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Leder 

Velkommen til den første udgave af Grønsagen i 2010. Det er den mest om-

fangsrige udgave, der nogensinde er trykt. Det glæder vi os meget over, da 

vi ser det som udtryk for, at Bredballe Gruppe er i positiv udvikling — både 

hvad angår spejdere og hvad angår ledere. Og begge dele er lige vigtige, da 

spejderne ikke kan være spejdere uden ledere - og omvendt. 

 

Bladet har denne gang også mange indslag om andet end lige de daglige 

spejderaktiviteter. Der er således indslag om grupperådets arbejde, om del-

tagelse i Landstræf, Gilwell-uddannelsen, opførelse af Bålhytten samt Fami-

lieclanens (spejdere der er blevet så gamle, at de selv har fået børn) tur til 

Torø. Alle disse indslag om vidt forskellige aktiviteter vidner om en bredt fun-

deret gruppe og det ser vi som en stor styrke for gruppen. 

 

Der er derfor al mulig grund til at glæde sig til den kommende sæson, som 

uden tvivl vil byde på mange spændende aktiviteter. Og for en stor del af 

gruppen rundes sommeren endda af med korpslejren SEE:2010 i Skive. 

Hvor heldig kan man være! 

 

Vi glæder os meget til augustnummeret, hvor vi vil kunne fortælle om for-

årets og sommerens spejderoplevelser. Måske vi allerede der, kan sætte en 

ny rekord med et endnu større blad. 

 

Redaktørerne 

Jytte, Krista og Christian 
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Gruppelederens klumme 

Velkommen til år 2010 og sidste halvdel af sæsonen i Ekkodalen, som jo for 

de største spejderes vedkomne (junior og trop) ender ud i korpslejren 

SEE:2010 i Skive i juli. Læs mere herom inde i bladet, hvor I både kan læse 

om lejren og ikke mindst MultiCamp lejren, hvor forældre og søskende kan 

overnatte, hvis man ønsker at besøge lejren nogle dage. 

 

Der har været en positiv udvikling hos Bredballe 

Gruppe (BG) i efteråret, bl.a. når man måler på 

antal spejdere og antal ledere, til trods for en ge-

nerel tilbagegang for spejdere på landsplan. BG 

hører til blandt landets 10 største grupper af i alt 

550 grupper. Hertil kommer at vi i august startede 

en trop op for unge over 13 år. BG er dermed fuld 

udbygget med 4 enheder (bævere, ulve, juniorer 

og trop).  

 

Det at være en stor gruppe skal dog ikke være et mål i sig selv. Vi skal også 

have kvalitet med ind i spejderarbejdet, som jo er en kombination af leg og 

personlig udvikling. Heldigvis har en del af de nye unge ledere en baggrund 

som spejdere, som passer godt sammen med de lidt ældre ledere, der ikke 

alle har så mange spejder færdigheder, men har erfaringen til at danne ram-

men for en god aften. Vi arbejder på at højne kvaliteten ved at tilbyde leder-

ne forskellige kurser, og afholder fælles planlægningsdage, hvor netop de 

mere uerfarne kan trække på de erfarne, og hvor alle har mulighed for at bi-

drage til planlægningen. 

 

På en anden front fik vi bygget bålhytten og rejst en lygtepæl på pladsen, og 

der er blevet indkøbt et par GPS´er til skovturene. Planerne om i første om-

gang at få drænet mosen op til shelteren bag huset, synes kommunens 

skovfolk ikke om, eftersom det er en beskyttet mose, og den type jordbund 

værner enkelte foreninger rigtig meget om. Vi må dog trimme beplantningen. 
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I efteråret havde vi venteliste for bævere og ulve, og vi valgte at sige stop for 

tilgang, for at de relativt nye lederteams kunne få styr på tropperne. Til 1. 

maj og ikke før, åbner vi op for en ny venteliste, med henblik på de som øn-

sker at starte til den nye sæson til august. Det informerer jeg hermed om, for 

at prioritere jer, som allerede har søskendespejdere i Gruppen, eller den 

spejder, som gerne vil have 

sin kammerat med i BG. Så 

send en mail fra første maj. 

Igen i år vil man naturligvis 

stå stærkest, hvis man som 

forældre vil deltage som le-

der. Skulle andre have lyst 

til at springe ind i et af vores 

4 leder teams, så er det kun 

ca. 10 tirsdage per halve år, 

der er brug for ekstra kræf-

ter. 

 

Er der ris, ros, sponsor midler, gode ideer eller andre gode sager, så er den 

ikke længere end at sende mig en e-mail. Håber alle børn såvel som voksne 

får en god forårssæson i Bredballe Gruppe. Nu kan vi jo bare se frem til, at 

bøgen kan duftes i dalen igen. 

 

 
  

 
                              

Med venlig spejderhilsen                   

Karsten Mikkelsen                 

Gruppeleder 

km@jolly-tex.dk 

Tel. 75825204 
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Grupperådsformandens klumme 

Som I kan læse om andre steder her i Grønsagen, så er der temmelig meget 

aktivitet omkring Bredballe Gruppe. Det er fantastisk rart med så mange 

spejdere, og at det også er lykkedes at tiltrække nye ledere til gruppen. 

 

Vi har heldigvis også en god forældregruppe, som støtter op om de aktivite-

ter gruppen sætter i værk, såvel socialt som arbejdsmæssigt. Jeg kan fx 

nævne juletræssalget, som i skrivende stund netop er vel overstået, og ikke 

mindst det store arbejde med at bygge bålhytten. Af ”sociale arrangementer” 

vil jeg nævne sommerafslutningen og familieweekenden i Vork, som begge 

var store tilløbsstykker. Vi er rigtig glade for, at så mange forældre bakker 

op. 

