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VIGTIGE DATOER



Godsforvalter
- kan du ikke blive. Men Hytteforvalter lyder næ-
sten lige så godt.

På ejendomsmæglersprog er vores spejderhytte 
”rustik” med et ”luftigt miljø” hvor ”husdyr vil føle 
sig hjemme”. Men vi elsker den og vil gerne blive 
der mange år endnu. 

Vi har brug for dig til at sikre, at den ikke ender som 
et ”håndværkertilbud”. 

Som Hytteforvalter vil du stå for løbende ved-
ligehold og forbedringer i hytten og garagen. 
Opgaverne kan være små eller store og meget 
forskellige, f.eks.: 

• at kontakte og tage imod til en elektriker
• at stoppe et musehul
• at rense en ventilator
• at reparere en utæt vinduesliste 
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Større projekter klares på vores årlige A-dag og vi har 
stadig hjælp til både græsslåning og vedligehold af 
traileren. Men vi mangler dig til de små situationer, 
som opstår i løbet af året. 

Har du lyst til at give et nap med i vores ”charmeren-
de, nyere hytte med mange muligheder”, så kontakt 
bestyrelsesformand Anette på formand@1holte.dk 
eller gruppelederne på gl@1holte.dk.
• 
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Kære 1. Holte – spejdere, ledere, gruppehjælpere, bestyrelses-
medlemmer og forældre.
Det er blevet 2020, og vi er ved at være klar til et nyt år, hvor vi skal 
dele endnu flere fede oplevelser, men vi når til dem, skal vi glæde 
os over året, der gik.

Gruppeaften
Det første arrangement for alle i 1.Holte der falder i kalenderåret 
er gruppeaften. Det er en super hyggelig aften, hvor vi kan mødes 
på tværs af årgange, og lære hinanden at kende på tværs. I 2019 
var der som altid et godt fremmøde og god energi på under Tur-
bospejd (spørg din spejder, hvis du er i tvivl – og spejder spørg en 
ældre spejder, hvis du er i tvivl). Vi fik også afholdt grupperåds-
mødet, altså 1.Holtes generalforsamling, og vi er rigtigt glade for 
alle de forældre og spejdere der deltager aktivt i noget der ellers 
kan blive en smule tørt. Tak for det!

A-dag
I midten af april blev det tid til at smøge ærmerne, for den årlige 
arbejdsdag, A-dag, løb af stablen. Denne gang stærkt dirigeret af 
Sidsel, som havde fuld kontrol med opgavelisten, der rummede 
store som små opgaver. Fælles for dem er, at det er vigtigt, at de 
alle bliver løst for at vi kan holde hytten ordentligt vedlige.

Gruppeledernes
beretning
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Sov-Ude-dag
I 2018 startede vi med dette arrangement i det små og i 2019 blev 
det lidt af et brag. Vi fik en bunke fondsmidler, der gjorde det mu-
ligt at lave et fantastisk arrangement med naturvejleder og mad-
lavning i naturens køkken på helt nye trangiasæt. Mere om det i 
beretningen om Sov-Ude-dag, som fortjener mere tekst end den-
ne beretning kan bære!

Roskilde Festival
Som en del af Roskilde Vagt er 1.Holte frivillige på Roskilde festi-
val, og organiserer brandsikkerhed på campingpladsen og i år var 
vi også med til at lede åbningen af pladsen. Overskuddet fra ar-
bejdet går til at finansiere Portnerboligen samt til ture for klanen 
og lederne i fællesskab – i år skal vi på en forlænget weekend til 
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Kristi Himmelfart, hvor det handle om at være udendørs og hygge 
sig sammen. Der var mange fra 1.Holte af sted for at hjælpe til, og 
vi er super stolte over hvordan det ansvar man lærer som spejder 
kan række ud i virkeligheden!
Sommerlejre og udenlandsture
Højdepunktet på spejderåret er næsten altid sommerlejren. Der 
er tid til at lave større aktiviteter, men også sænke tempoet lidt og 
hygge sig med sine spejderkammerater. I år var både juniorerne 
og tropsspejderne på Thurøbund Spejdercenter, som er kende-
tegnet ved deres sejladsaktiviteter – så der har været masser af 
sol, vand og vind i håret. Troppen var velsignet med hele tre seje 
fædre, der gav en hånd med på de dage, hvor de faste ledere ikke 
kunne få fri fra arbejde. Tak for det!
Minierne havde en hyggelig tur til Hundested, hvor der var tid til 
at hygge sig og nyde den smukke natur i det Nordsjællandske – lidt 
tættere på hjem.

Familieweekend
Årets familieweekend var en lusket affære – vi var på skurkeskole 
og trænede alt fra dirkning af låse til flugt fra politiet og klargø-
ring af skydevåben. Om aftenen var der gang i røverhistorierne og 
de voksne blev oppe for at holde andre forbrydere fra døren – det 
lykkedes dog alligevel nogen at bortføre en flok tropsspejdere, der 
heldigvis blev fundet igen efter én på opleveren.
Der var rigtig mange nye minier afsted sammen med deres foræl-
dre og det er vi altid særligt glad for at I har mod på. De andre gre-
ne var heldigvis også stærkt repræsenteret, så vi kunne lave nogle 
stærke tyvebander med mange skills. Kom med næste år, hvor der 
er lige lidt bedre tid til at komme sig efter skole- og jobstart, når vi 
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holder familieweekend d. 26.-27. september!

