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Leder 

Med denne udgave af Grønsagen får alle i Bredballe Gruppe muligheden for 

at blive inspireret til en ny spejdersæson, på en rigtig hyggelig og velinforme-

rende måde.  

 

Der er mulighed for at læse om hvad der er sket på årets sommerlejre, hvad 

der er sket på spejder- og lederniveauer — og ikke mindst, hvad skal der 

ske i den kommende sæson. 

 

Der er lagt i kakkelovnen til en masse nye tiltag og dermed for muligheden 

for mere aldersrelevante tiltag. Det håber vi alle på, kommer til at blive inspi-

rerende. Og med den nye bålhytte, kan vi nyde bållivet uanset vejret. Den 

glæder vi os til. 

 

Og inden vi får set os om, er vi midt inde i forberedelserne til de faste traditi-

oner med julemarkedet, juletræerne, men allerførst skal vi på dette års fami-

lie weekend. Kom endelig med. Det bliver bare bedre af mange deltagere og 

weekenden giver en rigtig god mulighed for at opleve spejderarbejdet og læ-

re andre forældre samt lederne at kende. Og så er Vork Bakker så fantasti-

ske i det tidlige efterår. 

 

Med håbet om en skøn efterårs sæson ved Bredballe spejderne. 

 

Redaktørerne, Christian, Krista og Jytte  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 I læ for blæsevejret ... 
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Velkommen til sæsonen 2009/2010 

Så åbner Ekkodalen op for endnu en ny sæson, der for de største spejderes 

vedkomne gerne skulle ende med en stor spændende og tør landslejr i Ski-

ve.    

Som det blev annonceret på afslutningsaftenen ændrer vi lidt i organisatio-

nen, idet vi udvider enhederne med en trop. Det betyder, at vi fremover har 4 

enheder: Bævere, Ulve, Juniortrop og Trop, hvoraf Juniortroppen vil være 

den største enhed i den kommende sæson. 

 

Som det fremgår af organisationsplanen her i  bladet, har det betydet visse 

ændringer på såvel enhedsleder pladserne, samt af enkelte ledere som er 

flyttet rundt.  Desværre havde vi ved afslutningen sidste år afgang af 2 lede-

re. Heldigvis har en forældre til en ny juniorspejder netop meldt deres an-

komst til gruppen, så jeg vil gerne byde Magnus og hans far Kristian Appel 

velkommen. 

 

Der var ganske stor tilgang af nye spejdere i 2. kvartal og sammenholdt med 

lederafgang er konsekvensen heraf , at vi p.t. lukker for tilgang af nye spej-

dere indtil vi får et overblik over, hvor mange spejdere som fortsætter, og ser 

hvordan de nye enheder fungerer. 

Dog står døren åben for nye spejdere, hvor der følger en forældre leder/

assistent med. Indtil da kommer nye spejdere på en venteliste hos underteg-

nede. 

 

God opførsel 

I forbindelse med jeg overtog hvervet som gruppeleder i sidste sæson, har 

jeg haft en individuel samtale med lederne. Konklusionen herfra er, at der 

har været for meget uro og manglende disciplin hos enkelte i ulveflokken.  

Det har bl.a. betydet, at en leder har sagt fra. Jeg vil derfor gerne opfordre 

jer forældre til, at bede jeres gode spejdere vise hensyn, komme når der bli-

ver kaldt og være stille når lederne beder om ro. Bare lidt generel hensyns-

fuld opførsel så både de øvrige spejdere og ledere også får en god aften.   
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Ny enhed 

Vores mest erfarne og spejderkyndige leder Sten FähnøThomsen bliver le-

der af den nye trop. Troppen er for de ældste spejdere, som vi gerne vil fast-

holde til de fylder 18 år, hvorefter de kan indgå i lederteamet . 

 

Jeg har kontaktet en udenlandsk gruppe, idet jeg håber vi kan få etableret 

en nordisk venskabstrop, som forhåbentligt kan danne grundlag for en årlig 

week-end tur der som her. 

 

Bålhytten 

Bålhytten er færdig finansieret men desværre ikke færdig etableret. Trods 

ihærdige forsøg, er der p.t. endnu ingen som har meldt sig som projektleder, 

trods det at hytten er færdigkøbt og ”bare skal sømmes sammen”☺. 

Vi har hjælpere, men mangler byggelederen. Vi undersøger derfor nu mulig-

hederne for at købe professionel hjælp til projektet. 

