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”Vær beredt!” - Sådan
lyder det gamle spejder-
motto, og det er lige,
hvad klan-spejderne i
KFUM Søborg Gruppe
må være

Et nyt koncept, Månedens
Udfordring, er nemlig ind-
truffet. Det går ud på, at hver
måned stilles spejderne for
en spændende og anderledes
opgave. Formålet er at udfor-
dre de unge spejdere i alde-
ren 17-22 år med aktiviteter
som kræver både fysiske,
psykiske og strategiske evner
samt at danne rammerne for
et muntert fællesskab.
Denne måneds udfordring
blev leveret ved en morseko-
de som først skulle løses. Ud-
fordringen var, at man inden

tre uger skulle få bygget en
platform minimum tre meter
over jorden, og at mindst fire

spejdere skulle overnatte på
den i seks timer eller mere.
Der udover skulle spejderne

også tage billeder undervejs
og skrive netop denne artikel
(tak til redaktionen for det!).
Arbejdet blev hurtigt sat i
gang. Rafter blev sat i jorden
og bundet sammen med soli-
de besnøringer, der blev lagt
noget der mindede om et
gulv af nogle gamle gulv-
brædder og en pressening
blev sat fast som tag. Så hen
mod den tredje uge stod plat-
formen klar til overnatning i
det fri.
Overnatningen fandt sted
torsdag den 4. september,
hvor alle de spejdere der
kunne tage aftenen fri, mød-
tes om aftenen til hygge om-
kring bålet med snobrød og
skumfiduser, for siden hen at
overnatte på platformen.
Hvornår konstruktionen bli-
ver pillet ned igen vil tiden
vise, for en af de mest ihærdi-
ge spejdere ønsker da, at
kunstværket skal stå til of-
fentligt skue i vores spejder-
have på Frødings Allé 8 så
længe som muligt.

Overnatning på 
selvbygget platform

Søndag den 28. sep-
tember fra kl. 12-15 er
der rollespil, skattejagt
og calypso-rytmer på
Bagsværd Fort

Den gamle fæstning slår dø-
rene op for nysgerrige borge-
re på Befæstningens Dag. Der
er gratis adgang. Borgere i al-
le aldre har mulighed for at
gå på opdagelse i Køben-
havns gamle fæstninger, for-
ter og volde, på Befæstning-
ens Dag søndag 28. septem-
ber. Også Bagsværd Fort slår
dørene op. I bygningens in-
dre er der rollespil for børn og
unge, mens der udenfor mu-
rene bliver budt på levende
musik. Fortet er naturligvis
også åbent for almindelige
besøgende.

Find 
Dværgekongens skat
Gladsaxe Eventyr- og Rolle-
spilforening og DB Event står
bag rollespillet for børn og

unge, hvor det gælder om at
finde nøglen til Dværgekong-
ens skat. Rollespillet er et
simpelt spil, hvor alle kan
være med, og hvor deltager-
ne ikke behøver at med-
bringe kostume eller rolle-

spilsvåben. Læs mere om his-
torien bag det spændende
rollespil på gladsaxe.dk/fort.

Piratmusik på 
olietønder
Udenfor murene sørger Mu-
sik- og Billedskolens unge ta-
lenter for den musikalske
ramme om arrangementet.
Gladsaxe Steel Band tager
eksempelvis publikum med

til piraternes Caribien med
deres calypso-inspirerede
olietøndemusik. Orkestret,
der består af 15 unge i alde-
ren 12 til 24 år, har optrådt
ved festlige lejligheder i hele
Europa.

Bagsværd Fort befinder sig
på Møllemarken 27 i Bag-
sværd. Arrangementet er
åbent for alle, og der er gratis
entré.

Skattejagt og 
calypso-rytmer 
på Bagsværd Fort

Højt til vejrs. Så er det med at kunne sine spejderknuder.
Foto: Privat.

Det ser da meget sikkert ud….øhhh…. Foto: Privat.

cykler

FABRIKS LAGERSALG 
KUN I HERLEV

Åbent for salg til private 
alle hverdage:     
Mandag - fredag 
kl. 14.00 - 18.00

- den kendte håndbyggede til den rigtige pris!

Jensen Cykler
Ellekær 3

2730 Herlev

Lagret skal totalt ryddes.
Til pigerne fra ca. 12 år. "Bedstemor cykler" i sort med SMARTE tern.

Til piger fra ca. 7-12 år, "Bedstemor cykler" i pink. 

Til drengene er der Jensen cykler fra ca. 12  år.

Vi har opbygget Jensen "Bedstemor Club  cykler" 
-  Sportscykler - City Bike - Mountain Bike  

Cykler med 7 gear, både udvendige og indvendige, 
med og uden rullebremser. 

Reservedele  og tilbehør sælges til fantastiske  priser.

SLUT LAGERSALG

Resten af september fra. kl. 14.00 -18.00.

Sidste dag  tirsdag d. 30. september

20 - 50% RABAT

PÅ KVALITETS CYKLER

Tal med en certificeret 
BOLIGadvokat

Advokat
TINE RØHLING

Aftal et GRATIS formøde med
din BOLIGadvokat. Så kan I
sammen gennemgå på hvilke
punkter du har brug for en
advokat. Du betaler kun for 

den rådgivning du har behov 
for - og til aftalt pris.

• advokat med møderet for Højesteret 
• certificeret Dansk FAMILIE advokat
• certificeret Dansk BOLIG advokat
• certificeret mediator

Søborg Hovedgade 139 B
2860 Søborg

Tlf.: 3956 2913, Fax: 3969 8227
mobil: 2819 2907

email: tr@roehling.dk
www.roehling.dk

Virksomhedsleder 
- se her !

Har du brug for ekstra arbejdskraft 
i din virksomhed ?

Ansæt én af nedenstående og få 
kr. 10.000 i løntilskud pr. md.:

Sælger, indkøber, udviklingsingeniør, kontorassistent,
receptionist, underviser, medicinal QC/ QA, kosmetolog, 

konceptudvikler, ordrebehandler, salgsassistent m.fl .

Ring eller mail for at få fl ere oplysninger om dette 
yderst fordelagtige tilbud, der her og nu kan udvide 

kapaciteten i virksomheden.

Kontakt seniorpartner Anders Fisker, 
Fisker & Partners. www.fi sker.dk
Mail: af@fi sker.dk. Tel 29700050

Y d r e  s k ø n h e d  ·  I n d r e  o r d e n
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