Gruppegåtur
Enhver spejder ved, at det vigtigste er at optjene seje mærker, 
og hvert år er der mulighed for at bevise man er værdig til et nyt 
vandremærke. Om man er den helt hardcore type, der går 100km 
over to dage, står tidligt op, søndag kl. 6., for at gå 50 km eller om 
man slutter sig til kl. 11 og går 10, 20 eller 30 km betyder ikke noget 
for hvor hyggelig en tur det er (okay, måske lidt friskt – jeg er ikke 
sikker på, at de sidste kilometer er helt lige så hyggelige, når man 
har gået næsten 100km, men så er man dobbelt så stolt). Det var 
også i år en dejlig dag med godt vejr. Som altid tak til Søren for at 
leder tropperne igennem de flotte grønne områder! Der deltog 16 
spejdere og et utal af påhæng i form af søskende, forældre og des 
lige. Skønt.

Lederweekend
I november havde vi inviteret vores ledergruppe på den årlige 
lederweekend, hvor vi stræber efter at hjælpe med at udfordre 
og udvikle deres lederskab og engagement. Det blev et lille, men 
stærkt hold, der tog mod Hillerød og var sammen om gode samta-
ler om ledernes, gruppens og grenenes værdier i spejderarbejdet. 
Vi havde også en festlig aften om lørdagen, hvor vi fejrede kinesisk 
nytår med flere slags dim sum, forårsruller og en god gang risnud-
ler. Xin chao eller hvad de nu siger derovre?!

Klagedag
Der er en dag på året, og et sted, hvor man kan klage til 1. Holte 
Gruppe. Det er d. 25. december kl. 6:00 på toppen af Holtekollen. 
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I år var der heldigvis ikke mødt så mange op, så det tager vi som 
et skulderklap og en forsikring om, at alt er præcis som det skal 
være… ;-)

I 2019 kom der nye ledere til – og nogle sagde på gensyn
Vi er en ung ledergruppe i 1. Holte og det betyder, at der ofte bliver 
lavet om på sammensætningen af ledere i de forskellige grene, når 
der er nogen, der tager på udveksling, flytter vest på eller skal ud 
gå med bjørnehue. I år var barsel dog den helt store årsag til at 
vi har set mindre til nogle af de kendte ansigter. Stort tillykke til 
både Katrine, Tina og Sidsel, som er blevet mødre i 2019.

Vi har fået en skøn ny tropsledelse med Vitus som gennemgåen-
de kapacitet. Han er nu stærkt flankeret af Jakob og Marius. En 
gruppe, som i hvert fald udefraset fungerer godt og har det sjovt 
sammen. Velkommen til og dejligt at have jer ombord!
I mini- og juniorledelse har der også været fuld gang i at hive den 
ene og den anden seje spejder ind i ledergrupperne. Miniledelsen 
består stadig af Emma og Nikolaj, og vi kan snart løfte sløret for 
hvem, der ellers slutter sig til. Vi skal til gengæld til at sige en stor 
og hjertelig tak til Kristine som efter mange års tro tjeneste med 
de yngste er klar til nye opgaver. 
I juniorledelsen er det blevet tid til at sige farvel til to seje ledere: 
Sofie, som flytter til Århus, og Josefine (der har været juniorleder 
i hundrede år og en madpakke), som tager en tur til USA og kom-
mer tilbage til gruppen i en anden funktion. Tak til dem!
Juniorledelsen har stadig Jens ombord. Derudover er Johannes 
og Katrine kommet til – to super cool typer, som vi glæder os til at 
lege meget mere og som nok skal hjælpe med at lave nogle rigtig 
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fede aktiviteter for juniorerne. Varmt velkommen.

Vi glæder os til endnu et fantastisk år i 1.Holte, som i den grad har 
en særlig plads i begge vore hjerter! Vi ses derude og ellers så ring, 
skriv eller send en brevdue.

Jakob og Anna-Mia



Nye trøjer
Vi fået vores helt egen webshop til bestilling af t-shirts, 
hættetrøjer og fleecejakker med spejderlogo. Der findes 
t-shirts og hættetrøjer i barne-, dame- og herrestørrelser, 
samt fleecejakker i dame- og herrestørrelser.

Du finder alle produkterne ved at scanne 
QR-koden eller ved at gå ind på: 
www.shopfreka.dk → spejderforeninger 
→ 1. Holte 
Du kan afgrænse til din gren i menuen 
øverst for bedre overskuelighed. 

Hver gren har sit eget logo: mini, junior, trop og 
klan. Hertil kommer et generelt gruppelogo, som 
er tiltænkt forældre, gruppehjælpere/assistenter 
og andre, som ikke er tilknyttet en bestemt gren. 