 

Det er min holdning, at lederne skal lægge deres kræfter i spejderarbejdet 

med børnene. I Grupperådet påtager vi os derfor at koordinere øvrige aktivi-

teter omkring gruppen, fx sommerfest, Nytårsparade osv. Grupperådet står 

ikke alene med opgaverne, men vi sørger for at involvere andre forældre. 

 

Med den vækst gruppen har haft, ser jeg et behov for at vi får øget antallet 

af forældrerepræsentanter i grupperådet. Jeg skal derfor stærkt opfordre jer 

forældre til at stille op til gruppesrådsvalget til februar. Valget sker på gruppe-

mødet, som holdes sammen med fastelavnsfesten den 23. februar. 

 

Ellers vil jeg ønske alle spejdere, forældre og ledere et Godt Nytår med øn-

sket om mange gode timer ved spejderhytten og den nye bålhytte. For man-

ge spejdere venter der store spejderoplevelser forude – for de største spej-

deres vedkommende vil Korpslejren i Skive til sommer sikkert være højde-

punktet i den kommende sæson! 

 

 

 

 

Hanne M. Damm 

Formand for grupperådet             
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Grupperådet 

I februar er der faste-

lavnsfest ved spejderne 

og samtidig forældremø-

de og valg til grupperåd. 

Jeg vil her skrive et par 

ord om, hvad det indebæ-

rer at være medlem af 

grupperådet. 

 

Grupperådet har ansvaret 

for gruppen og består ud 

over gruppelederne af 2-5 

forældrerepræsentanter.  

Som forældrerepræsen-

tant har vi således mulig-

hed for at påvirke grup-

pens arbejde og rammer. 

 

Vi taler ofte om det praktiske arbejde ved forskellige større arrangementer – 

nytårsparade, sommerafslutning, kagebagning osv. Dette er en ikke uvæ-

sentlig del af arbejdet. For når forældrene står bag med de praktiske opga-

ver, kan lederne koncentrere sig om arbejdet med børnene. Men har man tid 

og lyst, er der også rig mulighed for at påvirke spejderarbejdet i større grad. 

 

Gruppens økonomi er heldigvis god og styres med sikker hånd af vores kas-

serer gennem mange år — Peder Pedersen. Her er det grupperådet, der 

godkender større investeringer – f.eks. indkøb af telte, opførelse af bålhytte 

eller andre større udgifter. 

 

Vi har en fantastisk beliggende spejderhytte, som vi deler med ”de blå spej-

dere”. Fælles med dem, er der nedsat et husudvalg, som består af 1-2 grup-

perådsmedlemmer fra hver gruppe eller eventuelt 1-2 forældrerepræsentan-

ter. Så er der en interesseret ”handy-man” m/k, vil det være meget velkom-
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ment. Ikke nødvendigvis til 

at udføre arbejdet, men for 

at sikre, at nødvendige re-

parationer og udskiftninger 

sker i overensstemmelse 

med såvel lokalplaner som 

byggelovgivning. 

 

Leder bliver også drøftet 

på grupperådsmøderne. 

Grupperådet har således 

indflydelse på ledersam-

mensætningen, og har og-

så været med til at vælge 

Karsten Mikkelsen som 

gruppeleder. 

 

Endelig er der arbejdet med gruppens visioner. Her drøfter vi gruppens frem-

tidige arbejde:  

• Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer?  

• Er det et mål i sig selv at være en stor gruppe?  

• Bør drenge og piger oftere i aktiviteter eller på lejr?  

• Hvad med K’et i KFUM osv. osv. 

 

Der ud over kan jeg kun skrive, at det faktisk er rigtig sjovt og spændende, at 

være en del af Bredballe Gruppe – Så jeg kan kun opfordre andre forældre 

til at deltage.                                                                                                                                                                                                                       

 

Lone Vestergren Sandgaard  
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Ledige stillinger i Bredballe Gruppe 

Grupperådsmedlemmer 

Da Gruppen har vokset sig større, har vi også brug for at antallet at gruppe-

rådsmedlemmer øges. Grupperådet er Bredballe Gruppes bestyrelse som 

afholder ca. 4 grupperådsmøder årligt med deltagelse af enhedslederne og 

gruppelederen. Her kan man være med til at påvirke udviklingen af Bredbal-

le Gruppe. Det svarer til bestyrelsesarbejde i en virksomhed. Grupperåds-

medlemmerne påtager sig ofte ansvaret for hjælpeopgaver som Nytårspara-

den og sommerafslutningen. 

Der skal findes hjælpere, handles ind m.v. Lederne skal koncentrere sig om 

at give børnene de bedst mulige oplevelser og så er det forældre og andet 

godtfolk der står for driften. 

 

Vi søger også personer med IT-kvalifikationer, da vi gerne vil have det meste 

af vores information sendt ud via mail. Hertil kommer webmaster-opgaver 

med vores hjemmeside. 

Vi mangler ganske enkelt personer så der er flere skuldre at fordele opga-

verne på. 

 

Kontakt : Grupperådsformand Hanne Damm 

           Tlf. 61 27 81 72 eller mail:  hanne@hrdamm.dk 

 

Ledere 

Skulle du have lyst og overskud til at få lidt frisk luft og være sammen med 

dit/dine børn og møde nye spændende mennesker i lederteams en 7-10 tirs-

dage per halve år, så hører vi gerne fra dig. 

 

Kontakt : Gruppeleder Karsten Mikkelsen 

                Tlf. 75 82 52 04 eller mail: km@jollytex.dk 
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Hyttebyggerne i Ekkodalen 

 

Grøn og Blå må sammen stå, 

når vi et fælles mål skal nå; 

fælleshjælp – jo det kan nytte, 

derfor fik vi vores flotte bålhytte. 

 

At være morfar giver mange positive oplevelser, og for 

mig var en af dem, at være med til at bygge bålhytten i 

Ekkodalen. 

