsten hoppede. Ja – og mit venstre
knæ blev læderet af den nedgravede/
efterladte rørbombe fra krigens tid og
efter en tur med ambulance til sygehuset i
Aalborg måtte benet i gips fra fod til over
knæet i godt tre uger. Benet har det fint
i dag. En hjælpende hånd til forskellige
arbejdsopgaver kan vi stadig tilbyde og
Else er til tider beskæftiget med at sy
mærker på børnebørnenes spejderuniformer.

Oplevelser gennem de mange år med
forskellige gøremål har været mange

Tillykke til Klarup Gruppe og personerne
der får dagligdagen til at fungere.
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Lotte Bitsch Andersen,
tidligere Jespersen, 45 år
Jeg startede som Blåmejse i Klarup
Gruppe tilbage i 1983, 8 år gammel.
Blåmejse er det der i dag svarer til minispejder. Min mor og lille søster Louise
startede året efter, hhv som Blåmejseleder
og Blåmejse. Da jeg blev omkring 13
år blev jeg mikroassistent sammen med
Jonas Funder, Kim Frillerhøj og Sanne
Frillerhøj var leder.
I mine år som trop og klanspejder havde
jeg mange oplevelser. Jeg mindes patruljeturer i påsken og PLan i efterårsferien.
Bl.a en påske hvor vi var på Toggerbo
spejdercenter på Mols. Her skulle vi bl.a
flå kaniner og tilberede dem over bål. Det
blev til noget værre noget, og de små kanin-kroppen/skind blev til små ”dukker”,
vi kunne lave teater med. I en alder af 12
rejste Anja Keldorff og jeg til Bornholm
på PLan, vi skulle lære om ”Meningen
med Livet”.
Som klanspejder i Klarup Gruppe blev
vi døbt og blev indviet i den meget stolte
Klan DASK. Og kun de døbte ved hvad
DASK står for. Seværdighedstegnet var
vores symbol .
Der var mange spejdere i gruppen dengang. Jeg kan huske at da jeg startede var
der omkring 100 spejdere, bl.a 8 patruljer
i Troppen. Da jeg kom i troppen, var vi
noget færre, men alligevel var vi 4 patruljer: Panteren, Troldene, Møjsengøjserne
og ja, en mere som jeg ikke lige kan
huske navnet på.
De andre klaner i Limfjordsdivisionen var
også store og der blev lavet mange store
arrangementer. Nogle for at hverve nye
spejdere og her kan jeg huske ”Jagten på
22. august 2020

Smuglerguldet” andre for at lave nogle
fede løb for os spejdere. Her var vi flere
gange inde i Aalborgs gade i nattelivet.
Det kunne være at vi skulle gå i en bar og
bede om et glas mælk og så fik vi en kode
udleveret, eller at vi skulle opklare et
mord der var sket i en trappeopgang.
I 1991 blev Limfjordsdivisionen og Nordjyske division slået sammen til en ”Jens
Bang Division” og dette blev fejret med
en sommerlejr til Igls, Østrig.
I 1992 mødte jeg Jan, min mand, og han
skulle selvfølgelig også prøve det der
spejderi, og kom med i Klan DASK. Jan
er nu aldrig blevet ”bidt” på samme nåde
som jeg er, men han hjælper gerne på
turer mm., sidst på vores sommerlejr til
Hulsig, nær Skagen.
Mens vi var i Klanen havde vi også årlige
kollektivturer på Egholm Gamle skole.
Der boede vi i 1 uge, mens vi passede
vores skole/gymnasiet.
Jeg kunne blive ved, mit spejderliv er
fyldt med minder. Jeg håber at jeg i min
nuværende position, som juniorleder, kan
være med til at give andre børn og unge
oplevelser og minder for livet.