Brug gerne måleskemaet, hvis du er i tvivl om 
størrelse. Det rammer ret præcist.

Hver gang du handler, optjener gruppen 15% bonus af 
købet, som vi kan bruge på diverse produkter, som f.eks. 
strandflag, bannere, skilte osv.

Hvis der er nogle spørgsmål, så tøv ikke med at sende en 
mail til trojer@1holte.dk.

Hvis der er tekniske spørgsmål til webshoppen eller pro-
blemer med bestilling, så er det naturligvis Shopfreka, 
der skal kontaktes.
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Formandens
beretning
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“Hold da op hvor er I ambitiøse”, sagde vores eksterne oplægshol-
der, da vi mødtes med ham forud for lederbestyrelsesdagen. Ja, 
nok har vi gang i rigtig mange ting i gruppen, men det var faktisk 
nyt at tænke sådan. Stille og roligt vokser tingene frem, fordi de er 
meningsfulde. Det ugentlige spejderarbejde, lejre osv er naturlig-
vis kernen, men ved nærmere eftertanke har vi faktisk også man-
ge arrangementer året rundt, hvor forældre og søskende har mu-
lighed for at deltage i spejderlivet. Minsandten om ikke også vores 
spejdere og familier nu har fået mulighed for at sove i shelter året 
rundt. En spejderfar (Peter på billedet til venstre) har simpelthen 
taget dette initiativ og sat i værk. Mon ikke det giver vores spej-
dere mod til at prøve noget nyt? Det håber vi – for også i 1. Holte 
gruppe vil vi gerne arbejde med Det Danske Spejderkorps udvik-
lingsplan, hvor teksten lyder: “Som spejdere udfordrer vi børn og 
unge. Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt, mod til at 
være sig selv og mod på livet.”

Bestyrelsesarbejdet
Det kunne have været sjovt at lave en faktaboks bl.a. med hvor 
mange timer, aftener, søndage osv, der bruges for at holde ma-
skinrummet kørende. Men det blev et umuligt regnestykke! Den 
tid bestyrelsen sidder “ved tasterne” er én ting, noget andet er 
tiden, hvor der tænkes tanker, de små korrespondancer på Mes-
senger, en ide, der vendes eller en udfordring, der løses i fælles-
skab. Man er aldrig alene. Hele vejen rundt mærkes viljen til og 
engagementet i at skabe de bedst mulige rammer for vores ledere 
– og dermed for spejderne. Det er vores sigte, her ligger gevinsten. 
Men tag ikke fejl – det er også en meget stor fornøjelse at være en 
del af fællesskabet, som følger med at engagere sig. Så sig til, hvis 



16

du vil være med! 
De ting, der lader sig gøre, er ofte betinget af, at der er en, der vil 
engagere sig i en opgave. I mange år har gruppen ønsket sig en 
grejansvarlig – og vupti, så stod Peter klar! Det er en stor tilfreds-
stillelse at vide, at der der er én, der forsøger at holde overblikket. 
Igen i år har vi arbejdet målrettet med initiativerne i gruppens 
udviklingsplan – og kan vi være rigtig godt tilfredse med, hvor me-
get, vi har nået. Et hjerteligt tak til alle i bestyrelsen for indsatsen!

Økonomi
Med en solid indsats fra vores bogholder, kasserer og økonomiud-
valg har vi styret gennem året uden store bump på vejen. Mange 
tak for det. Korpsets relativt nye IT-system volder stadig lidt be-
sværligheder, men dog mindre end 2018, som i den sammenhæng 
var annus horribilis.
Vi arbejder stadig med at finde nye indtjeningsmuligheder. I maj 
fik vi stillet en stand til rådighed på Søllerød Loppemarked. 
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To friske spejdermødre organiserede begivenheden, gjorde sig 
værdifulde erfaringer og trodsede sammen med deres spejdere 
regn og blæst og tjente en god skilling til gruppen. En super ind-
sats. Vi håber at kunne gøre dette til en årlig begivenhed. 
Lodseddelsalget gav lidt mindre end forventet, men vi tager re-
vanche i år, hvor vi glæder os til at gøre det til en sjov begivenhed 
og se alle spejdere i mini-, junior- og tropsgrenene bidrage til den 
fælles pengekasse. 
Som noget nyt i år havde vi fået lov til at sælge varm kakao for-
an rådhuset ved juletræstænding. Arbejdsomme mini- og junior-
spejdere fik solgt så mange kopper kakao til de forfrosne gæster, 
at indtjeningen kunne bidrage væsentligt til at købe mere brænde 
til gruppen og samtidig skabte begivenheden god lokal synlighed 
for gruppen. 
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Fundraising 
Nogle gange starter fantastiske spejderoplevelser med en drøm. 
For eksempel en drøm om de allerfedeste letvægtstelte, som mu-
liggør frilufts- og naturoplevelser steder, der kun er tilgængelige, 
hvis spejderne kan bære eget telt. Og drømmen blev til virkelig-
hed: Gruppen har nu – takket være vores fundraiser - fået 5 sprit-
nye telte (Hilleberg Nallo 4 GT), som giver vores grejnørder julelys 
i øjnene. Meget spændende, hvilke spejderoplevelser, der venter 
med det nye grej i bagagen.

