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Grøn∙Sagen
Det kan være
koldt og mørkt

- men det er aldrig kedeligt
Bredballe Gruppe er kommet forrygende fra start i det nye år:
I denne Grøn-Sag kan du læse om fakkeltog, om det nye
grupperåd og om de mange penge, der kom i kassen ved
julemarkedet og juletræssalget. Og så kan du se, hvor du skal på
sommerlejr i år! Skjern Å, Tyskland og Ønskeøen kalder på os! a

Goddag til det nye grupperåd
Bredballe Gruppes bestyrelse har fået tilført friske kræfter
Af Kristian Pahus
Redaktør for Grøn-Sagen
Som andre foreninger har KFUM-Spejderne i Bredballe Gruppe en
bestyrelse. Her kaldes det bare ”grupperådet” – rådet består af forældre
til spejdere, ligesom de ældste spejdere også kan vælges. Rådets
medlemmer bliver normalt valgt for to år ad gangen, men man kan godt
forlade rådet ”i utide”, for eksempel hvis ens barn stopper som spejder.
Der har netop været holdt generalforsamling, 25. februar, samme aften
som spejderne holdt fastelavnsfest, og her fik grupperådet tilført friske
kræfter. Blandt de hidtidige medlemmer ønskede Tina Tornbøll, Heidi
Foldager og Majbritt Fredgaard ikke genvalg. Tak for jeres indsats.
Herefter består grupperådet af:
Kristian Søholm (formand indtil nu)

kristian.soeholm@gmail.com

Peder J. Pedersen (kasserer)

bopep2@hotmail.com

Henrik Krog Dalgas (valgt sidste år) henrik@cosinus.dk
Torben Johansen (nyvalgt)

tj@comfortbilsalg.dk

Henriette Rejsenhus (nyvalgt)

h.rejsenhus@youmail.dk

Birgitte Oxlund (nyvalgt)

oxlund@hotmail.com

Lise Buhl (nyvalgt)

lise.buhl@gmail.com

Karsten Mikkelsen (nyvalgt)

km@jolly-tex.dk

Helene Hougaard (nyvalgt)

helenehougaard@hotmail.com

Tanja Binder Christensen (nyvalgt, spejder)
tanja.binder.christensen@gmail.com
Susanne Herrmann (gruppeleder)

herrmann.susanne@gmail.com

Det nye grupperåd konstituerer sig i begyndelsen af marts efter, at dette
nummer af Grøn-Sagen er gået i trykken. – Held og lykke med arbejdet!
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Det lykkedes
Grøn-Sagen at få
det nye grupperåd til at stå stille



længe nok til, at
dette billede kom
i kassen!
Her ser du:
Bageste række
fra venstre:
Kristian, Torben,
Helene, Karsten.
Midterste række:
Henriette.
Forreste række
fra venstre:
Birgitte,
Susanne.
Tanja, Peder,
Henrik og Lise
var ikke til stede.