 

Før vi gik i gang med projektet, var jeg en smule skeptisk. 

Dels skulle jeg medvirke til et projekt, jeg ikke havde prø-

vet før, dels indgå i et team bestående af mange forskelli-

ge mennesker, som heller ikke havde bygget bålhytte før. 

Imidlertid fik vi startet projektet godt op gennem en indle-

dende snak om tingene med Søren, Kim og Erik. Efter 

endnu et møde hvor vi lagde en mere detaljeret plan for 

processen, var vi klar til at gå i gang, med den klare mål-

sætning, at hytten skulle stå færdig efter 6 dages arbejde 

(3 weekends). 

 

Efter at entreprenøren havde lavet det grundlæggende 

arbejde med at regulere terrænet, lægge grus på, afsætte 

og grave huller til søjlerne, mødte det første hold friske og 

veloplagte en skøn efterårsmorgen sidst i september, klar 

til at opfylde weekendens målsætning om at få ”skelettet” 

rejst.  

 

Efter en kort snak om hvad det i grunden var vi skulle i 

gang med, gik alle til sagen med stor engagement. 

Vi startede med at konstatere, at de huller entreprenøren 

havde lavet til søjlerne stort set var fyldt op med grus. De 

kære børn havde moret sig med at fylde grus i hullerne, 

så der gik lidt ekstra tid med at tømme hullerne for grus. 
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Selv om ingen af os før havde set så skæve søjler og ar-

bejdet med træ, der var så hårdt, blev der savet, boret, 

skruet og støbt beton. Og da lørdagen lakkede mod enden 

var søjlerne sat op og remmen monteret. Stolte stod vi og 

betragtede vores mesterværk, og var rørende enige om, at 

det så godt ud. Og hvis ham entreprenøren havde afsat de 

huller lidt mere nøjagtig, havde resultatet nok været endnu 

bedre.   

 

Vi slæbte os hjem for at hvile ud til næste dag, og søndag 

morgen var vi klar igen, og friske folk var kommet til. 

Planen for søndagen var at få spærene op, og vi indledte 

med en grundig drøftelse af, hvordan vi mest hensigts-

mæssigt greb det an, - det var der mange meninger om. 

Da alle synspunkter var hørt, valgte vi at gøre som savvær-

ket havde anbefalet, hvilket var meget fornuftigt, idet pro-

cessen gik forbavsende let. Tre spær blev fastgjort til jern-

kronen, hvorefter Mikkel kunne løfte dem på plads med lif-

ten. Herefter blev de resterende spær + hjælpespærene 

lagt op og klokken 18 søndag aften, var skelettet rejst. Vi 

var ret tilfredse med os selv, da vi stod og betragtede kon-

struktionen. 

Joo, vi havde været flittige. Weekendens målsætning var 

opfyldt og stemningen havde været rigtig god, og ikke 

mindst havde forplejningen været i top hele weekenden.   

 

Efter en friweekend, var vi klar igen, og denne weekend var 

det beklædning af tag og sider, der var på programmet. Da 

vi havde sorteret brædderne efter bredde, var det en let 

sag at få startet rigtigt, så resultatet blev bedst muligt. En-

gagementet var stort og humøret fejlede ikke noget, så ho-

vedparten af taget var udført og beklædning af facaden 

godt i gang, da weekendens arbejde sluttede. Vi var nået 

så langt, at vi regnede med, at en virkelig stor indsats den 

sidste weekend ville resultere i en færdig hytte. 
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Vi blev hjulpet meget af Carsten, somr sammen med en be-

kendt brugte nogle timer uden for den ”normale” arbejdstid 

på facadebeklædningen. 

 

Da vi mødte den sidste weekend var vi indstillet på, at 

weekendens arbejde ikke var afsluttet før bålhytten stod 

færdig. Der blev arbejdet med tag, facade, detaljer blev af-

pudset og hætten til toppen af hytten blev beklædt. Især be-

klædning af hætten var en kompliceret og tidskrævende 

proces. Men Mikkel løste opgaven flot, og da vi nåede hen 

sidst på søndagen, kunne vi løfte hætten på plads med lif-

ten, og projektet var fuldført, da vi ved 18 tiden søndag af-

ten stod og betragtede vores mesterværk, var vi godt tilfred-

se med resultatet. Ja faktisk var vi lidt stolte af os selv. Vi 

havde ved fælles hjælp løst opgaven, vi havde gjort det in-

den for den fastsatte tidsramme, og vi havde lavet et pænt 

stykke arbejde, alle var tilfredse med.  

 

Uden mad og drikke, dur heltene ikke. Så det var vigtigt, at 

energidepoterne hele tiden var fyldt op, og i den sammen-

hæng led vi ingen nød. Vi fik en super god forplejning af jer, 

der var på forplejningsholdet.    

 

Da jeg på indvielsesdagen stod og betragtede røgen fra bå-

let, der bredte sig ud under hætten i taget, og steg op i den 

blågrå efterårshimlen, var det med en sikker forvisning om, 

at hytten vil blive til glæde for spejderne i mange år frem.  

Tak til alle for godt samarbejde. Det var en meget positiv 

oplevelse at arbejde sammen med jer. 

 

Bent Foldager 
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Søg info om Bredballe Gruppe 

 
 

Er du i tvivl om noget ? 
(Det kunne være tider og aktiviteter) 

 
 

Vil du gerne se billeder fra de begivenheder 
der sker i Bredballe Gruppe ? 