Sidste år søgte vi her i Hylet en fundraiser og heldigvis gav Rik-
ke sig til kende. Vi er helt utrolig glade for at have fået hende om 
bord. Pengene er derude, men kræver fokus fra en, der både kan 
formidle med spejdersjæl og skrive sig ind i det komplicerede 
landskab, som alle fondene udgør. 

Hytten & Portnerboligen
Ih, hvor var der koldt i hytten. Spejdermøder med overfrakker og 
frosne tæer. Det duede ikke. Nok er vi spejdere vant til at holde 
varmen udenfor i alt slags vejr, men hytten skal kunne blive varm. 
Endelig fik vi installeret en dejlig varmepumpe, der gør, at det 
igen er hyggeligt at lave aktiviteter, holde bestyrelsesmøder osv i 
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stuen. Vores hytte trænger til en gennemgribende kærlig hånd og 
vi har fået lavet en tilstandsrapport, som vil gøre enhver husejer 
lidt bleg. Men vi elsker hyttens sjæl og charme og er i fuld sving 
med at finde ud af, hvordan vi får taget hånd om den, så at den 
også fremover kan være ramme for alle de gode spejderoplevel-
ser, som gør 1. Holtes historie så særlig. 
1.november var 2-års dagen for lejemålet, Portnerboligen, som 
primært er klanens/ledernes lokale og ligger i porten ind til Ha-
varthigården. Her ville vi tage stilling til, om lejemålet havde le-
vet op til formålet og om det skulle fortsætte. En bemærkning fra 
en af klanspejderne talte sit tydelige sprog:  “Hvis ikke det var for 
Portnerboligen, er jeg ikke sikker på, at jeg stadig var i gruppen”. 

Lokalet har været med til at styrke klanens identitet og give 
dem et “privat” rum til møder, en “all-nighter” julenat inden 

turen til Holtekollen og generel hygge, så vi fortsætter 
lejemålet. I øvrigt financieres det delvist af de pen-
ge, som klanen tjener på Roskildevagt. 

Leder/bestyrelsesdag
I år faldt leder/bestyrelsesdagen d. 28. September og temaet var 
feedback-kultur. En ekstern oplægsholder leverede inspiration 
og guidede os gennem hele dagen. Da vi helt konkret blev udfor-
dret i en samarbejdsøvelse, fløj ideerne om ørene på alle, ildhuen 
var stor og kræfterne forenedes på tvær af alder, roller og forskel-
ligheder. Vi arbejdede med feedback som en kilde til vækst og fik 
vi mange gode drøftelser om vores egne og gruppens værdier, som 
forudsætning for feedbacken. Det var skønt at have en ekstern 
oplægsholder til at sætte rammen, kvalificere diskussionerne og 
sende os på bl.a walk and talk i den smukke efterårsskov. Leder/
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bestyrelsesdagen (hvor også klanen deltog i år) er en skøn dag fuld 
af leg, sjov og alvor, hvor alles ord – naturligvis -  vægter lige højt. 
Det en en vigtig dag, som bringer os tættere på hinanden og giver 
os et fælles sprog for noget af det, som kan udvikle os. Tak til alle 
som deltog. 

Lokalt engagement
Ud over at sælge kakao ved juletræstæningen i Holte Midtpunkt, 
har gruppen været til stede ved Rudersdal Folkemøde, hvor der 
var hyggeligt bål & snobrød samt mulighed for en god snak om at 
gå til spejder. Til gruppegåturen havde vi dels indgået et samar-
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bejde med foreningen Skovly Fritid, som kunne deltage og håbe-
de at få deltagere med fra det kommunale projekt NATURligvis, 
som havde til formål at introducere flygtninge til naturoplevelser 
i skønne Rudersdal. Sidstnævnte blev ved de gode intentioner, da 
ingen meldte sig til, men vi havde et rigtig godt samarbejde med 
kommunen og håber at kunne bidrage til deres arbejde i den ret-
ning en anden gang. 

Tak til forældre, der har kløvet brænde, sat emhætte op, købt ren-
gøringsmidler, vasket gulv, mødt op på A-dag osv. Jeres indsats er 
meget værdsat og det skal ikke være en hemmelighed, at vi har 
brug for alles bidrag. Skulle nogen gå med en tanke om at have 
et par timer til overs til at hjælpe – så ring eller skriv endelig. Vi 
lover at finde den helt rigtige opgave til jer!