Glæd dig til september
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for lørdag 27. og søndag
28. september 2014. I den weekend bliver alle spejdere og deres
familier inviteret på familielejr i Vork Bakker. Programmet består af
sang, snak, spejderi, samvær, god mad og meget mere – du møder en
masse spændende mennesker og er sammen med dine børn og deres
kammerater på en forfriskende måde midt i den skønneste natur på
kanten af Vejle Ådal. Søskende er også velkomne, og bare rolig: Det er
ikke en teltlejr – du sover med fast tag over hovedet… Vi ses!
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… lysbådene sejlede
op ad åen,
og faklerne
vandrede af sted
og gav lys i mørket …
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Nyt fra gruppelederen
Af Susanne Herrmann
herrmann.susanne@gmail.com |  42 18 04 89
En dejlig vinteraften i januar: Skoven
er snebelagt, og 18 ulveunger springer
rundt om åen ved Ekkodalen. De er i
fuld gang med at få deres træbåde af
bark til at flyde ned ad åen.
Tirsdag 4. februar: 80 spejdere og
ledere går fakkeltog gennem Bredballe
op til kyndelmisseandagt i Bredballe
Kirke.
Det er begge flotte syn. Spejderåret
starter legende, levende og lyst, og det
håber jeg, det vil blive ved at være.
Men først et lille tilbageblik:
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi
havde en fantastisk familielejr i Vork i
oktober. Vejret var godt, mange var
mødt op, og alt klappede, som det skulle. De voksne i ”Den grønne gren”
havde arrangeret olympiadeløb om eftermiddagen, hvor man kunne
skyde med gevær, spille bold, hjælpe hinanden med at tegne med
tovværk, gætte verdenshjørner og meget mere. Aftenens natløb var
endnu mere imponerende - det var et sanseløb med masser af lys. Man
kunne skyde med ildpile, jonglere med spritkugler, bryde en laserstråle
med et spejl, finde lysarmånd med ord på og gætte en sang. Ja, det var
virkeligt sjovt, og så fik man også snakket med en masse mennesker,
for vi skulle jo også spise en masse kage og smage den lækre pulled
pork, som den gamle spejderpige Tina var stået tidligt op om morgenen
for at lave til alle 95 deltagere - og så var der Connie, som havde
fuldstændigt styr på køkkenet. Vi kunne ikke have gjort det uden alle de
dejlige flinke hjælpsomme mennesker.
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Fortsættes næste side

I december samledes mange til julemarked og juletræssalg – mere om
det på side 10 og 11.
I årets løb har vi fået 5000 kroner i tilskud fra Vejle Y’s Men’s Club 2.
Nogle af pengene er blevet brugt til en udendørs pizzaovn.
Og så var der nytårsparaden i januar, hvor både de store, større og
største spejdere samt ”her kommer jeg” fik overrakt stjerner. I år var
hovedtemaet på sketchene ”spisning af mad” i forskellige varianter.
På Facebook (https://www.facebook.com/groups/236993343101860)
kan du se klip fra nytårsparaden og billeder fra andre begivenheder,
arrangementer og spejdermøder i Bredballe Gruppe.
Spejderlivet leves også til hverdag. Det går godt med vores enheder.
Majbritt Fredgaard og Helle Lindholt Pahus startede som nye
bæverledere efter sommerferien. De er begge gamle spejdere/FDF’ere,
så det går som en leg for dem, og det har været så stor en succes, at
der nu er 17 bæverspejdere. Så Majbritt har både haft sin datter
Caroline og søn Erik med til at hjælpe på nogle af bævermøderne.
Henrik Lüders, som også er ulveleder, er netop begyndt som bæverleder
i februar 2014, og det er de andre bæverledere meget glade for.
Vi er i øjeblikket 22 ulvespejdere og seks ledere - det er ikke alle ledere,
som er der hver gang. Christian H. Rasmussen bliver indkørt som
enhedsleder for ulvene i foråret og starter som enhedsleder til sommer.
Juniorenheden tæller 17 spejdere og tre ledere. Der er 16 tropspejdere
og to ledere, og seniorspejderne mønstrer fem unge. Mikkel Thorsen er
startet som enhedsleder for seniorerne efter jul.
Nu glæder vi os alle til et dejligt forår og til sommerlejrene. Bævere og
ulve skal på Peter Pan-lejr på Djursland, juniorerne skal padle på Skjern
Å, og troppen og seniorspejderne tager til Sydslesvig. I kan læse mere
om lejrene her i dette nummer af Grøn-Sagen.
Vær beredt! Spejderhilsen fra gruppeleder Susanne Herrmann
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Så er dato og mål for årets junior-sommerlejr på plads…
Fra fredag 20. juni til og med søndag 22. juni
gentager vi succesen fra 2011, og byder på

