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Med dette hæfte ønsker vi at formidle hvad S.A.V. kan tilbyde alle
spejdergrupper på Vestegnen.
Hæftet har følgende indhold:
Forside

S.A.V.´s nye logo udarbejdet til dette hæfte.

Side 1

Hæftets indhold.

Side 2

Forord skrevet af Frode Nordly. (Gammel KFUM spejder fra Glostrup gruppe).

Side 3

S. A. V. ´s Hvem / hvad / Hvor.

Side 4

S. A. V.´s ønske om tæt samarbejde med spejdergrupper på Vestegnen.

Side 5

S.A.V. omfatter følgende kommuner og korps på Vestegnen.

Side 6 - 7

Eksempel på oversigt over en Vestegns-kommune med tilhørende spejdergrupper mv.

Side 8

S.A.V.´s formål.

Side 9

S.A.V.´s tilbud til spejdergrupper på Vestegnen.

Side 10

Registrering i S. A. V. ´s database.

Hvad kan I bruge S.A.V til?
Med nærværende hæfte ønsker vi i S. A. V. at informere om vores eksistens, samt hvad I kan bruge os til.
Hvor og hvornår startede den spejderbevægelse, som vi i dag bærer videre?
For 112 år siden på øen Brownsea Island i England afholdt Baden-Powell sin første spejderlejr. Siden denne lejr i
1907 har spejderbevægelsen globalt udviklet sig til det spejderfællesskab, som vi alle i dag nyder godt af. Som
spejderbevægelse er vi i dag med til at forme fremtidens spejderarbejde for børn, unge, ældre og gamle spejdere.

Baden-Powell ´s tegning af den
allerførste spejderlejr, som blev afholdt
på øen Brownsea Island i England i 1907.
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Første info hæfte fra
Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen.

Forord
Spejderhistorisk Arkiv Vestegnens info-hæfte.
For mig er der 2 væsentlige grunde til at jeg for over 10
år siden tumlede meget med ideen om at få etableret
et lokalt spejderhistorisk arkiv.
Den første er begrundet i alle de mange
spejderoplevelser jeg har nyt godt af, fra jeg som 8-årig
i 1940 blev ulveunge hos KFUM-spejderne i Glostrup
gruppe, til jeg i dag som 87-årig, sammen med gode
gamle spejderkammerater er lykkedes med at få
etableret et tværkorpsligt Spejderhistorisk Arkiv
Vestegnen.
Den anden væsentlige årsag til mit ønske om et lokalt
spejderhistorisk arkiv er begrundet i den triste
kendsgerning, at min gamle KFUM spejdergruppe i
Glostrup, som blev stiftet helt tilbage i 1924, efter
mange stolte spejdertraditioner desværre blev
indstillet i 2003.
Det var trist at tænke på, at det spejderfællesskab man
havde været en del af, og har nyt godt af i rigtig mange
år, pludselig er fortid og historie.
Jeg havde meget svært ved at forliges med denne
triste kendsgerning, og ønskede ikke at min- og KFUMspejdernes historie i Glostrup gruppe skulle forsvinde
som røgen fra et lejrbål.

Frode Nordly.
S.A.V.
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S.A.V.`s Hvem-Hvad-Hvor.
Hvem er S.A.V.?
Det er ikke tilfældigt, at det er 6 ældre KFUM og DDS-spejdere, som ser behovet for et lokalt tværkorpsligt
spejderhistorisk arkiv på Vestegnen.
2 af de 5 ældre spejdere har i over 50 og 70 år med utallige spejderoplevelser, nydt godt af fællesskabet hos KFUMspejderne i Glostrup gruppe. Det gjorde derfor ondt at opleve, at deres gamle spejdergruppe, som blev stiftet helt
tilbage i 1924, pludselig blev indstillet i 2003.
Gruppens lange spejderhistorie og mange spejdereffekter
måtte ikke gå tabt.
De 5 ældre spejdere stak derfor hovederne sammen, og i
2007 blev Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen en realitet.
En af S.A.V.´s første opgaver blev derfor at få indsamlet,
registrere og bevare KFUM spejderne i Glostrup gruppes
lange og spændende historie, samt gruppens mange billeder
og effekter mv.
Glostrup gruppes gamle stiftelsesdokument fra år 1924 er
blevet sat i glas og ramme, og sammen med mange andre
spejderbilleder er det i dag med til at pryde arkivets vægge,
se billede.