Alle de timer, der lægges i at drive spejdergruppen, er frivillige. 
Meget stor og hjertelig TAK til lederne, som til stadighed sørger 
for, at der er ugentlige møder, fede weekendture og uforglemmeli-
ge sommerlejre. I kunne gøre så meget andet med jeres fritid, men 
vælger at lægge mange, mange kræfter og energi i at gøre vores 
spejdere til sejere, stærkere og mere livsduelige børn. Det er uvur-
derligt. En ganske særlig tak skal også lyde til Anna-Mia og Jakob, 
vores gruppeledere, som er verdens bedste samarbejdspartnere. I 
samarbejdet med jer er der altid højt til loftet, en ufravigelig kon-
struktiv og positiv tilgang til både opgaver og mennesker – det er 
vanvittigt inspirerende. Det gør spejderarbejdet så givende – så 
lad os fortrøstningsfulde kaste os ind i et nyt spejderår og glæde 
os til alle de oplevelser, der venter.



Måske har du hørt om shelterturene. Men hvad er det 
egentlig for noget?

Siden Sov Ude-dagen i maj måned sidste år har en flok 
seje spejdere og forældre været på sheltertur hver må-
ned. Spejderne er i gang med at tage Shelty-mærket.
Der er både Junior og -Tropspejdere og helt nye Minispej-
dere med, og alle er velkomne - også forældre og søsken-
de!

Der er ingen ledere med, så spejderne bliver hverken 
sendt ud på natløb eller sat til at grave fedtfælder. Til gen-
gæld laver vi mad sammen over bål og prøver at overleve 
kolde nætter i soveposen. Indtil videre er det gået rigtig 
fint, og vi er kommet hjem med alle fingre og tæer i be-
hold. Vi har dog de koldeste måneder foran os, så der skal 
soveposerne testes for alvor.
Vi lærer noget nyt om lejrliv på hver eneste tur. Ikke mindst 
om påklædning, madlavning og hvordan det perfekte bål 
til mad laves. Der er også god tid til at snitte, lege, spise 
pandekager og bare hygge.

ViL DU mEd I
SHelTer?
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Hvad laver man på en sheltertur? 
• Man får tilfredsstillet sin indre pyroman. Der skal tændes 
bål, og det skal holdes ved lige.
• Man lærer bla. at lave risengrød over bål. Det kræver fuld 
koncentration, hvis den ikke skal brænde på!
• Man rister MANGE skumfiduser. Og brænder et par styk-
ker…
• Man lærer at snitte en grydeske, når man har glemt at 
tage en med hjemmefra.
• Man lærer at vaske op i mørke. Gryden skal være ren til 
morgenens croissantbagning.
• Men først og fremmest, så hygger man sig gevaldigt!
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Hvad er shelty mærket?

Shelty-mærket er et mærke man får, hvis man sover 
i shelter en gang om måneden i et år. Man skal 

sove i et nyt shelter hver gang, og det skal 
være offentligt tilgængeligt.

Næste sheltertur er d. 29. februar – 1. marts.

Hvis du har lyst at komme med eller bare vil høre mere, så 
skriv til Peter Bystrup på sheltertur@1holte.dk. 

SpEJdEr:
Hvornår er 

der mad?

Forælder der
 laver mad:

Det ved jeg ikke. Men 
værsgo’! Her er chips 

og skumfiduser!

Hørt på hver eneste sheltertur



NYE
LEDERE
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Jeg hedder Chili og jeg er 17 år gammel. Jeg er ny minileder i 1. 
Holte, og jeg har været spejder i 9 år og går selv i klanen. Jeg er en 
rigtig aktiv spejder og deltager på mange spejderkurser. Udover 
spejder går jeg til dagligt på Ørestad gymnasium i 1.g. Jeg glæder 
mig til at lære alle minispejderne bedre at kende og lave nogle fede 
møder. Jeg håber, det kommer til at blive mega fedt.

CHILI
NY MINILEDER
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Hej jeg hedder Johannes. Til dagligt studerer jeg på H.C. Ørsted 
Gymnasiet. Jeg har været spejder i 1. Holte i 12,5 år. Eller hvilken 
der svarer til ca 4580 dage. Jeg bor næsten lige ”bag” hytten hos 
Marius’ mor (Anette som måske også er min mor...?). Jeg blev 
spejderleder på grund af 3 årsager. 
1. Jeg har fået så vanvittige mange gode oplevelser alt fra at vandre 
på Island med troppen til at være på toppen af Fan Si Pan som er 
er det højeste bjerg i Vietnam. Der med vil jeg gerne have flere af 
de oplevelser og kunne give de unge spejder. 
2. Mine egne ledere igennem tiderne har været et forbillede for 
mig, hvorved man kunne se hvad man kunne blive til, hvis man 
bare arbejder hårdt nok for det. Jeg ønsker samtidig at være et 
forbillede for jeres børn og unge. 
3. Jeg elsker at bygge skøre ting. Tænke spejder ud af rammerne 
men samtidig med respekt for de de gamle værdier.

JOHANNES
NY JUNIORLEDER
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Efter 13 gode år som spejder i 1.holte er jeg nu klar til at tage hul 
på et nyt spejderkapitel som juniorleder. Jeg har altid været glad 
for naturen og kreative projekter, og det glæder jeg mig til at nyde 
mere af sammen med juniorne. Foruden spejder, bruger jeg også 
lidt tid på DTU og KU, hvor jeg læser sundhed og informatik.