Invitation med flere detaljer kommer senere …
Men vi kan allerede nu afsløre, at prisen bliver yderst rimelig, idet der som sædvanligt - bliver givet et pænt tilskud fra gruppens kasse, der på
forunderlig vis er fyldt på grund af de frivilliges indsats ved blandt andet
juletræssalg og julemarked.
… men skriv weekenden i kalenderen allerede NU!
Spejderhilsen Bo, Jørn og Ole
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Bævere og ulve:
Tag med til Ønskeøen!
’

Bævere og ulve skal møde Peter Pan på
årets sommerlejr – og Kaptajn Klo, hvis de tør…
Af Niels Knuzen, ulveleder
Hvor hurtig er krokodillen Tick-Tock? Hvordan spiser Kaptajn Klo? Hvad
kan man lave på Ønskeøen?
Alle bævere og ulve inviteres hermed til Peter Pan-sommerlejr-weekend
i Skovhuset, Astrupvej 16, 8550 Ryomgård.
Lejren holdes fredag 20. juni til søndag 22. juni 2014.
Vi skal sammen på en rejse til Ønskeøen. Vi skal sammen udforske øen,
og I kommer blandt andet til at møde Peter Pan, Klokkeblomst og måske
Kaptajn Klo - hvis I tør. Vi får det rigtig sjovt sammen, og spændende,
for man ved aldrig, hvad der kan ske, når man er sammen med Peter
Pan. Vi skal også have lejrbål på Ønskeøen. Staben af ledere vil have
planlagt hele lejren på forhånd, så I skal bare komme og være med.
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Overnatning foregår i telt for ulvene og i huset på madrasser for
bæverne. Prisen på 300 kroner dækker også fuld forplejning.
Køkkenholdet vil lave maden til jer, så hjælp til med afrydningen.
I forældre får her mulighed for at vise flokken glæderne ved
fællesskabet, som rækker ud over, hvad vi kan give dem en tirsdag
aften, og samtidig få lidt inspiration og nye venner med hjem. Hvis der
er specielle forhold, der skal tages hensyn til, så taler vi om det og finder
løsninger, vi alle kan leve med.
Alle mødes ved Bredballe Centret fredag kl. 16.15, hvor bussen henter
os og kører os op til hytten på Djursland. Søndag afhentes spejderne af
deres forældre ved hytten kl. 12.30, hvor vi gerne vil invitere på en kop
kaffe og bede jer hjælpe lidt med oprydning/rengøring. Hvis der er brug
for samkørsel, så finder vi ud af det.
Medbring
Rigeligt med tøj/fodtøj til al slags vejr,
badetøj, toiletsager og håndklæde,
lommelygte, bestik/krus/service,
sovepose, liggeunderlag, sovedyr
og lagen (bævere: overnatter på
madrasser indendørs - ulve: overnatter
i telt). Det er en god ide at mærke ejendele
med navn. Lad dit barn være til at
pakke, så han/hun ved, hvad der er
med. Husk madpakke til fredag aften.
Pris og tilmelding
Pris for al denne herlighed er 300 kroner pr. spejder,
Der kommer en invitation ud i slutningen af marts.
HUSK: Der er tilmeldingsfrist tirsdag 6. maj!
Det er muligt, vi får behov for ekstra hænder i løbet af lejren, så har du
mulighed/lyst til at hjælpe, hører vi gerne fra dig. Kontakt Majbritt
Fredgaard (bævere) eller Christian H. Rasmussen (ulve).

