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Leder 

Forår – sommer – så skal vi lades op  

 

Der var engang en kat, som fik 5 killinger. 

Den mindste var så lille og skravlet, at han 

næsten ikke kunne gå på sine ben. Den 

lignede en fuld sømand, når den gik, og 

derfor fik den navnet Sømand. 

 

Sømand er på mange måder en ejendommelig kat. For at Sømand kan be-

væge sig, skal han nemlig ligge i solen, og ladets op, lidt på samme måde 

som en solcellelampe, der lades op af solen, for at kunne lyse om natten. 

Sådan er det også med Sømand - han lægger sig som regel i solen, og er så 

aktiv om natten. 

 

Om natten fanger han mus, som indirekte er opladet af solen. Musene har 

nemlig spist korn og andre plante dele, hvis energi de har høstet fra solen. 

På den måde er vi alle afhængige af solenergi. 

 

Også olie og naturgas er solenergi - men det er solenergi, der er gemt over 

millioner af år. Så hvis vi brænder det hele af i løbet af 1 århundrede (som vi 

er i gang med nu), vil vi få dramatiske stigninger i temperaturen, og det vil 

smelte isen, og lave om på jorden. Jorden skal nok klare sig, men hvordan 

mon det vil gå Sømand, kan han mon klare denne pludselige forandring. 

 

Som spejder ynder vi at bruge naturen i alle dens afskygninger. Vær med til, 

at også vore børn og børnebørn får mulighed for de samme dejlige oplevel-

ser som os. 

  

Så hjælp med at passe godt på Sømand 

og vores jord. 

 

Redaktørerne 
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Lidt fra grupperådsformanden 

Først vil jeg ønske alle spejdere, forældre, ledere og andre med tilknytning til 

KFUM-spejderne i Bredballe et rigtig Godt Nytår. 

 

Jeg er selv overrasket over, hvor hurtigt tiden er fløjet af sted, siden det var 

sommer – nu er vi allerede i gang med et nyt år, og før vi ser os om, er 

junglen omkring spejderhytten igen grøn og frodig. 

 

Ingen spejdere uden ledere. Jeg er rigtig glad for, at vi har et stærkt leder-

team i Bredballe Gruppe. For man kan have nok så gode faciliteter, nok så 

meget fedt grej og nok så mange penge på bankbogen - der er bare ikke 

noget af det, der nytter, hvis ikke der er ledere til spejderne. Så vil man ikke 

kunne drive en gruppe - så enkelt kan det faktisk skæres ud.  

 

Derfor vælger vi også i Bredballe Gruppe at prioritere lederplejen. Lederne 

gør et stort stykke frivilligt og ulønnet arbejde. Og for at give lederne et 

skulderklap og samtidigt knytte lederne sammen på tværs af enhederne, kan 

vi finde på at holde et ledermøde i utraditionelle omgivelser og betale et 

måltid mad som tak for indsatsen. Hvis det er én af måderne, vi kan bevare 

det gode lederteam, og at det gode ledersammenhold kan være medvir-

kende til at tiltrække nye ledere, efterhånden som der er brug for det, er det 

alle pengene værd.  

 

Rigtig god forårssæson ønsker jeg til alle! 

 

Hanne M. Damm 

Formand for Grupperådet 

 

  

PS 
Vi mangler flere forældre i Grupperådet. 
Overvej om det er noget for dig. Der er 
valg til grupperådet den 8. marts.  
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Gør en forskel ! 

Velkommen til anden halvdel af sæsonen 2010/11 i Bredballe Gruppe. Vi har 

haft et godt halvår i efteråret med stor tilgang af bævere, hvilket er glædeligt, 

eftersom 14 bævere rykkede op til ulvene sidste sommer.  

 

Inden frosten satte ind, fik vi ryddet og flist en masse busk og krat i Ekkodal-

en, samt belagt stien til shelteren med grus. I december afholdt De Stedse-

grønne traditionen tro  julemarked i missionshuset til fordel for Bredballe 

Gruppe og sideløbende solgte spejderne juletræer som aldrig før.   