Hvad beskæftiger S.A.V. sig med?
S.A.V. ønsker tværkorpsligt at hjælpe alle spejdergrupper på
Vestegnen med følgende:
Indsamling af historiske dokumenter, billeder, spejderbøger
og hæfter, udstyr og effekter mv.
Registrering i database af modtaget materiale.
Arkivering af registreret materiale.
Løbende opdatering af grupper og kredses historie og udvikling.
Arkivansvarlig grupperepræsentant kunne styrke samarbejdet mellem S.A.V. og grupperne.
Udlån af arkiveret materiale og montre.
Besøg på arkivet efter nærmere aftale.
Vestegnskommuner:
Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj og Greve kommune.

Hvor finder vi S. A. V.?
S. A. V.`s adresse: Gamle spejderlokaler i kælderen under Daginstitutionen KLOKKEN.
Gå ned ad kældertrappen på adressen: Lindevangshusene 65,2630 Taastrup.
Kontaktperson:
Kaj Hansen
Mobil 29 27 24 38, Mail: kth4@mail.dk
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S. A. V. `s ønske om et tæt samarbejde med spejder grupper på Vestegnen.
Som det fremgår af herværende hæfte, er vi i S.A.V. en flok gamle spejdere, som har et fælles ønske om,
tværkorpsligt at sikre spejderhistorien for alle tidligere og nuværende spejder grupper på Vestegnen.
Med hæftet ønsker vi at komme ud til alle spejder grupper, og berette om hvad vi lokalt kan tilbyde.
Når man som ung spejder oplever fællesskabet, bidrager man, uden at gøre sig tanker om det, til sin egen og
gruppens andel af spejderbevægelsens historie på Vestegnen.
Sammen med mange gamle spejdere er vi i S. A. V. det bedste bevis på, at interessen for spejderhistorien vokser
med alderen.

Spejdergruppens arkivrepræsentant i S.A.V.
S. A. V. har derfor et inderligt ønske om, at alle ca. 50 spejder grupper på Vestegnen fik valgt gerne
en ældre spejder af typen ”en gang spejder- altid spejder”, som har interesse og mod på at blive
arkivrepræsentant til Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen for sin spejdergruppe.
I S. A. V. kan vi love en overkommelig og spændende opgave sammen med gamle spejdere til gavn for den
spejdergruppe, som du repræsenterer. Vi ser i S. A. V. frem til en tættere kontakt med flere spejdergrupper på

Vestegnen ved et hyggeligt samarbejde med Jeres arkivrepræsentant.

Har du lyst så kontakt venligst Kaj Hansen på mobil 29 27 24 38 eller mail kth4@mail.dk

Alle grupper og kredse som vi har kontakt med i S.A.V. bliver registreret i et stamdataskema.
Første opgave for en ny arkivrepræsentant vil være at besøge vores arkiv, få en kop kaffe, og medbringe
spejdergruppens data til udfyldelse af S. A. V`s stamdataskemaet.