Grøn∙Sagen / marts 2014 / 9

53.644 gode grunde
til at være jule-aktiv
Julemarkedet og juletræssalget gav igen gode overskud.
Men ”Nissebanden”, der arrangerer markedet, trapper ned
Af Susanne Herrmann, gruppeleder
Julemarkedet i november var igen
en hyggelig begivenhed. De flittige
nisser havde samlet ind til en
tombola med flotte 300 gevinster, og
man kunne købe strikkede huser,
hjemmelavet julepynt og smykker.
”Grønt og kranse”-gruppen havde
endnu en gang en stor bod med
adventskranse og dekorationer. Og
der var selvfølgelig også lækkerier til
ganen, både brændte mandler, kage
og kaffe. Der var også et par
spejdere, som stod i tombolaen i
deres grønne uniformer.
Julemarkedet gav et overskud på
14.358,73 kroner.
Det er virkelig flot, og
”Nissebanden”, som har arrangeret markedet i mange år, har i tidens løb
hentet mange gode penge til Bredballe Gruppes arbejde.
Men nogle af ”nisserne” er ved at være trætte og vil gerne takke af.
Mange har været med i rigtig mange år og på et eller andet tidspunkt er
det slut. Jeg vil hermed takke ”nisserne” for deres store indsats gennem
alle disse år.
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Det har betydet meget for
gruppen, og det har altid
været hyggeligt at komme
forbi markedet, hvor alt
lugter af gran, og man
kommer i julestemning og
føler sig godt tilpas.
Samtidig har det som
nævnt givet et flot
overskud, som gruppen
har nydt godt af. Tusind
tak for det.
Selv om ”Nissebanden”
trapper ned i år, lukker julemarkedet ikke helt ned - planen er foreløbig:
 Tombolaen stopper - hvis andre har lyst, må de gerne overtage den.
 Boden med egentlige ”juleting” holder op.
 Kaffe&kage-boden vil vi gerne fortsætte med.
 Grønt og kranse vil vi gerne fortsætte to år endnu.
 Julemarkedet skal fortsat holdes i Bredballe Missionshus.
 Fremover vil der kun være åbent én dag - af hensyn til kransebinderne
i givet fald lørdag.
Hvis andre har lyst til at starte noget nyt, skal I bare give besked til mig,
så vil jeg formidle kontakten videre.
Juletræssalget har denne vinter igen været en succes. Vi afprøvede
denne gang et nyt online bookingsystem, og der var god tilslutning til
bookingsystemet. Det gør det noget lettere for juletræsudvalget, at de
ikke skal ringe rundt til alle forældre for at aftale juletræsvagter. Vi
havde kun to træer tilbage ved lukningen af juletræssalget - en stor
hånd til juletræsudvalget - supergodt planlagt. Overskuddet fra
juletræssalget blev i 2013 på 39.286 kroner. I alt kan vi altså glæde os
over, at den frivillige indsats op til jul indbragte 53.644 kroner.
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Dansk og Deutsch mødes
auf der Sommerlejr
Troppen skal på sommerlejr i grænselandet
Af Kristian Appel
Tropleder
Troppen skal i år på sommerlejr i grænselandet i uge 27, altså i den
første uge i sommerferien fra lørdag 28. juni til lørdag 5. juli.
Engang gik den danske konges rige ned til omkring Hamborg. Selve
Danmark stoppede sådan cirka ud for Kolding, hvor det så blev det til
hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som kongen også regerede over.
Hertugdømmerne blev tabt i krigen 1864, men vi fik den nordlige del af
Slesvig tilbage efter 1. Verdenskrig.
Vi skal til Tydal, som er
Dansk Spejderkorps
Sydslesvigs (DSS)
center. Det ligger cirka
mellem Flensborg og
Slesvig by (1½ time fra
Vejle i bil).
DSS er et spejderkorps
for dansksindede
tyskere, de taler dansk,
de går i danske skoler, men de er tyskere - på samme måde er der også
”danske tyskere”, der går i tyske skoler i Danmark…
Lejren er en centerlejr, men en lidt mere aktiv centerlejr end for
eksempel Houens Odde, hvor vi var sidste år. Vi skal regne med at være
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på lejr med cirka 250 andre spejdere. I skal
på hike, hvor I vil komme til at gå sammen
med en patrulje fra en anden trop. Hiken
foregår i det spændende område omkring
Slesvig by, Hedeby og Danevirke.
Lejrområdet ligger lige ned til Trenen, en å,
som både kan bruges til at sejle på og
svømme i. Det bliver en uge med spejderliv,
oplevelser og nye venskaber.
Prisen bliver cirka 1000 kroner + transport.
Mon vi kan få nogle forældre til at køre?
Mere information følger i løbet af foråret.
Billederne er alle fra en tidligere lejr på Tydal.
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Bævere, forår 2014
DAG