 

Susanne Hermann og Bo Genefke er indtrådt i lederteamet hos juniorerne, 

og de har været en stor styrkelse af gruppen. I troppen ønsker man for 

fremtiden at sætte overliggeren lidt højere med henblik på sommerlejrene.   

Man ønsker også, at sommerlejrene i de år, hvor der ikke er korpslejre, giver 

tilstrækkeligt med udfordringer og oplevelser for tropsspejderne. Det vil 

betyde, at sådanne lejre alt andet lige vil have et internationalt præg. Det 

koster penge. Vi arbejder derfor på at lave et koncept  med en Trop-Lejr-

Pulje, så nye pengegivende tiltag kan målrettes tilskud til sådanne lejre i 

fremtiden.    

 

”Gør en forskel” hed den bog jeg fik i julegave i år. I Bredballe Gruppe har vi 

22 ledere og et grupperåd som gør en forskel. Tilsammen kan de tilbyde 100 

børn at gå til spejder på frivillig basis. Som leder af gruppen ser jeg det som 

min fornemmeste opgave, at give vore ledere nogle gode vilkår og rammer, 

for at de har lyst og motivation til at give børnene en god spejderoplevelse.  

Min holdning er også at skabe værdi for de frivillige ledere, og bl.a. derfor 

afholder jeg måske på utraditionel vis ledermøder uden for spejderhuset. 

Senest stillede Marginal Reklamebureau sit galleri Bolchefabrikken til 

rådighed.  

 

Ofte kan meget gøres for lidt, men måske lidt sjovere. Nye ledere kan vi 

næsten ikke få nok af, ikke mindst set i lyset af, at aflaste dem der trækker 

meget. Vi har særligt behov for hjælp til bæverne og en eller 10 lidt mere 

spejdererfarne til junior og trop enhederne. Omkring 20 juniorer står til at 
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rykke op til troppen til sommer,  så der bliver nogle brikker vi skal have til at 

falde på plads der.  Har du lyst til at bidrage og gøre en forskel som leder i  

Bredballe Gruppe, da venligst kontakt undertegnede.   

 

Tak for den store hjælp  til alle jer forældre og venner af huset, der har 

hjulpet med juletræer, projekter og arrangementer. 

 

Godt nytår! 

 

 

Karsten Mikkelsen 

Gruppeleder, KFUM-spejderne Bredballe Gruppe                                                                                    

km@jolly-tex.dk,  Tlf. 21755204 

 

Nytårskur  

Vi er så heldige, at der er en række frivillige, som hvert år yder et flot arbejde 

til Bredballe Gruppe. Fx med juletræer, ved julemarkedet, med at lave 

”Grønsagen” eller andet.  

 

Det er typisk folk der tidligere har haft sin daglige gang i gruppen – enten 

som spejder eller som forælder til en spejder, og som så har bevaret til-

knytningen til gruppen bl.a. ved at hjælpe til. For at påskønne denne indsats, 

er det blevet en tradition, at vi inviterer årets hjælpere og ledere til Nytårskur 

i spejderhytten. Vi har så lavet mad, og aftenen går med at hygge sig i 

hinandens selskab, se tilbage på året der er gået, og sige tak til alle for den 

flotte indsats de har ydet . 
  

I år var Nytårskuren den 8. januar i den isglatte skov. Det var et under, at 

gæsterne overhovedet kunne komme ned til hytten. Den hjemmelavede 

sammenkogte ret blev fragtet ned ad skovvejen på en bobslæde, og 

Thorsen måtte have snekæderne på for at komme op fra spejderhytten igen!    

 

Hanne M. Damm og Majbritt Fredgaard, Grupperådet. 
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Juletræssalget 
 
 
Juletræssalget bød på flere 

nyheder i år. Dels solgte vi 

50 træer til Nykredit på gave-

kort, som deres kunder så 

kunne komme og indløse 

mod et træ efter eget valg. 