KATRINE
NY JUNIORLEDER
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Jeg har været tropsleder siden sommeren 2019 og har været spej-
der i 1. Holte siden jeg selv var mini. 
I øjeblikket holder jeg en lille pause mellem studierne på DTU og 
går og roder lidt med en bil, som jeg skal drøne rundt i Europa i 
her til foråret. Jeg havde selv nogle rigtig gode tropsår i 1. Holte, 
og håber at kunne give nogle af de oplevelser og erfaringer videre. 

MARIUS
NY TROPSLEDER

30



Til daglig står jeg i lære som møbelsnedker og bygger smukke køk-
kener og andet inventar i træ. Min fritid bliver brugt på under-
vandsjagt i de danske farvande og når tiden er til det, i en klatre-
hal. Jeg bor på Nørrebro og har været en del af 1. Holte siden jeg 
selv blev tropsspejder.

JAKOB
NY TROPSLEDER
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GRENENES 
BERETNINGER
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For minierne startede 2019 med et projekt om plantekasser. 
Vi satte frø og vandede længe før vi kunne plante ud i vores 
selvbyggede små drivhuse. Det resulterede i et madmøde, 

hvor vi brugte af de radiser, rødbeder og græsløg der var plantet. 
Foråret bød også på en eventyrlig Mini Primi. Minierne klarede 
det godt trods kulde, frost og hagl. Det var en hyggelig weekend, 
hvor vi slog to kitkat telte sammen og mødte en masse af de andre 
spejdere fra divisionen. Inden sommerferien og oprykning af 
de store minier, havde vi 
muligheden for at møde 
nogle af de helt nye til sov-
ude-dag, det gav en god 
opstart og var et hyggeligt 
arrangement. 
 
Årets sommerlejr foregik 
i Hundested. Vi tog derop 
med s-tog og lokalbane, 
og vi havde selv cykler 
med. Det betød vi let 
kunne komme omkring 
i Hundested by, hvor vi 
spiste is og var på byløb. 
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Vi nåede også til stranden, badede og samlede muslinger, så vi 
kunne prøvesmage hvad det danske farvand har at byde på. Med 
cykel tog vi også en overnatning med køerne på en økologisk 
bondegård. Der hilste vi på alle dyrene, prøvede at ride og var i 
marken for at finde mad. I efteråret har vi budt velkommen til 14 
nye spejdere, det har været mange nye navne at holde styr på! Vi 
har taget knivbevis, set på videnskab med nørd-mærket og øvet os 
i at bage peberkager med “Dyrene fra Hakkebakkeskoven”. Som 
det sidste har vi lige været på juletur. Her havde vi juniorerne med 
og skulle sammen redde julemandens kane. En hyggelig weekend 
med fart på rundt i København.
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JUNioR
S iden sidst har juniorene været lidt rundt omkring til lufts, 

til vands og jords. Vi startede først til vands, da vi tog til 
Thurøbund spejdercenter. Det var en skøn, skøn tur der, på 

trods af vi kun var 5 juniorspejdere afsted, en hyggelig oplevelse 
med masser af sejllads og vegetarmad. Netop grundet at vi var til 
vands, kunne vi tage DDS’s Svømmer mærke samt de udfordringer 
Thurøbund bød på, bl.a. andet bådkentring og kanoheijk. Alt i alt 
en våd men dejlig oplevelse. 
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På gruppegåturen var vi godt repræsenteret, da vi ikke alene havde 
fire der gik 30 km men faktisk en der gik hele 100 kilometer! Helt 
klart nogle magtpræstationer! 
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Til luft havde vi bygget insekthoteller. Disse tog lidt tid at få stablet 
på benene (og ødelagte brædder) men til sidst stod der nogle flotte 
hjem til nogle heldige insekter.  Vi havde også et teaterforløb, hvor 
vi bl.a. lavede improteater og forme hinanden i ler. Der var helt 
klart nogle skjulte oscarpræsentationer iblandt dem.
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Her i det nye år kom vi på noget af en juletur. Da juniorene, i 
sammenarbejde med minilederne, mødte op til turen, havde de 
fået et telegram. Det var selveste julemanden der bad om det, 
da hans kane var gået i stykker. Ungerne måtte helt til toppen af 
skibakken på Refshaleøen for at finde dele til kanen! Dernæst 
stod den på lækker mad, film, julehygge og slik i Søndermarkens 
hytte, så de var klar til at hjælpe julemanden dagen efter. Nåede 
de at redde julen? Ja, sørme så! Selv her to uger efter!
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2019 blev året hvor vi skulle sige hej til nogle nye ledere, men 
desværre også farvel til nogle gamle. Først siger vi hej til assistenten 
Ben fra troppen, som gør et fantastisk arbejde. Vi skal også sige 
goddag til Johannes, der er klanleder men nu også juniorleder. 
Desværre må vi også sige farvel til Sofie, der drager til Jylland og 
forhåbentlig gør andre glade.
Og til sidst skal vi også sige et kæmpe farvel til Josefine, der har 
været juniorleder i mange, mange år. Hun drager på udveksling 
i USA i forbindelse med hendes studie. Hendes hårde arbejde og 
gode idéer vil I stor grad blive savnet.