(Det kunne være fra en week-end lejr, nytårsparade 
eller sommerafslutning) 

 
 

Informationerne kan du finde ved at besøge vores 
website på : 

 
 

www.spejdernet.dk/bredballe  

 

 

Fælles opstart i august 2009 
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TAK TIL SPONSORER 
 

 

Tak for lån af lastbil og udstyr til juletræssalget 

 

EUROPCAR, Toldbodvej, Vejle 

Ove Larsen A/S, Dyrskuevej, Vejle 

 

 

 

Tak for bidrag til bålhytten fra 

 

NORDEA GAVEFOND 

JELLING SPAREKASSE 

KIRKFONDEN 

TIPSMIDLERNE 

VEJLE KOMMUNE 

 

 

Og endnu engang tak til Bent Foldager og hans 

Byggeteam for det store arbejde med bålhytten. 

 

_____________________________________ 

Vi er jo altid glade for, hvis der er nogle som vil  

bidrage med midler eller ydelser.  

Det kunne også være noget som tilgodeser lederne.  

Syntes du, at du eller din virksomhed har noget,  

der kunne være relevant for Bredballe Gruppe,  

så kontakt endelig Gruppelder Karsten Mikkelsen,  

Tlf. 75 82 52 04, km@jolly-tex.dk  
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Familieweekend til Vork 

Endnu et år afholdte Bredballe Gruppe vores familieweekend i Vork. Trops-

spejderne cyklede derud. Der var godt 20 km derud, så da de endelig kom 

derud, stod det på afslapning og slik resten af aftenen.  

 

Da klokken var ca. 6.30 om mor-

genen begyndte dagen med at 

nogle ”særligt” udvalgte lavede 

morgenmad. Det var en lækker 

morgenmad, der stod på oste-

madder og juice. Hen på formiddagen begyndte tropsspejderne at lave fro-

kost til de andre spejdere, der ville komme snart, og ved frokostbordene sad 

der godt 70 spejder og forældre og nød tropsspejdernes fantastiske frokost.  

 

Efter frokost fortalte Sten nogle praktiske ting, og folk 

begyndte ellers at komme på plads i shelters og fami-

lierum. Hen på eftermiddagen var der Astrid Lindgren 

løb. Hvert hold fik deres egen kuffert til snolder og så 

var det ellers bare derudaf. Det var et sjovt og godt 

løb for de mindste. Da løbet var slut nød man sit 

snolder og Mette fortalte om, hvordan aftenen skulle 

foregå. 

 

Om aftenen fik vi mørbradgryde - det smagte godt og 

nu gik aftenen rigtigt i gang. Aftenens underholdning stod på ”TV” - et lidt 

specielt et af slagsen. Man skulle inddeles på forskellige tv-programmer, der 

var først nyheder, derefter vejret og så sport efterfulgt af rabatten. Derefter 

Søren Ryge og aftenen sluttede med en omgang talent 2009.  

 



15 

 

Efter ”TV” skulle man gøre sig klar til natløb. Det var gummistøvler, regntøj 

og måske en lille hue, man skulle have på. Nu stod det på natløb, vi var 

smuglere for en aften. Det gjaldt om at købe og sælge varer i de forskellige 

lande, det var et godt og spændende natløb. Da natløbet var ovre, var der 

varm kakao og pålægschokolademadder, mens Mette offentliggjorde, hvilket 

hold der havde været de mest succesrige smuglere. Nu var klokken omkring 

22.30, og det var ved at være sengetid, og folk lagde sig til ro i shelters og 

familierum… Nogle gjorde, mens tropsspejderne stadig var oppe og gumle 

på slik, men efterhånden faldt alle vidst i søvn. 

 

Næste morgen kunne man sove lidt længere, for programmet var også eg-

net til forældrene, ellers var der morgenmad ved 8 tiden. Hen på formidda-

gen skulle vi lave fælles frokost. Den stod på en masse forskellig bålmad. 

Det smagte rigtig godt, og det hele blev da også spist op. 

 

Efter frokost begyndte folk så småt at pakke sammen og gøre rent i familie-

rummene. Hen først på eftermiddagen var alt pakket og gjort rent, og trætte 

tog vi alle hjem efter en god familieweekend. 

 

Ida og Louise, spejdertroppen 
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Weekendtur i Æbleskoven 

 
Den næstsidste dag i oktober mødtes en lille flok juniorspejdere til efter-

årshyggetur i Æbleskoven.  

 

Vi startede med en rundvisning på området. Frank førte an 

til raftegård, bålplads, shelter, lejerpladser, skurvogne og 

tilbage til hytten. Mens Frank forklarede, blev der ledt efter 

de sidste røde og lækre efterårsæbler. Så var det tid til 

madpakker. Ikke et minut for tidligt, for vi havde så meget 

andet mad, vi skulle nå at have indenbords de næste 19 

timer.  

 

Så skulle der gøres klar til pandekager. Pandekagerne 

skulle bages på ilden fra savsmuldslamper. Det så bare 

vildt godt ud, når der stod gnister ud over det hele. Der 

blev pustet, bagt, spist og snakket. For ikke at blive sult-

ne snuppede vi lige en hjemmelavet bolle og noget kakao 

inden natorienteringsløbet. Pigerne vandt løbet - lidt 

”nederen” for dem, som troede sig sikre på noget andet. Og så var der alle 

de chips, man kunne proppe ned (og en del mere). Godnat eller skal vi bare 

sige nat.  

 

Lørdag stod egentligt også i madens tegn. Dele af frokosten ankom i leven-

de stand. Det var ørreder, som vi selv skulle fange og slagte. Ikke alle synes, 

det var særligt rart, men der var heldigvis også kartofler og gulerødder som 

skulle ordnes. Kartoflerne og ørrederne blev puttet i folie og tilberedt i bålet. 

Mens de lå der og hyggede sig, nåede vi lige at spise et lille stykke kage. Så 

var der egentligt bare at rengøre hytten og sige farvel. Hvis der var nogle, 

som tog sultne hjem, var det vist deres egen fejl. Hvis 

der var nogen der var trætte, var det... 