Det gav en fin omsætning og 

en god omtale af vores 

juletræssalg, da en del af Nykredits kunder kom fra områder uden for vort 

normale salgsdistrikt.  

 

Derudover blev faktisk hele salgsperioden gennemført ”med sne på”. Nor-

malt hører juletræsfolket til blandt dem, der gerne vil have sne, da det giver 

lidt mere julestemning. Efter at have haft fornøjelsen af at hente træer, bære 

træer på plads i indhegningen, sælge træer og bringe dem ud i høj sne og 

hård frost, har vi nok et lidt andet syn på 

det der med sne og vintervejr. 

 

Jeg er ret sikker på, at de af forældrene, 

der har stået og solgt træer i hård frost 

og blæsevejr, ved hvad jeg mener, når 

jeg skriver til sælgerne, at varmt tøj er en 

god idé, for det kan være koldt. 

 

Juletræssalget har vokset sig fra en en 

beskeden aktivitet for mere end 10 år 

siden til en meget arbejdskrævende 

opgave. Vi er en lille fast stab, der tager 

os af alt det praktiske, mens forældre-

gruppen står for sælgerbemandingen. 

Forældregruppen kan ikke helt dække 

salgsvagterne, så den faste stab og 

lederne må også hjælpe til her. Det har i Spejderne bygger tårnet ved juletræssalget 

Juletræer pyntet med sne ( - og ekstra arbejde) 
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de seneste år givet en meget stor arbejdsbyrde til den faste stab og vi vil 

derfor gerne udvidde denne gruppe, så de faste opgaver kan deles af lidt 

flere. 

 

Fra forældregruppen er der god tilslutning til salgsvagterne. For at kunne 

bemande alle vagter, er det faktisk også nødvendigt, at alle forældre tager 

en vagt. Kan vi ikke få fuld tilslutning må nogle af vagterne dækkes af 

lederne eller af den faste stab. 

 

Rent økonomisk har spejderne haft endnu et succesfuldt år med juletræs-

salg. Priserne steg igen i år og vi valgte at følge med på en del af stigningen 

ved vores umiddelbare konkurrenter Bilka, Bauhaus og Plantorama. 

 

 

Modsat 2009 undgik vi at løbe tør for træer i år. I 2009 måtte vi melde ud-

solgt 3 dage før planlagt, mens vi i 2010 havde lidt træer tilbage, da vi 

lukkede den 23. december. Vi nåede et samlet salg på 588 træer, hvilket er 

rekord.  

 

Indtjeningen er vi også ganske godt tilfredse med. I forbindelse med valg til 
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grupperådet den 8. marts 2011 vil der også blive mulighed for at få et indblik 

i spejdernes regnskab og dermed resultatet af juletræssalget. 

 

Juletræssalget giver en rigtig god indtægt til spejderne og sammen med ju-

lemarkedet er det vores største indtægtskilder. De er dermed en væsentlig 

årsag til, at Bredballe Gruppe i disse år kan gennemføre aktiviteter lidt ud 

over det sædvanlige, som er med til at gøre spejderarbejdet ekstra spænd-

ende. 

 

På den baggrund synes jeg, at for meget af arbejdet ligger på nogle ganske 

få personer og vi vil derfor være glade, hvis den faste stab kunne udviddes, 

så vi kunne fordele arbejdsbyrden lidt mere. 

 

 

Christian Holm 

 

 

 

PS 
Skulle man have lyst til at høre mere 
om den faste stabs opgaver, kan jeg 
kontaktes på 22 78 22 76. 
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Roland 1 

Hej 

 

Mit navn er Carina Herrmann Kristensen, og jeg har været med på roland 1 

ved Hummelmosen på Djursland. Kurset foregik fra: 3/7 2010 til 10/7 2010. 