Alt i alt har vi haft en fantastisk halvår og vi ser frem til et lige så 
fantastisk et i 2020.
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T   roppens spejderår blev skudt godt igang til årets 
oprykningsmøde hvor 1 spejder og 2 nye ledere skulle 
kæmpe sig op ad den glatte preseninng i skoven bag 

hytten. Marius og Jakob har sluttet sig til tropsledelsen og den 
nye ledertrio har fået afholdt et par nye slags møder i løbet af det 
sidste halve år.

Troppen har blandt andet fået taget nye mærker 
til møder hvor spejderne, i deres patruljer, 
skulle finde nye mærker de gerne ville tage. 
Der blev blandt andet taget mikro-eventyr og 
kilometermærker - både baglæns, sidelæns og 
forlæns.
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Til et møde blev spejderne udstyret med staffeli, pensler og 
maling i alle flotte tænkelige farver. De skulle selvfølgelig prøve 
paint-a-long med den legendariske maler, Bob Ross. Det blev til 
en hel masse smukke kunstværker (der alle kan ses i hytten).
Troppen har også brugt en mørk torsdag aften på at hjælpe en 
hemmelig agent med at stjæle en pengekasse. Til dette skulle 
spejderne lære at dirke en hængelås op og lave små røgslør.
Der har generelt været gang i møderne og der er blevet spillet 
teater, bygget sjove opfindelser og leget en masse.
Spejderne har også været selvstændigt afsted på forskellige fede 
ture - f.eks. Nathejk og PLan.

Traditionen tro blev der solgt juletræer på Havarthigaarden i 
december og der blev solgt 202 træer. Det betyder vi har fået tjent 
en masse penge så vi kan få en masse fede spejderoplevelser.
Al æren for det flotte salg går til både spejdere og forældre der har 
solgt juletræer, spredt god stemning og julehygget. Det er en flot 
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indsats og tropslederne er glade for alt opbakning, så tak for det 
og tak for jer!

Det næste år kommer til at byde på endnu flere fede 
spejderoplevelser. F.eks. har troppen lige været på juletur til 
Hvalsø hvor spejderne skulle redde julemanden der på grund af 
en solformørkelse var blevet til Julefanden. Der blevet også slagtet 
kaniner og lavet 3 forskellige slags kaninragout. Forhåbentlig 
kommer troppen også på nogle påskekurser, spejderløb og en 
sommerlejr når solen igen skinner til sommer.

På vegne af tropsledelsen - tak for et godt år, vi glæder os til meget 
mere
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TULIKLAN
F  or klanen har 2019 været et spændende år, i hvert fald 

hvis du spørger os klanledere. I løbet af året har vi haft 
lidt udskiftning i klanledelsen. Simon er flyttet til Aalborg 

og er blevet udskiftet med Johannes, og klanledelsen består altså 
pt. af Johannes og Kristian. På vegne af klanspejderne takker vi 
for denne gang, Simon, og på gensyn, vi ved jo at Mikkel nok skal 
betale en flybillet hjem i ny og næ.

I løbet af året har klanen båret med til en række aktiviteter i 
gruppen. Før sommerferien var klanen blandt andet med til at stå 
for den årlige Sov Ude-dag hvor der bl.a. blev bygget svævebane. 
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I år har vi også årøvet nogle nye møder af, bl.a. et “NAK & ÆD”-
møde, hvor vi havde fokus på at nedbringe madspild. Dette gjorde 
vi ved at tage ud at “skralde”. Nu spørger du sikkert hvad betyder 
det at skralde? Det betyder dybest set at man fisker madaffald op 
fra supermarkedernes containere for at spise det. Det blev til et 
gourmetmåltid en majestæt værdig! 
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Men Klanen holder ikke kun møder derhjemme. I foråret var 
Klanen, f.eks. inde forbi DR-byen til tv-optagelserne at Quizzen 
med Gyrith Cecilie Ross. Her fik vi et indblik i hvordan man laver 
live-fjernsyn. Nårh ja, og så var der chips og grøn og rød sodavand 
på licensbetalernes regning. 

Hvert halvår sluttes som sædvanlig af med årlige traditioner. Ved 
sommerafslutningen lavede de to mesterkokke Frode og Johannes 
en fantastisk tre-retters middag til de sultne klanspejdere. I 
december afholdte og arrangerede Klanen den traditionsrige 
julekalads for alle gruppens ledere, hjælpere og klanspejdere, og 
indeholdte alt fra bornholmsk honningsyp og flæskesteg til et 
kunstværk af en marcipangris.

I vores sommerferie tog vi klanspejdere bl.a. på Roskilde Festival, 
hvor vi var frivillige hos Roskildevagt. Roskildevagt er en anderledes 
festivaloplevelse, med store fordele og et festivalarmbånd til årets 
Roskilde Festival. Vi kan kun anbefale at man melder sig til og bliver 
en del af teamet, hvad enten man er forælder eller klanspejder.