 

Tak for en dejlig tur 

Med stor spejderhilsen 

Kristian Appel 
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Nytårsparade 2010 

Den 10. januar mødtes 160 KFUM-spejdere og forældre til Nytårsparade. 

 

Vi begyndte i Bredballe Kirke kl. 10.00. Efter gudstjenesten gik alle spejdere 

og ledere traditionen tro i optog med vore 2 flotte faner forrest i flot og iskoldt 

vintervejr fra kirken til Hældagerskolen. 

 

På skolen havde grupperådet og en flok hjælpsomme og arbejdsomme  

spejderforældre dækket op til 160 mand. Forældrene fik sandwich og børne-

ne pølser og brød. Det bekom alle godt efter den iskolde gåtur. 

 

Nu var det spejdernes tur til at underholde lidt. De 

havde forberedt nogle rigtig sjove sketch og gik 

meget op i at komme på scenen. Alle forældre 

klappede, og vi nød børnene optræde. 

 

Senere var der kaffe og amerikansk lotteri med 

mange dejlige sponsorgevinster, tak for støtten til 

jer der har leveret gevinsterne. Vi havde ca. 1.000 

lodder, men de blev hurtigt udsolgt. Vi lover, at der 

er flere lodder næste år 

 

Så nåede vi til dagens højdepunkt – stjerneuddeling – hvor alle børn og le-

dere iført deres smukke uniformer blev kaldt på senen, først lederne, spej-

derne, juniorerne, ulvene og til sidst bæverne. Det var nogle stolte spejdere, 

der kunne vise en ny stjerne frem. Der blev uddelt lige fra 1 års stjerner til 35 
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års stjerner. De spejdere, der ikke havde været med et helt år fik en flot pin 

med KFUM-spejder-emblemet til deres uniform. 

 

Tak til alle spejdere, ledere og forældre for en festlig dag. En speciel tak til 

Kristian fra Grupperådet, som har stået for det praktiske arrangement, og til 

de spejderforældre, der mødte op og hjalp os med borddækning, smøring af 

sandwich osv. I var så effektive, at vi klarede det hele på under 2 timer, og 

så var det rigtig hyggeligt!!! 

 

På Grupperådets vegne 

Majbritt Fredgaard 
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Landstræf før landslejren 

Jeg hedder Marianne, er 22 år gammel og arbejder som elev i Silvan. I 

sommers startede jeg i Bredballe gruppen, da jeg ønskede at starte til spej-

der igen. 

 

Jeg har for nogle år tilbage gået til spej-

der i Møldrup Gruppen nord for Viborg, 

hvor jeg også er vokset op. 

Jeg startede den første gang med at væ-

re ved bæverne, men fik så meget lyst til 

spejderlivet igen, at jeg allerede anden 

gang var med oppe ved troppen også. Så 

nu er jeg i begge enheder og nyder rigtig 

meget at være spejderleder. 

 

 

Kort tid efter jeg var startet, var der Landstræf i Skive. Det var en lejr for le-

dere og rovere, hvor vi kom op og ser den plads, hvor den næste korpslejr 

skal afholdes. Dette var en rigtig spændene weekend, hvor vi ledere kunne 

få en forsmag på nogle af de aktiviteter, vi skal opleve på See 20:10 til 

sommer. Vi var også rundt at se på selve pladsen for at få indtryk af, hvor 

de forskellige ting kommer til at være i forhold til den underlejr vi skal bo i. 

 

See 20:10 er navnet på korpslejren som betyder Scout Eksplorer Event. 

Dette dækker over en masse nyinspirerede aktiviteter og oplevelser. For at 

gøre lejren mere ”moderne”, har Korpset denne gang tænkt lejren på en 

helt nye måde. 

 

Der var både GPS-løb og et løb hvor man skulle bruge sin mobiltelefon. Et 

andet nyt koncept er også megaaktiviteter, hvor man skal rundt til en mas-

se forskellige sjove aktiviteter. Der er eksempelvis både ringridning på 

atv’er, kæmper spil, fiskedam og brandslukning. 

Til næste korpslejr kommer spejderne også til at opleve en anden form for 

hike. Et døgn hvor de kommer væk fra lejrpladsen, og ud et sted hvor de 
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skal være uden de normale ledere. Der var også mange gode valg mulighe-

der i den aktivitet.  Det var både noget med madlavning og lave et samfund 

på en kæmpe tømmerflåde. 

 

På disse korpslejre har man stor mulighed for at møde andre spejdere og 

skabe nye venskaber. Der bliver afholdt lejrbål med noget rigtig god under-

holdning og nogle fantastiske andagter. 

 

Hermed kan alle deltagere se frem til 

en helt fantastisk oplevelse, som man 

højst sandsynlig husker resten af sit 

liv. Vi ledere vil i hvert fald gøre alt, 

hvad vi kan for at give jer en kanon 

god oplevelse og en hyggelig korps-

lejr. 

 

Marianne Christensen 
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Dag Dato Aktivitet Ansvarlig 

Tirsdag 26-01-10 Overraskelses dag Bo m.fl. 