0. og 1. klasse

AKTIVITET

ANSVAR

MARTS
Tirsdag

04

Bålaften, vi bager pandekager

Tirsdag

11

Vi laver små forsøg

Bæverne mødes

Tirsdag

18

Eventyrmærket

17.00-18.30 ved

Tirsdag

25

Eventyrmærket

Tirsdag

01

Bålaften

Tirsdag

08

Eventyrløb

Tirsdag

15

Påskeferie. Intet møde

Tirsdag

22

Førstehjælp

Søndag

27

10 km vandreskjold. Vi mødes på

APRIL

spejder-huset i
Ekkodalen. Sørg
altid for at være
praktisk påklædt
til udeaktivitet.

p-pladsen ved Tirsbæk Strand kl. 13.00.
Tirsdag

29

Intet møde

Tirsdag

06

Vi starter på Naturmærket

Tirsdag

13

Bålaften

området til, at man

Tirsdag

20

Naturmærket

parkerer enten ved

Tirsdag

27

Naturmærket

MAJ

JUNI
Tirsdag

Vi henstiller af
hensyn til
beboerne i

Bybækvej eller
Viemosevej ved
aflevering eller

03

Vi arbejder med verdenshjørner

afhentning.

og forberedelse til sommerlejren
Tirsdag

10

Forberedelse til sommerlejr og bål

Tirsdag

17

Fælles sommerafslutning for hele familien kl. 18.00

Fredag-

20-

Bæver- og ulvesommerlejr i Skovhuset, Djursland

søndag

22

AUGUST
Tirsdag

19

Spejder-start med rekorder

Bæverleder Majbritt Fredgaard 28 90 99 10
Bæver-assistenter
Helle Lindholt Pahus 88 71 65 67, Caroline Fredgaard 53 13 26 10,
Henrik Lüders 23 25 42 91
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Ulve, forår 2014
DAG

2. og 3. klasse

AKTIVITET

ANSVARLIG

MARTS
Tirsdag

04

Fællesmøde med Junior

Junior

Tirsdag

11

Natur

Sus

Tirsdag

18

Fuldmånemøde

HOX, Rasmus

Tirsdag

25

Lind & Specialmærker | Ulvemøde

Niels

Tirsdag

01

Lind & Specialmærker | Ulvemøde

Niels

Tirsdag

08

Lind & Specialmærker | Ulvemøde

Niels

Tirsdag

15

Påskeferie. Intet møde

Tirsdag

22

Gartner

Tirsdag

29

Gartner

APRIL

MAJ

Ulvene mødes
18.30-20.00

Henrik
Henrik

ved spejderhuset i

Tirsdag

06

Gartner

Ekkodalen.

Henrik

Søndag

11

20 km vandretur

Sørg altid for at være

Niels

praktisk påklædt til

Tirsdag

13

Intet møde

Tirsdag

20

Fuldmånemøde

Tirsdag

27

Opvarmning til spejderlejr

Christian

Tirsdag

03

Opvarmning til spejderlejr

Christian

Tirsdag

10

Opvarmning til spejderlejr

Christian

Tirsdag

17

Fælles sommerafslutning for hele familien kl. 18

Fredag-

20-

Bæver- og ulvesommerlejr i Skovhuset,

søndag

22

Djursland

19

Spejder-start med rekorder

udeaktiviteter.

Rasmus

JUNI

AUGUST
Tirsdag

Vi henstiller af hensyn
til beboerne i området til, at
man parkerer ved Bybækvej

Ulve-enhedsleder

eller Viemosevej ved

Christian Rasmussen 29 70 77 87

aflevering eller afhentning.