 

Jeg håber 2009/2010 sæsonen bliver endnu et godt og spændende år med 

masser af gode naturlige oplevelser og med godt og rart samvær for spejde-

re, ledere og forældre tilknyttet KFUM-spejderne i Bredballe Gruppe.  

 

Med venlig hilsen                   
Karsten Mikkelsen                 
Gruppeleder 
km@jolly-tex.dk 
Tel. 75825204  
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Grupperådsformandens indslag 

Som I kan læse om et andet sted her i Grønsagen, blev vores tidligere grup-

peleder Sten tidligere på året hædret med Vejle Kommunes pris som ”årets 

foreningsleder” for den indsats han har gjort i Bredballe Gruppe. Jeg vil ger-

ne benytte lejligheden her til at fremhæve denne pris som et utroligt flot skul-

derklap. Ikke bare til Sten, men til alle ledere i Bredballe Gruppe. Som Sten 

selv sagde i sin takketale, var det alle lederne i gruppens fortjeneste, at han 

fik prisen. Det handler om at alle har ”løftet i flok”. Så et stort tillykke til hele 

gruppen! Godt gået! 

 

Vi har så efterfølgende fået en ny gruppeleder. Det er Karsten Mikkelsen, 

som har sagt ja til at prøve kræfter med denne post – også på helt frivillig og 

ulønnet basis, og som far til en af spejderne. Det er ikke en let post, for det 

handler bl.a. om at få alle enderne til at nå sammen. Fx at rekruttere nye le-

dere, som desværre åbenbart altid er et problem. Men også at engagere folk 

til fx at bygge den bålhytte, som vi nu har skaffet penge nok til. 

 

Karsten har allerede indtil nu gjort et kanon stykke arbejde som gruppeleder, 

og jeg håber at gejsten bliver ved med at være lige så høj. Og at også vi an-

dre forældre formår at løfte i flok, så vi kan være med til at skaffe nye ledere 

og på andre måder engagere os. 

 

Jeg ved godt, at det er den samme sang, vi som forældre bliver mødt med 

alle steder, om det så er til fodbold, håndbold, svømning osv. Der mangler 

frivillige til at yde en indsats i foreningslivet. Men vi må bare huske på, at 

uden frivillige kræfter ville ingen af disse aktiviteter være en realitet. Heller 

ikke spejderarbejdet. 

 

 Så hvis du skulle få tid tilovers – fx her i forbindelse med finans

 krisen - så ved du hvor du kan henvende dig for at få et par op

 gaver! Rigtig god efterårssæson til alle. 

 

 

Hanne M. Damm 

Formand for Grupperådet 
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Vil du være sponsor for Bredballe Gruppe ? 

Indtægterne er relativt beskedne i gruppen, idet vi sender ca. 70% af  kontin-

gentet videre til KFUM-spejderne i København (hovedkontoret). Derfor er det 

rart, om vi kan spare lidt udgifter i form af sponsor-gaver eller ”salg af annon-

cer”☺. 

 

Stort tak til VINOBLE i Vestergade og Prinsen & Prinsessen i Nørrebrogade 

for sponsor-støtte i forbindelse med takkegaver til lederne og kød ved som-

merafslutningen i juni. 

 

Er der andre der har noget relevant at byde ind med til gengæld for en  an-

nonce m.v., så venligst kontakt undertegnede. 

 

Søges 

Thorsten, der dukkede op som leder for juniortroppen efter flere års fravær, 

kører t/r Århus hver 2. uge for at deltage i gruppens arbejde. Endvidere gav 

han den som Robin Hood på ulve/bæver sommerlejren, hvor han sammen 

med 2 rover kammerater lavede en del aktiviteter til stor glæde for børnene.  

 

Hvis vi kunne finde en eller to sponsorer til dækning af benzinomkostninger-

ne, for kørsel til/fra Århus per år, ville det være fantastisk. Har du noget at 

byde ind med, kontakt da venligst undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Karsten Mikkelsen 

Gruppeleder 

km@jolly-tex.dk   

Tel. 75825204  
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Spejdertroppen – en ny enhed 

Med spejderåret 2009/10 bliver der en ny enhed i Bredballe Gruppe: spej-

dertroppen. Med de dejligt mange spejdere, der allerede er i juniortroppen 

samt de ulve, der her efter sommerferien er rykket op, bliver juniortroppen så 

stor, at vi har valgt at lade de ældste spejdere udgøre deres egen enhed. 