Tirsdag 02-02-10 Bagte bævermasker Marianne 

Tirsdag 09-02-10 Bævermasker fortsat - skal males 
Male fastelavnstønder 

Marianne & 
Ole 

Tirsdag 16-02-10 Intet møde pga. Vinterferie   

Tirsdag 23-02-10 Fastelavn og grupperådsvalg kl. 18 Grupperådet 

Tirsdag 02-03-10 Lave spiringsforsøg (Natur mærket) 
Leg 

Ole og Jan 

Tirsdag 09-03-10 Kendskab til naturen (Natur mærket) Marianne 

Tirsdag 16-03-10 Byg en bro over åen Bo 

Tirsdag 23-03-10 Besøg i kirken Marianne 

Tirsdag 30-03-10 Intet møde pga. Påskeferie   

Tirsdag 06-04-10 Bålmad – Foliebakker Ole & Jan 

Tirsdag 13-04-10 Leg i bækken m. bådbyggeri Ole & Jan 

Tirsdag 20-04-10 Bål og snobrød Jan & Ole 

Søndag 25-04-10 10 km. gå tur Jan & Ole 

Tirsdag 27-04-10 Intet møde pga. weekendens gå tur   

Tirsdag 04-05-10 Træsløjd, byg en bil eller helikopter Bo 

Tirsdag 11-05-10 Træsløjd, byg en bil eller helikopter - fortsat Bo 

Tirsdag 18-05-10 Gåtur i skoven med en historie Marianne 

Tirsdag 25-05-10 Bål – øve bål optænding Allan, Jan og  
Ole 

Tirsdag 01-06-10 Løb i området Bo 

Tirsdag 08-06-10 Gynger i skoven Allan 

Tirsdag 15-06-10 Fælles sommerafslutning kl. 18 Grupperådet 

Tirsdag 22-06-10 Intet møde pga. sommerferie   

Lørdag 26-06-10 Sommerferien starter   

Fredag -  
Søndag 

25-06-10 - 
27-06-10 

Bæver/Ulve sommerlejr i Riis hytten   

Onsdag 11-08-10 Sommerferien slutter   

Tirsdag 17-08-10 Fælles opstarts møde - rekordforsøg Troppen 

Program for Bæverne — 1. halvår 2010 
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Program for Juniorspejderne — 1. halvår 2010 

Møderne er fra 18.30 til 20.00 ved Spejderhuset i Ekodalen. 

Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej. 

Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet  
 

Dag Dato Aktivitet Egne notater Ansvarlig 

Tirsdag 5/1 Øve nytårsparade   Pia/Sanne 

Søndag 10/1 Nytårsparade     

Tirsdag 12/1 Intet møde     

Tirsdag 19/1 Spørgeskema, knob og bål   Alle 

Tirsdag 26/1 Varmluftballoner   Rasmus 

Tirsdag 2/2 Spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 9/2 Spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 16/2 Intet møde – vinterferie     

Tirsdag 23/2 
Fastelavnsaften og grupperådsvalg 
kl. 18.00 – 19.30   Bæverne 

Tirsdag 2/3 Fælles møde med troppen   Jørn 

Tirsdag 9/3 Spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 16/3 Spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 23/3 Løb   Sanne 

Tirsdag 30/3 Intet møde – påskeferie     

Tirsdag 6/4 Internet løb (Vinding skole)   Lise 

Tirsdag 13/4 Lejrliv   Alle 

Tirsdag 20/4 Lejrliv   Alle 

Fre./Lør. 23-24/4 Weekendtur   Mikkel 

Tirsdag 27/4 Intet møde     

Tirsdag 4/5 Lejrliv   Alle 

Tirsdag 11/5 Fællesmøde med troppen   Troppen 

Tirsdag 18/5 Lejrliv   Alle 

Tirsdag 25/5 Almene spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 1/6 Almene spejderfærdigheder   Alle 

Tirsdag 8/6 Patruljedyst - start og slut ved Tirsbæk   Jørn 

Torsdag 10/6 Grydefest     

Tirsdag 15/6 Sommerafslutning Kl. 18,00     

  24/7–1/8 Sommerlejr: SEE 20:10     

Tirsdag 17/8 Opstart efter sommerferien     

  Hjem Mobil   Hjem Mobil 

Frank 75 81 60 25 30 22 60 25 Jørn 75 72 69 24 50 50 65 77 

Sanne 75 81 60 25 30 26 60 25 Kristian 75 81 61 30 40 34 28 86 

Mikkel 75 72 60 40 40 81 60 40 Steffen   21 68 91 99 

Pia 75 71 10 11 40 20 12 78 Lise 35 1145 42 40 87 30 35 
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JANUAR   
5. jan. Forberede nytårsparade 
Søndag 10. jan. Nytårsparade 
12. jan. Aktivitetsmærke knobbinder 
19. jan. Aktivitetsmærke knobbinder 
26. jan. Aktivitetsmærke knobbinder 
Onsdag 27. jan EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 

FEBRUAR   
2. feb. Lære at bruge GPS / Kort og kompas 
9. feb Hjælpe ulveflokken med pionering – vise ulvene hvordan / pynteknob 
16. feb. INTET MØDE – vinterferie 
23. feb. kl. 18.00 Fastelavn – grupperådsmøde. MØDET SLUTTER KL. 19.30 
Onsdag 24. feb. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 

MARTS   
2. mar. Fællesmøde med junior. MØDET SLUTTER KL. 20.00 
9. mar. Poseuddeling – nærmere information om mødested følger 
12.-13. mar. Weekendtur – nærmere information følger 
16. mar. Aktivitetsmærke Én tro – besøg af præsten 
23. mar. Aktivitetsmærke Én tro 
30. mar. INTET MØDE – påskeferie 

APRIL   
6. apr. ScoutZone løb 
13. apr. Aktivitetsmærke Én tro 
20. apr. Aktivitetsmærke Én tro 
27. apr. Orientering / GPS-løb 
28. apr. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 

MAJ   
4. maj Optakt til DM i Spejd 
Lør./søn. 8.-9. maj DM i Spejd - nærmere information følger 
11. maj Fællesmøde med junior 
18. maj Forberede SEE20:10 

25. maj kl. 18.00 til 20.30 Forberede SEE20:10 - bålmad 
Onsdag 26. maj EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 

JUNI   
1. jun. Pakke og forberede til SEE20:10 
8. jun INTET MØDE 
Torsdag 10. jun. Grydefest – nærmere program følger 
15. jun. Sommerafslutning – nærmere program følger 

JULI   
24. jul. – 1. aug. SEE20:10 – korpslejr 

AUGUST   
17. aug. Kl. 18.00 Fælles opstart og oprykning 
24. aug. Møde 
31. aug. Møde 

Program for Spejdertroppen — 1. halvår 2010 

Tirsdage 18.30 – 20.30,  6. kl. – 8. kl. 