DDS Klarup Gruppes 50 års jubilæum
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Louise Bitsch Jespersen, 43 år
I 1984, som 7-årig begyndte jeg, som
Blåmejse i Klarup Gruppe. Det var
starten på mange år med venskaber og
sjove og spændende aktiviteter. Det jeg
husker bedst er fra min tid i troppen og
Klanen DASK – de fleste deler jeg også
med Lotte.
Jeg kom i patruljen Troldene, hvor bla.
min patruljeleder og assistent Kim Vogel
og Anja Keldorff var med til at døbe mig.
Selve dåben og mit dåbs-navn fortæller
jeg gerne om til udvalgte!
Men det foregik i en lille hytte i Hammer
Bakker, hvor vi var alene på patruljetur… og det var før mobiltelefonen blev
opfundet!
De ugentlige møder blev holdt i vores
patruljelokale i spejderhuset, hvor vi
primært stod for planlægningen selv. Der
blev også dengang afholdt tropsmøder en
gang om måneden, hvor fx. mine ledere
Dorthe Thøgersen og Birgitte Hansen
forsøgte at lære os om pioner, kulsø,
førstehjælp, kort og kompas og meget
andet.
Men de hårdeste og koldeste udfordringer
jeg havde i troppen var deltagelsen i det
årlige Wasa Wasa løb en vinternat i det
nordjyske. Mange kilometer og mange
poster skulle klares inden målstregen,
hvilket krævede meget af en patrulje på
4-6 spejdere.
Efter indvielse i DASK blev møderne
holdt i kælderen, hvor vi havde klanlokale med sofagruppe og kitsch tema.
Her kunne ses ting, der var skrabet sammen fra diverse ferier.
DASK deltog også i Wasa Wasa, og vi
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stillede gerne op med 10-14 klanmedlemmer. Nok var vores motto ”Klask fra
DASK”, men ”Vær Beredt” var vi også,
for vi havde altid en rygsæk fyldt med
tørt optændingsbrænde med til et lille bål.
Vi deltog i 5. kampe/ 5. kampsfesten
mod/med de andre klaner i divisionen…
for sjov skyld.
Vi tog på kollektiv tur til Egholm, hvor
vi boede 1-2 uger på Egholm Gl. Skole,
hvorfra vi tog i gymnasiet eller på arbejde. Vi kom kun for sent i skole, hvis ikke
vi nåede færgen!
Vi deltog i Ryå-sejladsen, hvor vi tilbagelagde 7,1 km i egen fremstillet granris-båd og med nysnittet pagajer, hvis
ikke vi sank inden pga. utæt båd.
Vi tog også på vandretur til Norge og
Sverige, en sommer og en vinter. Gik
efter turist-kort og sov i bivuak. En enkelt
gang ”kom vi til” at sove på en lille ø,
efter vi havde gået over en frossen sø…
eller åbenbart kun halvt over!
Klanen´s kreativitet kom virkelig frem
hvert år til Aalborg Karneval. Til denne
anledning blev der fremstillet kostumer
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som ko, kylling, smølf, blomst i potte,
spillekort og vindrueklase. Ved sidstnævnte var vi iført et juletræsnet, hvortil
rigtig mange oppustet lilla balloner var
fastgjort… det viste sig at være et meget
skrøbeligt kostume!
Oplevelserne er mange fra både patruljetur til Hammer Bakker og Forlev, PLAN
og IN-kursus. Min første Blå Sommer
tilbage i 1989 og efterfølgende i 1994,
2009 og som hjælper på Spejdernes Lejr
i 2017. Igls, Østrig i 1991 og 2001 med
Jens Bang Division. Alle mærkerne pryder stadig min uniform.
Fra Igls husker jeg stadig, at vi huggede
brænde fra nabolejrpladsen og, at vi
endte med at sove i kommentatorbokse
ved nærtliggende bobslædebane grundet
”lidt” regnvand i vores telte.
Jeg var miniassistent/leder i 2001-2006
sammen med hhv. Anne Skov, Mette Due
Eriksen og sidst med Joan Bech Hansen.
Minierne tog mærker i fx Klar dig selv,
Lejrliv, Førstehjælp, Vi og Verden,
Drama, musik og sang samt Kniv- og
Savbevis. Anne og jeg opfandt dengang
Superknobmandmærket. Holdt py-party i
spejderhuset, hvor vi lavede tørklæder til
vores bamser.
Minierne besøgte også Færdselsskolen
på Skydebanevej i Aalborg, hvor de blev
undervist af min far Gorm, inden de fik
lov til at køre rundt i de små biler.
Det var igennem spejder-arrangementer
i divisionen tilbage i 2002, at jeg mødte
Jess fra Hardeknud Gruppe, som jeg nu
er gift med og har sønnerne Kasper og
Nicklas.
Jeg er nu forældrerepræsentant i
bestyrelsen på 3 år.
22. august 2020