Året blev som sædvanligt sluttet af 1. juledag kl. 06.00 med 1.Holte 
gruppes officielle klagedag på Holtekollen. Igen i år blev der kun 
klaget over én ting: Tidspunktet. Traditionen tro var der fælles 
morgenmad hos en spejder i gruppen og klanlederne havde sørget 
for noget godt til ganen på toppen af bakken.
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Roskilde 2019 er ved at være lang tid siden. Vi har lagt øreprop-
perne på plads, soveposen er luftet ud og støvet vasket ud af tø-
jet. Igen i år, fokuserede vi primært på at optimerer vores IT løs-
ninger, forbedre intern uddannelse af supervisorer og selvfølgelig 
at lave arrangementer der skaber trivsel for vores klanspejdere. 
I 2019 omsatte roskildevagt for ca. 450.000 kr. og endte med et 
overskud på ca. 250.000 
kr. Udlodningen bliver 
for 2019 på 65.000 kr.

Roskilde Festival 2020 
er 50 års jubilæum for 
festivalen. Rygtet si-
ger, at plakaten kom-
mer med rigtig mange 
fede kunstnere. Vi har i 
år valgt, ikke at arbejde 
med åbningen af vente-
område øst. Dette skyl-
des, at opgaven er meget 
ledelsesmæssig tung, og 

1. Holte Gruppe på
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samtidig kræver det, at vi er på festivalen i 2 uger.
Vi er netop igang med at forhandle alternative opgaver i hus, og vi 
håber at kunne lande en fornuftig aftale omkring teltopsætning. 
Såfremt vi får opgaven, vil vi stadig kunne tilbyde vores frivillige 
vagtplaner med god variation. 

Kort om arbejdet på Roskilde Festival:
1. Holte arbejder sammen med 1. og 2. Birkerød omkring projektet 
“Roskildevagt”.  Sammen drifter vi 2 campingområder med ser-
viceværter, og tidligere åbning af venteområde øst. 
Vores medarbejdere var i 2019 på arbejde 24/7 fra d. 26 juni til 7 
juli. Hele projektet styres af en projektgruppe kaldet “Styregrup-
pen”, men det er alle klanspejdere i de 3 spejdergrupper stemmer 
om de vigtige beslutninger og projektets retning.





Den yngste deltager var 13 dage og de ældste var 
over 80, da vi holdt Sov Ude arrangement d. 26. 
maj. Læs mere på næste side.



Alle deltog hver på deres måde, da naturvejleder, Mette, 
tog os med på sanketur i den smukt udsprungne skov. Vi 
kom hjem med ramsløg, brændenælder og planter, som 
vi ikke troede kunne spises  – alt sammen noget, som fry-
dede smagsløgene og bidrog til en meget lækker ret, der 
blev tilberedt i dutch oven over bål - selvfølgelig.  

Det var et utrolig hyggeligt arrangement med stille sysler 
såsom at snitte fløjter eller passe bål og de mere vilde af 
slagsen: en udfordrende tur i svævebane. TAK til ledere 
og klan for det store arbejde med at sætte den op – det 
var så sjovt! Alle blev udfordret til Giro 413-løb med opga-
ver, tidspres og hårde dommere alt imens musikken viste, 
hvilket hold der første. Aftenen sluttede af med lejrbål in-
den der blev ro i telte og sovemonster. 

Vi havde været så heldige at få en god sjat penge fra DUF 
til arrangementet, så udover den virkelig gode oplevelse, 
efterlod arrangementet også noget dejligt gear til grup-
pen. 

Sæt kryds i kalenderen – i år holder vi Sov Ude d. 25. April 
og det bliver mindst lige så fedt!
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...fortsat

Der bliver 
snittet til den 

store guld-
medalje

En ordentlig 
kødgryde i 
de nye dutch 
ovens
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Kære læser,

Tak fordi du læser med. Vidste du at Hylet er en gammel tra-
dition i 1. Holte? Engang udkom det meget oftere end det gør 
nu, og Hylet var stedet hvor man kunne se de forskellige grenes 
programmer. De findes jo nu på www.1holte.dk. Hvad der også 
findes på www.1holte.dk, er alle de gamle Hylet-blade, der er 
blevet indscannet og lagt op, så de er frit tilgængelige, hvis man 
skulle have lyst til at bladre lidt rundt. Er du interesseret i at se 
nogle af de gamle blade? 
Så gå til www.1holte.dk › Om 1. Holte › Hylet

Som altid er mailen åben hvis du får lyst til at skrive om en 
spændende tur, et adventureløb, lidt god sladder eller noget 
helt andet. Mailen er som altid hylet@1holte.dk.

Vi læses ved næste år!

Redaktørhilsner
Marius



OPVASKEMASKINE
SØGES

Vores hidtil trofaste opvaskemaskine i hytten er 
gået på pension!

Hvis du kender til en arbejdsløs, men stadig 
fungerende, opvaskemaskine, så har vi ynd-

lingsjobbet til den.

Vi henter gerne på adressen.

Kontakt Anette på
formand@1holte.dk
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