SpejderlovenSpejderlovenSpejderlovenSpejderloven    
En spejder 
> lytter til Guds ord  
> er hjælpsom  
> respekterer andre  
> værner naturen  
> er til at stole på  
> tager medansvar  
> finder sin egen mening 

Sten  75 81 48 70 

Lars  40 87 30 35 

Thorsten 23 31 63 75 

Marianne 28 69 00 54 

Møderne foregår ved Spejderhytten i Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt).  
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej. 

 
Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet,  

og giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kan komme. 
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Tropnetværk Munkebjerg Distrikt 

Bredballe Gruppe og 13 andre KFUM-spejder grupper i området Vejle-

Børkop-Fredericia udgør til sammen Munkebjerg Distrikt. Spejdertroppene 

fra distriktet mødes en gang om måneden for at lave fælles aktiviteter og 

lære hinanden af kende. 

 

Som tropsspejder i Bredballe skal du naturligvis også have dette tilbud. Du 

bestemmer selv, om du har lyst til at være med og hvor ofte. Du skal give 

besked ved mødet i ugen før, om du deltager eller ej. 

 

Møderne foregår ved en af spejderhytterne i Vejle-Børkop-Fredericia områ-

det fra kl. 18.30 til kl. 20.30. Vi kører samlet fra p-pladsen bag Hældager-

hallen kl. 18.00 præcis. Forventet hjemkomst samme sted kl. 21.00. 

 

Vi har brug for forældrehjælp til kørsel – nærmere information følger. 

 

 

 

DM i Spejd 

DM i Spejd er en konkurrence, hvor Danmarks bedste KFUM-spejder pa-

trulje findes! Den bedste patrulje er naturligvis den, der er god til en masse 

spejderfærdigheder – men lige så vigtigt er det, at patruljen er god til at 

samarbejde. 

 

Konkurrencen foregår i 2 dele. Til første del mødes patruljerne fra en del af 

Danmark, og kun de tre bedste patruljer herfra går videre til anden del! 

Bredballe Gruppe skal dyste med patruljer fra hele Østjylland, og første del 

foregår på spejdercentret Moselund ved Hinnerup, vest for Århus. 



25 

 

Familieclanen på tur 

Børnene har glædet sig i ½ år – ja faktisk lige siden sidste tur med familie 

clanen. Det er tid til den halvårlige weekendtur, som familieclanen har på 

programmet.  

 

Turene er altid en stor succes – og ikke kun for børnene. De glæder sig, som 

var det juleaften, vi skulle holde. Seneste tur gik til Torø. En gåtur på ½ time 

bringer os til huset, hvor vi skal hygge os sammen den kommende weekend.  

 

Nogle (de sejeste) mødes allerede fredag aften ved parkeringspladsen på 

fastlandet, hvorfra gåturen til øen starter. Socialt samvær og madlavning er 

på programmet denne aften. Børnene kender stedet fra en tidligere tur og er 

hurtige til at indtage de rum, hvor de skal hygge sig, lege og sove sammen.  

Forældrene ser de næsten ikke denne weekend. 

 

I løbet af næste dags morgen og formiddag kommer de sidste så gående til 

”lejren”. På rigtig spejdermaner bliver vi delt op i grupper, der får opgaver, 

der skal løses i løbet af dagen. Børnene bliver kaldt frem og får også en op-

gave. Mad til alle til frokost. Hotdog med både røde og ristede pølser til 40 

personer skal være klar ved middagstid. 

 

Maden skal selvfølgelig laves udenfor. De voksne deles i 3 hold, og så star-

ter diskussionerne om, hvem der nu får lavet det bedste. Konkurrencen er i 

gang, og det gælder om at være mest kreativ, - både med hensyn til at lave 

maden, og til at være verbalt overlegen, når man fortæller om sin egen og 

gruppens kunnen. 

Hold 1 skulle lave fisk på bålet, lagt på saltlage og pakket ind i saltlage (det 

lykkedes – fisken var god). Hold 2 skulle grille kyllinger fyldt med krydderur-

ter over bål. Der blev bygget mange stativer, som skulle holde stangen med 

kyllingerne (absolut den bedste ret – var selv på hold 2). 

Hold 3 skulle lave grubestegning – Dyrekøller og kartofler. Et stort hul blev 

gravet, og sten blev lagt rundt i hullet. Bålet blev lavet og brændte i ca. 2 ti-

mer. Køllerne blev lagt på de varme sten og andre varme sten blev lagt 

ovenpå. Så fyldes hullet igen med jord – og så må vi bare vente et par timer 



26 

 

(heldigvis havde også dette hold et godt resultat). 

Under spisningen fortsætter de verbale ytringer om de dygtigste kokke og de 

bedste spejdere og med højt humør indtages maden. Dette sammen med 

det sociale samvær er nok det, vi i familieclanen er bedst til. 

 

En herlig weekend er atter gået og efter oprydning og rengøring dagen efter 

går turen atter til fastlandet. 

 

Mange spejder hilsner 

Frank og Sanne 
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Gilwell Kurset 

En uddannelse for livet 

 

Det er blevet maj måned, og 2 gamle spejdervenner er nu 

klar til at få en oplevelse for livet. Vi har meldt os til Gilwell 

kurset på Houens Odde Spejdercenter. Det skal vise sig, at kurset udover at 

blive en oplevelse af de store, også bliver en udfordring for os begge. 