 

Jeg syntes det var en rigtig fed oplevelse. På roland er alle ca. jævnaldrende 

med en selv, så det er meget nemt at snakke med alle folk. Du får rigtigt 

mange nye venner (og måske en lille lejrkæreste), for der er ca. 40 på 

kurset. 

 

Her beskriver jeg så hvordan det foregik første dag, da vi ankom. Vi ankom 

lørdag, ude ved Djurs Sommerland. Hvor vi lærte hinanden lidt at kende ved, 

at vi havde en "quickdate". Vi fik en klemme og en kinabog (en lille notes-

bog) hvor der stod vores navn på. I kinabogen var der et skema over hele 

ugen, og man skulle huske altid at være der til tiden. Ellers skulle alle andre 

stå og hoppe, og vente på, at personen kom. Vi fandt vores grupper ved, at 

der stod en talrække på vores kinabog, og hvor de sidste to tal lagt sammen 

gav et tal, og i mit tilfælde gav det 10, så jeg skulle gå rundt og finde alle de 

andre der også havde tallet 10. 

 

Da vi havde fundet vores gruppe fik vi en pind, søm, et stykke læder, en 

hammer og tuscher. Det skulle vi bruge til at lave vores stander med. 

Lederne havde fundet navne til vores grupper, og vores gruppe hed 

Sikahjorten. 

 

Vi skulle selv gå de 4 km der nu var hen til Hummelmosen. Vi skulle selv-

følgelig have al vores oppakning på ryggen og gå i den varme sol. Da vi 

næsten var ankommet skulle vi stoppe, fordi vi skulle have at vide, hvordan 

de binder deres knob og, at det kun var det der gældte. Efter det skulle vi 

videre hen til Hummelmosen. 

 

Da vi endeligt var ankommet gik der lidt tid, hvor vi sad og ventede, men så 

skulle vi have rundvisning rundt på området.  
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Senere på dagen skulle vi finde ud af hvordan vores lejr skulle være. Der 

skulle være: Gammelmandsild (en metaltønde skåret over på langs, med 

sand i),køkkenbord, spisebord til 10 personer (hvis vi nu fik gæster), telt, 

indgangsportal, huggeplads og skraldespand med vippelåg. Vi fik at vide, at 

vi havde 50 stk. reb til det, og det var ikke meget. 

 

Under lejropholdet, havde vi også en straf... Alle grupperne startede ud med 

at have et målebånd på 200 cm. Vi havde inspektion hver morgen, og hvis 

vores uniformer ikke sad ordentligt, nogle af besnøringerne var løse,eller 

hvis der ikke var ryddet ordenligt op, så klippede de centimeter af måle-

båndet. Også hvis der var nogen der gjorde noget forkert, fx. Ikke gik på de 

markerede stier, så gav det også minusklip.  Den gruppe der havde flest 

minus point til næste dag, de fik "Buller". Buller var noget tykt skibstov, 

bundet til en abehånd, den vejede ca. 40 kg. Buller måtte ikke røre jorden, 

og man fik ham en hel dag, så hele gruppen skulle bære rundt på ham, og 

han skulle slæbes med over alt. 

 

Jeg syntes det var rigtigt hyggeligt, og meget lærerigt. Jeg syntes selv, at jeg 

har lært meget af det. Jeg har fået rigtigt mange nye venner, som jeg var så 

heldig også at have en chance for at se på See 20:10, jeg holder stadigt 

kontakten med det fleste af dem.  

 

 

Tank benzin eller diesel hos OK – og støt spejderne! 

Bredballe Gruppe har lavet en sponsoraftale med OK. For hvert brænd-

stofkort, der oprettes med gruppens sponsorkode, tilfalder der gruppen et 

beløb – og hver gang kortet bruges får gruppen 6 øre pr. liter tanket brænd-

stof. Nemmere kan det ikke være at tjene penge til gruppen! 