Eksempel på S. A. V`s stamdataskema for spejdergrupper på Vestegnen.
Korps
Kommune
Navn på gruppe / kreds
Division / Distrikt
Stiftet / indstillet
Mødeadresse
Gruppens hjemmeside
Arkivrepræsentant
Øvrige oplysninger

KFUM-spejderne i Danmark
Høje-Taastrup
Taastrup Gruppe
Ole Rømer Distrikt
3. marts 1951
Mølleholmen 12e, 2630 Taastrup
www.taastrupspejder.dk
Kaj Hansen, kth4@mail.dk
Ejer udlejningshytten ORUPHØJ, Orupvej 6a, 4330 Hvalsø
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Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen, S.A.V.s relation til
kommuner og spejderkorps
S. A. V., omfatter Kommunerne:
01. Rødovre Kommune
02. Hvidovre Kommune
03. Brøndby Kommune
04. Glostrup Kommune
05. Albertslund Kommune
06. Vallensbæk Kommune
07. Høje-Taastrup Kommune
08. Ishøj Kommune
09. Greve Kommune
10. Øvrige

--oo—

S.A.V. omfatter følgende Spejderkorps m.v.
01. DDS, Det Danske Spejderkorps, gl. + ny fælles.
02. KFUM, KFUM – Spejderne i Danmark.
03. DDP, Det Danske Pigespejderkorps, gl.
04. KFUK gl., KFUK – Spejderne i Danmark, + DGP De grønne pigespejdere.
05. Andre Korps
• DGS, De Gule Spejdere.
06. Sct. Georgs Gilder m. v.
--oo—
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Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen, S. A. V. omfatter følgende
tidligere og nuværende spejdergrupper m.m. i XX kommuner.
Et eksempel herpå kunne være:
Tidligere og nuværende Spejdergrupper m. v. i
07. Høje-Taastrup Kommune.
01. DDS / Det Danske Spejderkorps
01. 1. Taastrup, - Taastrup
Herunder:
2. Taastrup Flok.
3. Taastrup Flok-Seeonee.
4. Taastrup Flok.
Taastrup Roverklan.

02. Wagandoo, - Taastrup.
03. Appsi-Stammen, - Taastrup.
04. Jacala-Stammen, - Taastrup.
Herunder:
Jacala-Stammen, - Sengeløse.
05. Ole Rømer, - Vridsløsemagle.
06. Hedehusene Trop.(Nævnt 1911)
07. Balder-Hedehusene, - Hedehusene.
08. Sct. Paul, - Høje Taastrup.
09. Kolonne, Division, Distrikt m.v.
Herunder:
Kolonne: Taastrup Kolonne.
Divisioner: Sydsjællands Division, Rolf Krake Division, Vestskov Division.
Distrikt: Sydsjællands Distrikt.

02. KFUM / KFUM – Spejderne i Danmark
01. Taastrup, - Taastrup
Herunder:
1. Taastrup Trop (ex. DDS)
02. Hedehusene Trop, - Hedehusene
03. Rønnevang, - Taastrup
04. Fløng (Hedeløng), - Hedehusene-Fløng
09. Division, Distrikt m.v.
Herunder:
Division: Hedebo Division
Distrikt: Ole Rømer Distrikt
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03. DDP / Det Danske Pigespejderkorps,

sammenlagt med DDS pr. 1/1-1973.

01. Taastrup, - Taastrup
09. Division m. v.
Division: Rhoar Division

04. KFUK / KFUK – Spejderne i Danmark –
DGP / De grønne pigespejdere
01. Taastrup, - Taastrup
02. Fløng, - Hedehusene
09. Division, Distrikt, Region m. v.
Herunder:
Division: Thorskilde Division
Distrikt:
Region: Storebælt Region