Kasper Bitsch Jespersen, 13 år
(Louises søn)
Kasper er også spejder og allerede som
2-årig oplevede han spejderlivet på Blå
Sommer 2009, idet Jess var hjælper og
kørte ambulance på lejren. Her havde
Kasper dog et todelt tørklæde på, halvt
Klarup Gruppe og halvt Hardeknud
Gruppe.
Tørklædet endte med det gule og grønne i
november 2013, hvor Kasper, som 6-årig,
blev indmeldt i Klarup Gruppe. Og her
har han været spejder lige siden.
Kasper fortæller, at hans største spejderoplevelse indtil nu er Spejdernes Lejr
2017, hvor han var af sted som junior.
Kasper oplyser, at han fx har taget Spejd365 mærket, idet han i et år har båret
tørklæde og ligeledes Shorty mærket,
korte bukser til alle spejder arrangementer i et år, Superknobmandmærket,
24 timer i sovepose og Spejder Nisse
mærket, som man får efter 24 dage med
nissehue. Mærker man ikke kunne tage
for 50 år siden!
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der skal til at gå i 6. selv om jeg selv skal
til at gå i 9.”
Simone kan i øvrigt fortælle, at hun
har sovet i sovepose i 365 dage og fået
365sovepose-mærket og det samme for
365tørklæde.
Søren Bisgaard Andersen, 11 år
(Lottes søn)
Simone Bisgaard Andersen, 14 år
(Lottes datter)
Hvornår startede du som spejder?
”Jeg startede da jeg var 7 år gammel,
som mini. Mange af mine veninder gik
også til spejder, og det var derfor jeg
startede. Nu er jeg så 14 år, og de fleste
af mine veninder som startede dengang,
går stadig til spejder sammen med mig.”
Hvad er din største spejderoplevelse?
”Her i sommerferien gik vi 30 km, og
det har helt klart været en af de største
oplevelser jeg har haft. Både fordi det var
hårdt og udfordrende, men også fordi det
var hyggeligt og sjovt. Jeg synes også,
at der er mange forskellige lejre der har
været noget hel specielt. Fx var både Spejderens Lejr 2017 og PLan Røddinglund
rigtig sjove. PLan var sidste år i efterårsferien, hvor jeg var afsted med min
bedste veninde, vi kom dog ikke i samme
patrulje, men det var bare godt, fordi så
mødte vi en hel masse nye mennesker fra
hele landet. Dem skulle vi så tilbringe
hele vores efterårsferie med.
Hvorfor er du spejder?
”Kort sagt så er jeg spejder, fordi det er
sjovt og spændende. Man får også mange
gode venner af det, selv om der er aldersforskel, fx kan jeg godt snakke med nogen
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Hvornår startede du som spejder?
Jeg startede da jeg var 7 år, så nu har jeg
været spejder i 4 år.”
Hvad er din største spejderoplevelse?
”SpejdernesLejr2017. Der var nogle vilde ting; Støvlen, høje tårne bygget i rafter
og den store hængebro.”
Hvorfor er du spejder?
”Jeg er spejder både fordi det er sjovt,
jeg får nye venner og lærer en masse
ting… Og så fordi min mor siger jeg
skal!”Søren er i øvrigt i gang med
365tørklæde mærket.
Silas Bisgaard Andersen, 9 år
(Lottes søn)
Hvornår startede du som spejder?
“Jeg startede da jeg var 8 år, så nu har
jeg været spejder i 1 år. Men jeg var med
min mor på mange turer inden jeg blev
spejder.”
Hvad er din største spejderoplevelse?
”Det største var at prøve at drikke
beskidt vand af et sugerør, som rensede