 

Så er du interesseret i et brændstofkort til OK, kan du få udleveret en folder i 

spejderhytten. Har du allerede et brændstofkort hos OK, skal du bare bede 

om at få kortet knyttet til sponsoraftale 55 99 72.  

Mvh. Sten 
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Med Bredballe Gruppe i Vork Bakker 

Primo oktober inviterede Bredballe Gruppe 

”traditionen tro” til familie weekend med én 

overnatning i en stor spejderhytte i de natur-

skønne Vork Bakker. 

 

Godt 70 deltog i dette arrangement. Junior og 

trop spejderne sov i den store mega shelter 

med bål i midten, mens familie medlemmer 

blev indkvarteret i ”hotel ” lignende værelser 

med eget bad og toilet. Ledere og clanmed-

lemmer arrangerede såvel dags aktiviteter 

som et spændende natløb med bl.a. ballon 

nedskydning med luftgevær i oplyst skov, 

inden natmaden blev serveret.  

 

Forældre og ledere bliver siddende lidt med 

ost og gode sager for at hygge og udveksle 

ideer.  

 

 
 

Vi har allerede reserve-

ret hytten igen d. 24-25 

september 2011. Det er 

vores håb, at endnu flere 

får lyst til at deltage i det-

te arrangement  i 2011. 

 

Karsten Mikkelsen 

(Gruppeleder) 
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Program for bæverne – 1. halvår 2011 

 

 

Husk ALTID at være klædt på til udendørs aktiviteter. Forældre skal parkere på 
asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej. 
 
Møderne er fra 17:00 til 18:30, hvis ikke andet bliver oplyst til samtlige forældre. 
 
Afbud meddeles til Marianne på:  
 E-mail: mannemuz@hotmail.com 
 Tlf. eller sms: 28 69 00 54 
 
Mange spejderhilsner 
Bæverlederne  

DAG DATO AKTIVITET ANSVARLIG 

TIRSDAG 11. JANUAR BÅL MARIANNE 

SØNDAG 16. JANUAR NYTÅRSPARADE FÆLLES 

TIRSDAG 18. JANUAR INTET MØDE PGA 
NYTÅRSPARADE 

  

TIRSDAG 25. JANUAR MÆRKE – JEG KAN SELV CONNY 

TIRSDAG 1. FEBUAR MÆRKE – JEG KAN SELV Marianne 

TIRSDAG 8. FEBUAR MÆRKE – JEG KAN SELV Marianne 

TIRSDAG 15. FEBUAR INTET MØDE PGA VINTERFERIE   

TIRSDAG 22. FEBUAR UNDENDØRS AKTIVITET MARIANNE 

TIRSDAG 1. MARTS FORBEREDE FASTELAVN CONNY 

TIRSDAG 8. MARTS FASTELAVN   

TIRSDAG 15. MARTS KARTOFFELTRYK Marianne 

TIRSDAG 22. MARTS LØB PÅ NATURLEGEPLADSEN MARIANNE 

TIRSDAG 29. MARTS FORTÆLLE AFTEN CONNY 

TIRSDAG 5. APRIL BÅL CONNY 

SØNDAG 10. APRIL VANDRETUR MARIANNE 

TIRSDAG 12. APRIL INTET MØDE PGA VANDRETUR   

TIRSDAG 19. APRIL INTET MØDE PGA PÅSKEFERIE   

TIRSDAG 26. APRIL MÆRKE – BÆVERDAMMEN CONNY 

TIRSDAG 3. MAJ MÆRKE – BÆVERDAMMEN MARIANNE 

LØRDAG 7. MAJ BÆVER/ULVETURNERING MARIANNE 

TIRSDAG 10. MAJ INTET MØDE PGA BÆVER/
ULVETURNERING 

  

TIRSDAG 17. MAJ MÆRKE – BÆVERDAMMEN MARIANNE 

TIRSDAG 24. MAJ BÅL CONNY 

TIRSDAG 31. MAJ LØB MARIANNE 

TIRSDAG 7. JUNI OVERRASKELSE DAG MARIANNE 

TIRSDAG 14. JUNI SOMMERAFSLUTNING FÆLLES 

WEEKENDEN 24-26. JUNI SOMMERLEJR FÆLLES 
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Dag Dato Aktivitet Egne notater 