Ulve-assistenter
Rasmus Caspersen 75 85 27 58, Susanne Herrmann 42 18 04 89
Henrik Lüders 23 25 42 91, Henrik Oxlund 20 80 96 51, Niels Knuzen 53 58 86 78
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Juniorspejdere, forår 2014
DAG

4. og 5.klasse

AKTIVITET

ANSVARLIG
Juniorerne

MARTS
Tirsdag

04

Fælles med ulvene

Tirsdag

11

”Funny Lørdag efterspil”

Tirsdag

18

Orienteringsløb

Tirsdag

25

Basismærke

Jørn

Tirsdag

01

Basismærke

Jørn

Fredag-

04-

Fælles weekendtur med troppen

Kristian

lørdag

05

Tirsdag

08

Tro & fællesskab

Jørn

Tirsdag

15

Påskeferie. Intet møde

Tirsdag

22

Svævebane 1

Tirsdag

29

Svævebane 2

Lørdag

03

St. Georgs Gildernes Byløb

Tirsdag

06

Intet møde

Tirsdag

13

Juniormøde

Tirsdag

20

Fællesmøde med troppen

Tirsdag

27

Juniormøde

Tirsdag

03

Forberedelse til kanotur

Tirsdag

10

Forberedelse til anotur

Tirsdag

17

Fælles sommerafslutning for hele familien kl. 18

Fredag-

20-

Kanotur på Skjern Å

søndag

22

APRIL

MAJ

Kristian

JUNI

Grupperådet

AUGUST
Tirsdag

19

Spejder-start med rekorder

Normal mødetid er tirsdag 18.30-20.00 ved Spejderhytten i Ekkodalen. Parkering
på Viemosevej eller Bybækvej. Vær klædt på til udendørs aktivitet.
Stab: Jørn Madsen 50 50 65 77, Bo Genefke 96 74 21 29, Ole Nyby 60 47 92 78
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Spejdertroppen, forår 2014
DAG

6.-9. klasse

DATO

AKTIVITET

ANSVARLIG

Tirsdag

04

Fællesmøde trop/senior

Senior

Tirsdag

11

Poseuddeling

Lars

Tirsdag

18

Patruljemøde 2

PL/PA

Tirsdag

25

Patruljemøde 3

PL/PA

Tirsdag

01

Tropmøde

Kristian

Fredag -

04-

Tur sammen med junior

Kristian

lørdag

05

Tirsdag

08

Tropmøde

Lars

Tirsdag

15

Påskeferie. Intet møde

Tirsdag

22

Patruljemøde 4

PL/PA

Tirsdag

29

Patruljemøde 5

PL/PA

Tirsdag

06

Patruljemøde 6

PL/PA

Tirsdag

13

Tropmøde

Lars

Tirsdag

20

Fællesmøde junior /trop

Kristian

Tirsdag

27

Vi mødes kl. 18 og laver lækker mad over bål

Kristian

Tirsdag

3

Vi mødes på Tirsbæk Strand

Lars

Tirsdag

10

Pakke til sommerlejr

Kristian, Lars

Tirsdag

17

Fælles sommerafslutning for hele familien kl. 18

Grupperådet

Uge 27

28. juni

Sommerlejr på Tydal i Sydslesvig

Kristian

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

- 5. juli
Normal mødetid er

AUGUST
Tirsdag

19

Spejder-start med rekorder

tirsdag 18.30-20.30 ved
Spejderhytten i Ekkodalen
Parkering på Viemosevej

Tropstaben

eller Bybækvej. Vær klædt

Kristian Appel 52 34 25 76

på til udendørs aktivitet.

Lars Sørensen 20 83 90 94

Medbring kniv (og
lommelygte).