 

Spejdertroppen er for unge i 6. til 8. klasse og aktivitetsmæssigt bygger vi 

videre på det allerede kendte fra juniortroppen, men der vil også komme nye 

aktiviteter til – og på sigt gerne i samarbejde med andre tropsspejdere i de 

andre grupper rundt om Bredballe. Spejdertroppen har møde om tirsdagen 

som de andre enheder, dog er møderne udvidet til 2 timer (fra kl. 18.30 til kl. 

20.30). 

Lederteamet vil bestå af Lars Sørensen og Thorsten Hougaard, der senest 

har været ledere i juniortroppen samt af Sten Fähnø Thomsen, der senest 

har været leder i ulveflokken.   

 

SEE20:10 – årets spejderbegivenhed i 2010! 

I sommerferien 2010 afholdes SEE20:10 – en forkortelse for ScoutExplorer-

Event. Det sker i tidsrummet 24. juli til 1. august og foregår i Skive. Arrange-

mentet kaldes også for korpslejr – en mangeårig tradition hvor der hvert 5. år 

afholdes én stor lejr for alle de ældste KFUM-spejdere (fra juniorspejdere og 

opefter). I lejren deltager også spejdere fra udlandet og det forventes at der 

på SEE20:10 vil være 16.000 deltagere! Det specielle ved næste års korps-

lejr er, at vi samtidig skal fejre 100 års fødselsdag for KFUM-Spejderne i 

Danmark, der blev stiftet i september 1910. 

 

I tilknytning til lejren vil der være en familielejr, der er et lejrafsnit hvor alle 

der har lyst – specielt forældre og søskende - kan komme og opleve lejren 

på tætteste hold. Familielejren kan bedst sammenlignes med en camping-

plads, hvor der vil være mulighed for at være med i hele lejrperioden eller 

blot nogle få dage. 

Vi vil i det sene efterår informere mere udførligt om lejren – indtil da kan du 

holde dig opdateret her: http://see2010.spejdernet.dk/hjem.html 
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Besøg Æbleskoven 

Spejdercenter Æbleskoven ved Daugaard Strand afhol-

der Æbledag og Åbent hus lørdag d. 10. oktober kl. 10-

16 – alle er velkomne!  Selv-pluk æbler kan købes for en 

beskeden pris, lige som der er forskellige aktiviteter at 

prøve for både børn og voksne. Mere information: 

www.aebleskoven.dk 

 

 

 
 
Fremgangsmåde 
Sæt ovnen på 225 grader. Skræl æblerne og fjern 

kærnehusene. Skær æblerne i både. Smelt 2 spsk 

smør, 1 dl brun farin/sukker, kanel og kardemomme 

på en pande og svits æblebådene deri. Hæld æble-

massen i en smurt bageform eller tærteform. Bland 

brun farin/sukker, havregryn og mel i en skål. Kom 

det bløde smør i og brug hænderne til at ælte smør-

ret i melblandingen til dejen smuldrer.  

Drys den smuldrede dej henover æblerne. Bages i 

midten af ovnen i ca. 20 minutter  

En nem opskrift på æbletærte 
 
Ingredienser 
4-5 æbler 

2 spsk smør 

1 dl brun farin eller sukker 

1 tsk kanel 

½ tsk kardemomme 

3/4 dl brun farin eller sukker 

1½ dl havregryn 

1 dl hvedemel 

125 gram blødt smør 
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LEDIGE STILLINGER i Bredballe Gruppe 

Som tidligere nævnt har vi lukket for tilgang med mindre, der følger en vok-

sen leder eller hjælper med. Det skyldes, at vi har haft tilgang af børn og af-

gang af 2 ledere. Hvorfor er det lige dig, der skal melde sig denne gang?   

Først og fremmest for dit eget barns skyld, men også for at få del i gode op-

levelser med børn og andre forældre. 

 

Lederstatus i gruppen: 

 

Bævere: 

2 mandlige ledere ca. 17 børn 

Mangler gerne 2 der kan dele de ca. 13-15 tirsdage, der er på en halv sæ-

son. Hvis en af de 2 ledere er fraværende pga. sygdom, arbejde eller andet, 

så er der én tilbage. Det slider hårdt på kræfterne, når der er for få. 

Samtidig burde der også være mindst en kvinde i denne flok. Måske var der 

en frisk farmor, som kunne stå post her? 

 

Ulve  

6 Ledere (m/k), forventet 27 børn. Også her vil fravær af en eller 2 ledere 

betyde, at der er mange børn per voksen. 