Tirsdag 11-jan Sæsonopstart   
Søndag 16-jan Nytårsparade   
Tirsdag 18-jan Intet møde, pga. nytårsparade   
Tirsdag 25-jan Mærke: jeg kan selv   
Tirsdag 01-feb Fuldmånemøde   
Tirsdag 08-feb Mærke: jeg kan selv   
Tirsdag 15-feb Intet møde, vinterferie   
Tirsdag 22-feb Mærke: jeg kan selv   
Tirsdag 01-mar Fuldmånemøde   

Tirsdag 08-mar Fastelavn + generalforsaml.   
Tirsdag 15-mar Mærke:  hulebygger   
Tirsdag 22-mar Mærke: hulebygger   
Tirsdag 29-mar Mærke: hulebygger   
Tirsdag 05-apr Fuldmånemøde   
Tirsdag 12-apr Bålmad   
Tirsdag 19-apr Intet møde, pga. påskeferie   
Tirsdag 26-apr Bålmad   
Tirsdag 03-maj Fuldmånemøde   
Lørdag 07-maj Sct. Georgs gilderne Info kommer 
Tirsdag 10-maj Ingen møde, pga Sct. Georg   
Tirsdag 17-maj Tirsbæk strand Info kommer 
Søndag 22-maj 20 km tur Info kommer 
Tirsdag 24-maj Intet møde, pga. 20 km tur   
Tirsdag 31-maj Å-løb, husk badetøj og håndklæde  
Tirsdag 07-jun Ingen møde, pga grydefest   
Torsdag 09-jun Grydefest Info kommer 
Tirsdag 14-jun Sommer afslutning   

Fre,lør,søn 24-25-26 jun Bæver ulve lejr Info kommer 
Tirsdag 23-aug Opstart efter sommerferien   

  
    

Møderne er fra kl. 18.30-20.00 ved Spejderhuset i Ekkodalen. 
Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej  
 
Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet.  
Afbud skal ske til enhedslederen - pr. sms.  

     
   Enhedleder Christian Sørensen 28912888 
  Birgitte Simonsen 29641154 
  Christian Rasmussen 29707787 
  Conny Jakobsen 22140467 
  Tina Hougaard 28782054 
  Alan Rousing 23200980 

Program for ulvene – 1. halvår 2011 
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Aktivitetsplan for Junior - forår 2011 