05. Andre korps
DGS / De Gule Spejdere

01. Thors Følgesvende, - Høje-Taastrup
02. Loke Gruppe, - Hedehusene

06. Sct. Georgs Gilder m.v.
01. 1. Taastrup Gilde
02. 2. Taastrup Gilde

--oo--

Tværkorpsligt Høje- Taastrupmærke fra lejren
Nærheden 2017
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S. A. V.`s formål.
Ønsket om et historisk tilbageblik:
I dag er vi ca. 50 spejdergrupper her på Vestegnen, og vi har en over 100 år gammel spejderhistorie at se tilbage på,
så der er nok at tage fat på.
Hver gruppe har jo sine rødder og sin historie som over tid har taget form til de rammer og det særpræg, der tegner
gruppen i dag.
Det er blandt andet den historie ”Jeres spejderbevægelse”, som vi i S.AV. ønsker at hjælpe jeres gruppe på
Vestegnen med at få dokumenteret, registreret og arkiveret i S. A. V.`s database, så den kan tages frem når jeres
gruppe f.eks. har jubilæum, og i ønsker et historisk tilbageblik.
Mange gamle spejdere har gemt deres spejderhistorie, sangbog, uniform og effekter fra deres spejdertid i en kasse
”et sikkert sted”. I S. A. V. har vi modtaget mange af disse kasser. De gamle spejdere glædes over at deres
spejderting bliver registreret og arkiveret i S. A. V.`s arkiv. Billeder og historiske dokumenter bliver knyttet til
spejderens gamle gruppe.

Donation fra gamle spejdere:
På arkivet nyder vi godt af
økonomiske donationer til vores
arbejde fra Sct. Georgs Gilder på
Vestegnen. Ved Gildebrødrers
besøg på arkivet hygger vi os, og
genopfrisker de gamle
spejderoplevelser over en kop
kaffe.

S. A. V. har hjulpet Oruphøj og Lerbjergcentret med tidslinjer:
Spejdercentrene Oruphøj og Lerbjergcentret har begge modtaget hjælp til historiske tidslinjer.

S. A. V. sikrer arkivering af indstillede gruppers historier mv.
Som beskrevet på side 3 i første afsnit ”Hvem er S. A. V.?”, beskæftiger S. A. V. sig ikke kun med eksisterende spejder
grupper på Vestegnen. For at gøre spejderbevægelsens historie på Vestegnen så komplet som muligt, ønsker vi at
ophørte grupper, som jo er en del af den samlede historie, skal indgå i den samlede spejderhistorie på lige fod med
eksisterende grupper på Vestegnen.
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S. A. V.`s tilbud til spejdergrupper på Vestegnen.
S. A. V. tilbyder udlån af registreret historisk materiale og effekter mv.:
Ved specielle lejligheder tilbyder S. A. V. udlån af historiske dokumenter og billeder, samt bøger, hæfter, blade og
effekter mv.
Ved udlån kvitterer en ansvarlig leder for lånet, og sammen med gruppen er denne leder ansvarlig for at de lånte
ting tilbageleveres i samme stand som ved levering.

S. A. V. tilbyder udlån af 3 montre:
Hvis en gruppe til en fødselsdagsfest eller et jubilæum ønsker at udstille i en eller flere montre, kan S.A.V. tilbyde
udlån af 3 aflåselige glasmontre.
Transport af glasmontre skal foretages i samråd med S.A.V.

S. A. V. tilbyder meget gerne besøg på vores arkiv:
Alle som måtte ønske det, er naturligvis meget velkomne til et besøg på S. A. V.`s arkiv i Taastrup.
Kontakt venligst Kaj Hansen på kth4@mail.dk eller på tlf. 29 27 24 38.
Ved aftalte besøg byder vi på kaffe og en hyggesnak, om hvad spejderfællesskabet betyder for os.

Sammen med Frode Nordly er vi 6 gamle spejdere i S.A.V. ”En gang spejder - altid spejder”.
Pigespejdere er også meget velkomne.
Med dette hæfte håber vi på en tættere kontakt til Vestegnens spejdergrupper gennem en valgt

”Arkivrepræsentant”, Læs nærmere herom på side 4 i hæftet.
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Registreret i S.A.V`s database:
Siden 2007 har vi fra spejdergrupper, gamle spejdere mf. i S. A. V. modtaget/indsamlet historiske dokumenter,
billeder, bøger, hæfter, uniformer og løse effekter mv.
I dag kan vi på vores hylder præsentere en stor mængde af de ting, som bringer vores spejderminder frem.
Vi hygger os med at registrere, sortere og indskrive alt i vores database, som det fremgår af nedenstående billeder.
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