 

Rammerne for kurset er patruljen og lejrlivet, men indholdet handler mere 

om vores liv, og den måde vi vælger at leve det på. Der er fokus på den per-

sonlige udvikling, og det handler mere om hvem vi er, end det handler om, 

det vi gør. 

 

Meget hurtigt fik vi hver en opgave, der gik ud på at vælge et projekt, som 

skulle være med til at udvikle os personligt, og som samtidig skulle kunne 

være til gavn for Bredballe Gruppe. Projektet skulle fremlægges den sidste 

kursusdag, som var i november måned. 

 

For Mikkel betød det: 

”jeg måtte øve mig i at tænke og kommunikere på et mere teoretisk plan. 

Jeg måtte sætte mig ind i Korpsets værdier og mål, for at kunne udarbejde 

en dag i spejder huset, hvor lederne sammen skulle diskutere og udarbejde 

visioner og handleplaner for Bredballe Gruppe”. 

Det blev en god og givende dag for alle deltagere. 

 

For Frank betød det: 

”en indrømmelse af hvilken ledertype jeg var. Jeg måtte sande, at jeg var en 

meget autoritær person, og at den anerkendende tilgang var en øvelse, der 

ville blive givende for mig. 

Projektet bestod i, at jeg måtte sætte mig meget ind i den anerkendende teo-

ri – og handle derefter. Dette foregik ved, at jeg sammen med en gruppe le-

dere mødtes for at lave en folder til nystartede ledere. 
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Det blev til 2 aftener med livlig debat om, hvad man som ny leder har brug 

for, og hvordan man kunne tænke sig at blive modtaget den første tid i grup-

pen. Folderen blev lavet, trykt og ligger nu i spejder huset”. 

 

Det har været et spændende og meget givende kursus, som absolut kan an-

befales til andre spejderledere. 

 

Vi vil gerne takke alle som har deltaget i de to projekter. Uden dem kunne 

projekterne faktisk ikke have været gennemført. 

 

Med Gilwell hilsen 

Mikkel og Frank. 

Multi-Camp 

En familiecampingplads på korpslejren 

Som forælder til en spejder, der skal med på korpslejren 

i Skive, har du også mulighed for at være med, og ople-

ve det store sus, det er at være med på en korpslejr. Multi-Camp er en un-

derlejr på korpslejren, og du kan booke dig ind ved en tilmeldingsblanket på 

nettet. 

 

Som på enhver anden campingplads har du flere muligheder. Du kan vælge 

at have dit eget telt eller campingvogn med, eller du kan vælge at leje dig ind 

på hotel eller hostel. På nettet kan du læse meget mere om, hvad det vil sige 

at bo på hotel eller hostel på en spejder lejr (www.spejdernet.dk). 

Du kan selvfølgelig også vælge, hvor lang tid du ønsker at være med på lej-

ren (en, to, tre overnatning eller hele lejren — ligesom du ønsker). 

 

Har du lyst til at være mere med i spejderarbejdet, er der mulighed for at 

hjælpe til i det omfang, du synes du har lyst og tid til. Hvad der er af opgaver, 

kan du finde på nettet under ”jobcentret”. 

 

Vi håber at møde dig i Multi-Camp. 

Med spejder hilsen 

Frank og Sanne 
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Juletræssalget 

 

Igen i år har spejderne solgt juletræer fra parkeringspladsen ved 

Bredballe Centeret. Det ved de fleste, for rigtig mange har hjulpet 

med at sælge træer. 

 

Juletræssalget skulle i 2009 have holdt åbnet i 107 timer. Helt så meget blev 

det ikke til, da vi løb tør for træer mandag den 21. december. Det plejer ikke 

at være nogen hindring, da vi normalt altid kan få flere, men på grund af sne 

og frost, var det umuligt at skove flere træer. Grene brækkede simpelthen på 

de frosne træer, når vi skulle trække dem ud fra plantagen. 

 

Vi kom dog fint i mål med et overskud på ca. 50.000 kr., hvilket er på niveau 

med de tidligere år. Det skyldes blandt andet, at vi i år havde meget flotte 

træer, så stort set alle er blevet solgt til fuld pris. 

 

På juletræsholdets vegne 

Christian Holm 

Juletræssalg 2006 - 2009
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Omsætning 2006

Omsætning 2007

Omsætning 2008

Omsætning 2009
                                   2009            2008         2007           2006  

Omsætning           117.062       113.130      93.265        73.982

Solgte træer                 441              518            515             385

Usolgte træer                   2                   3              12               10

Overskud                 50.084         53.709       50.470       40.048
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Julemarked 

Igen har der været afholdt et flot julemarked i Bredballe Missionhus. 

 

Der er mange Bredballeborgere, for hvem det er blevet en tradition, at tage 

til KFUM-spejdernes julemarked. Det er for Bredballe Gruppe en stor PR-

værdi i fortsat, at afholde Julemarked. 

 

Det vil derfor være kærkomment, hvis der er nogle forældre, som har lyst til 

at give en hånd med. 

 

Henvendelse kan ske til Gerda Svendsen på tlf. 75 81 45 04 
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KFUM-Bredballe Gruppe 

Enhed Trop Junior-trop Ulve Bævere 

Enhedsledere Sten Frank Birgitte Bo 

  Lars Mikkel Christian S. Ole 

  Thorsten  Pia Niels  Marianne 

   Marianne Sanne Christian H.  Jan 

    Steffen Conny  Allan 

    Kristian Tina  Poula (hjælper) 

    Jørn     

Vigtige datoer 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende datoer.  
Nærmere information følger. 
 

 

23. februar 2010 Grupperådsvalg og fastelavnsfest 

15. juni 2010 Sommerfest  

24. juli – 1. august 2010 Korpslejr i Skive. 

17. august 2010 Fælles opstart 

Shelters ved Vork Spejdercenter 
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Thorsten — 25 års spejdererfaring 