Dag Dato Aktiviteter 
Egne 
notater 

Ansvarlig 

Tirsdag 11/1 Forberedelse til nytårsparade   Jørn 

Søndag 16/1 Nytårsparade     

Tirsdag 18/1 Intet juniormøde     

Tirsdag 25/1 Lege Stafet løb Frank 

Tirsdag 1/2 Lege Rafte bowling Bo 

Tirsdag 8/2 Lege Labyrint Sanne 

Tirsdag 15/2 Intet møde vinterferie     

Tirsdag 22/2 Lege Tov lege Sus 

Tirsdag 1/3 
Store lege aften 

Junior troppen sammen 
stratego Thorsen 

Tirsdag 8/3 Fastelavn     

Tirsdag 15/3 Løb   Jørn 

Tirsdag 22/3 Klar dig selv Bivuak Jørn / Pia 

Tirsdag 29/3 Fællesmøde med troppen   Troppen 

Fredag 
Lørdag 

1og 2 
april 

Weekend tur   Sanne og Jørn 

Tirsdag 5/4 Intet møde     

Tirsdag 12/4 Klar dig selv Bål Bo 

Tirsdag 19/4 Intet møde     

Tirsdag 26/4 Klar dig selv Bål / flytte Thorsen 

Tirsdag 3/5 Fællesmøde med troppen   Thorsen 

Tirsdag 10/5 Klar dig selv Trangia Sus 

Tirsdag 17/5 Samarbejdes øvelser GPS Bo 

Tirsdag 24/5 Samarbejdes øvelser Mobil Sus / Jørn 

Tirsdag 31/5 Samarbejdes øvelser Pioner / handicap Sanne / Frank 

Tirsdag 7/6 Samarbejdes øvelser Diverse øvelser Thorsen / Pia 

Tirsdag 14/6 Sommerafslutning     

Fredag - 
søndag 

17 -19 
Juni 

Sommerlejr kano tur   Sus / Frank 

Tirsdag 23/8 Fælles opstart kl. 18.00     

Lørdag 
søndag 

24/24 
sep. 

Fællesweekend     

 
Telefonnummer: 
Sanne 3026 6025   
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11. jan. 2011 Forberede underholdning til Nytårsparade 

Søndag 16. jan kl. 10.00 Nytårsparade 

18. jan. Introduktion til patruljearbejde og PL/PA’s roller 

25. jan Mærke – ”gør det selv” 

26. jan. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
1. feb. Mærke – ”gør det selv” 

Fredag 4. – lørdag 5. feb. Weekendtur - ”kuldetur” 

8. feb. Mærke – ”gør det selv” 

15. feb. INTET MØDE – vinterferie 

22. feb. Spejder Classic. Patruljen planlægger, hvilket mærke der skal arbejdes med. 

23. feb. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
1. mar. Patruljen tager mærke selv 
Torsdag 3. mar. Poseuddeling – nærmere information følger 

8. mar. kl. 18.00 Fastelavn – gruppemøde. MØDET SLUTTER KL. 19.30 

15. mar. Patruljen tager mærke selv 

22. mar. Patruljen tager mærke selv 

29. mar. Fællesmøde med junior. MØDET SLUTTER KL. 20.00 
Møde for patruljeledere (PL)/patruljeassistenter (PA) (planlægge hvad 
patruljen skal lave 3 gange) 

30. mar. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
5. apr. Optakt til vandretur – træne orientering, vejvalg, kort mv. 

12. apr. Patruljemøde — Aktivitet om påsken – præsten kommer på besøg 

19. apr. INTET MØDE – påskeferie 

26. apr. Optakt til vandretur – træne orientering, vejvalg, kort mv. 

27. apr. EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
Fredag 29. - lørdag 30. apr. Vandretur med 40 og 50 km vandreskjold 

3. maj Fællesmøde med junior. MØDET SLUTTER KL. 20.00 
Stabspatruljemøde for patruljeledere (PL)/patruljeassister(PA) (18.30-20.30) 

10. maj Patruljemøde 

17. maj Patruljemøde 

24. maj Mad-over-bål aften 

25. maj EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
31. maj Gøre klar til sommerlejr 

7. jun. INTET MØDE 

Torsdag 9. jun. Grydefest – nærmere program følger 

14. jun. Sommerafslutning – nærmere program følger 

Uge 28 Kanosommerlejr i Sverige. Forventet afrejse søndag d. 10. juli – forventet 
hjemkomst søndag d. 17. juli. 

23. aug. kl. 18.00 Fælles opstart og oprykning 

30. aug. Møde 

    

2012 / uge 30 Spejdernes Lejr, Holstebro 

 

Spejdertrop Spejdertrop Spejdertrop Spejdertrop ––––    forår 2011forår 2011forår 2011forår 2011    
Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 ––––    20.3020.3020.3020.30 
6. kl. 6. kl. 6. kl. 6. kl. ––––    8. kl.8. kl.8. kl.8. kl. 

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. 
Tropstaben 

Sten Fähnø Thomsen 2426 1972 
Lars Sørensen 2083 9094 

Thorsten Hougaard 2331 6375 
Marianne Christensen 

Kristian Appel 
2869 0054 
7580 6130 
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Billeder fra årets 
nytårsparade 