Giv gerne besked, hvis du ikke kommer.
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Seniorspejdere, forår 2014

9. klasse
og opefter

Normal mødetid er onsdag 18.30-20.30 ved Spejderhytten i Ekkodalen.
DAG

AKTIVITET

MARTS
Onsdag

05

Seniormøde

Onsdag

12

Seniormøde

Onsdag

19

Seniormøde

Fre-søn

21-23

”Kuldetur” til Stagsrode Skov

Onsdag

26

Seniormøde

Onsdag

02

Seniormøde

Onsdag

09

Seniormøde

Onsdag

16

Påskeferie. Intet møde

Onsdag

23

Seniormøde

Onsdag

30

Seniormøde

Onsdag

07

Seniormøde

Onsdag

14

Seniormøde

Onsdag

21

Seniormøde

Onsdag

28

Seniormøde

Onsdag

04

Seniormøde

Onsdag

11

Seniormøde

Tirsdag

17

Sommerafslutning sammen med øvrige enheder

Uge 27

28. juni

Sommerlejr på Tydal i Sydslesvig

APRIL

MAJ

JUNI

- 5. juli
AUGUST
Tirsdag

19

Spejder-start med rekorder, fælles for alle

Seniorledere
Mikkel Thorsen 40 81 60 40, Daniel Søholm 23 92 96 72.
Giv gerne besked til Daniel, hvis du ikke kan komme.
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ANSVARLIG

Lederoversigt
Her kan du se, hvem der er ledere i de forskellige enheder.
Bævere

Ulve

Junior

Trop

Senior

Majbritt
Fredgaard

Christian H.
Rasmussen

Jørn Madsen

Kristian
Appel

Mikkel
Thorsen

Helle Lindholt Pahus

Susanne
Herrmann

Bo Genefke

Lars
Sørensen

Daniel
Søholm

Henrik
Lüders
(også
ulveleder)

Niels
Knuzen

Ole Nyby

∞

Du finder
kontaktoplysninger
under
programmet
for den
enkelte
enhed.

∞

∞

Bladet
Grøn-Sagen
Redaktør
Kristian
Pahus
kristian@
pahus.dk
88 71 65 67

Overordnet
ledelse
Gruppeleder
Susanne
Herrmann
herrmann.
susanne
@gmail.com
42 18 04 89

Kontingentopkrævning
Sten Fähnø
Thomsen
sft@kfum
spejderne.dk
75 81 48 70

Henrik
Oxlund

Rasmus
Caspersen
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Spejderhytteudvalget
Karsten
Mikkelsen
km@jollytex.dk
21 75 52 04

Pimp dit snobrød
Spejdermaden kan med et snuptag blive til lækkert grill-tilbehør
Af Marie Genefke
og Kristian Pahus
Grøn-Sagens redaktion
S for spejder, S for snobrød!
Forkullet bolledej på en træpind er
en klassiker, selv om der helt
ærligt ofte er plads til forbedring!
På politiken.dk har vi set denne
opskrift, der forvandler spejdernes
”pindemad” til noget, selv madbevidste mødre tør sætte tænderne i.
 Du skal bruge følgende:
75 g god spegepølse eller chorizo

1 æg

75 g semidried tomater

2 tsk. salt

fra olielage

2 tsk. honning

50 g gær

300 g havregryn

6 dl lunkent vand

cirka 425 g hvedemel

 Skær pølse og tomater i småbitte stykker.
 Udrør gæren i vandet. Tilsæt æg, salt, honning og havregryn. Kom
pølse og tomat i. Tilsæt mel og ælt godt. Dejen skal hæve en time eller
til omtrent dobbelt størrelse.
 Snobrødene kan bages på spejdermanér (tril en dejklump til en lang
pølse, sno den rundt om en pind og bag over bål!), eller man kan vælge
en sundere løsning: Brug grønne asparges som pinde og bag snobrødene
på grillen. Så kan det hele spises - og det er jo også nemmere at grille
end at tænde bål hjemme i haven …
 Opskriften kan varieres så langt, fantasien rækker. Put f.eks. skinke
eller fast ost i små tern i dejen. Eller oliven. – God appetit ved bålet!

Grøn∙Sagen / februar 2014 / 20