vandet, så det var rent når jeg drak det.
Og så den store hoppeborg på Spejdernes
Lejr 2017.”
Hvorfor er du spejder?
”Turer, det er sjovt. At jeg leger med mine
venner og får nye venner.”
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Det Danske Spejderkorps (DDS) i Klarup
Det Danske Spejderkorps
Det Danske Spejderkorps (DDS) er
Danmarks største spejderorganisation
for børn og unge. Korpset blev stiftet i
1909, og har til formål at udvikle børn
og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne
at påtage sig et medmenneskeligt ansvar
i det danske samfund og ude i verden.
Det Danske Spejderkorps er ikke
tilknyttet noget kirkesamfund.
Jens Bang Division (DDS)
DDS Klarup er en del af Jens Bang
Division, som er en paraplyorganisation
for grupper under Det Danske Spejderkorps i Aalborg og omegn. Der er 12
grupper og 875 spejdere i divisionen.
Klarup Gruppe (DDS)
DDS Klarup har i 2020 34 aktive spejdere fordelt på alderen fra 6 år op til 15
år. Gruppen er pt. fordelt på fire grene,
men tidligere har vi haft både klan og
familiespejd på programmet, hvilket
sagtens kan komme igen. Vi har gode
ledere, og har altid plads til masser af
friske spejdere i alle aldre.
Mikrogrenen (0.-1. klasse)
Vores mikrospejdere går typisk i 0.-1.
klasse, og får lov til at lave sjove og
hyggelige spejderaktiviteter, som f.eks.
snitte, riste skumfiduser, refleksløb eller
blive klogere på årstiderne.
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Møde: Mandag kl. 17.00-18.00
Leder: Heidi Nielsen
Minigrenen (2.-3. klasse)
Vores minispejdere (2.-3. klasse) tager
duelighedsmærker og forløbsmærker.
De lærer om naturen, første hjælp og
laver masser af bål, eksperimenter,
bygger shelters, snitter i pinde og tager
på løb med de andre i gruppen.
Møde: Mandag kl. 17.00-18.00
Leder: Søren Godiksen og
Therese Wahrens (assistent)
Juniorgrenen (4.-6. klasse)
Som juniorspejder (4.-6. klasse) bliver
spejderaktiviteterne mere udfordrende.
Her lærer man at morse, tænde bål og
lave mad, tage til dyster og ture - og så
har vi det sjovt sammen.
Møde: Torsdag kl. 17.30-19.00
Leder: Lotte Bitsch Andersen og
Christian Møller
Tropsgrenen (7.-9. klasse)
Som tropspejder (7.-9. klasse) kan man
prøve kræfter med ledelse og komme
på kursus (f.eks. PLan). Man kan lave
masser af vilde outdoor aktiviteter ture,
hikes, natløb, turneringer og lejre.
Møde: Onsdag kl. 18.00-19.30
Leder: Jesper Olesen og
Steffen Holt Askvist
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Elsker du også at gå på
eventyr i naturen?
Hvis du synes ristede skumfiduser,
naturoplevelser og venskab er sjovt
– så er spejder lige noget for dig!
Kunne du tænke dig at se, om
spejder er noget for dig, så kig
forbi et af vores møder. Vi
laver masser af spændende
forløb og aktiviteter året
rundt. Vi holder til i Spejderhuset på Klarup Skolevej 17
– lige ved siden af DUS-Syd.
Find yderligere informationer
om møder og aktiviteter på
www.klarupspejder.dk,
facebook/klarupspejder eller
skriv til ddsklarup@gmail.com

Snobrød over bål

Venskab

Spejderhuset

Spejderlejr
Klarup Skolevej 17 | www.klarupspejder.dk | ddsklarup@gmail.com