Vi kunne godt  bruge én M/K mere hos ulvene. 

 

Juniortrop:  

6-7 Ledere (m/k) , forventet ca. 40 børn 

Der er netop kommet 1 måske 2 nye ledere, så det går lige. 

 

Trop:  

Vi har 2 mandlige ledere  plus Thorsten på halv tid, som flekser mellem trop 

og Juniortrop.  Forventet antal børn, 12-15. 

Umiddelbart mangler der ikke ledere her, men en kvindelig leder vil være 

gavnligt for teenage pigespejderne og så kunne Thorsten fortsætte hos Juni-

ortroppen i stedet. 

 

Tak for dit ring/mail : Karsten Mikkelsen (GL)  
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Junior/trop kanoturen på Skjern å 

Så er vi kommet i land fra en veloverstået 

kanotur på Skjern å. Vi startede fredag 

med at hoppe i kanoerne ved Vester Mølle 

kl. ca. 15.45 efter at vi alle havde fået udle-

veret redningsveste. 

  

Vejret var meget blæsende, og efter ca. 1 times sejlads var vi nået op gen-

nem Nedre Sø. Denne tur skulle kun have taget 10 min. Så vi valgte, at kun 

de kanoer, der var rigtig godt sejlende, padlede videre. Vi andre fik kanoerne 

transporteret pr. bil til første overnatningssted ved Hastrup Rast. 

 

Da alle igen var samlet, og teltene sat op, var det tid til at spise de medbrag-

te klemmer. Herefter var det tid til hygge af forskellig form, til vi gik i poserne 

kl. ca. 24.  

 

Så blev det lørdag, og efter mor-

genmaden sejlede vi af sted i sol-

skin. Det var ren hygge bare at 

drive ned af åen i fint vejr. Der var 

dog mange, der i starten var inde i 

brinkerne med stævnen af kanoen 

— det blev der meget sjov ud af. 

Da det blev middag, skulle vi jo 

have noget benzin til kroppen, så Pia og hendes følgebil havde på et aftalt 

sted disket op med frokost. Herefter var der tid til lidt afslapning, inden vi 

igen skulle padle videre til næste overnatningssted. 
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Klokken 17 ankom vi til Sandfeld Rast, hvor vi skulle sove, alle var godt træt-

te i armene, men humøret var i top. Efter vi havde fået os indrettet med telte 

osv., var det tid til, at vi skulle havde aftensmad. Vi grillede gode ben og pøl-

ser og fik salat til. Aftenen gik med boldspil og badning i åen samt popning af 

popcorn. De første gik frivilligt i seng kl. 22 og der var ro i lejren kl. 23 - alle 

var meget trætte. 

 

Søndag blev vi vækket kl. 07 første gang. Alle var meget trætte, og havde 

svært ved at komme ud af poserne, så kl. 07.30 blev vi igen vækket og den-

ne gang skulle vi op, hvis vi ville havde morgenmad, inden teltene skulle 

pakkes sammen, og vi skulle sejle videre. 

 

Søndagen gik med hyggelig sejlads, lidt 

vandkamp mellem kanoerne samt at få det 

sidste slik spist, inden vi kl. 14,30 ankom til 

Skjern Å Bro, hvor vi blev hentet af vores for-

ældre. Mon ikke de fleste fik en lille lur på vej 

hjem. 

 

Du vil kunne se billeder fra turen på hjemme-

siden:  

www.spejdernet.dk/bredballe under billeder/trop 

 

Tak for en dejlig tur. 

Lederne 

Store redningsveste ….. 
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Sten fik prisen som årets foreningsleder 

Den 31. marts i år uddelte Vejle Kommune prisen som ”årets foreningsle-

der”. Prisen gik i år til vores tidligere gruppeleder Sten Fähnø Thomsen, som 

modtog prisen for sit store engagement i spejderarbejdet i Bredballe Gruppe.  

 

Begrundelsen for at Sten modtog Vejle Kommunes hæder som årets for-

eningsleder var bl.a., at Sten som gruppeleder i Bredballe Gruppe har gjort 

et formidabelt stykke arbejde for at styrke spejderarbejdet i lokalområdet. I 

kraft af Stens store indsats for spejderarbejdet i Bredballe-området har grup-

pen i de seneste år haft en stor medlemsfremgang, og tilhører nu én af Dan-

marks største grupper.  

 

Hertil kommer, at Bredballe 

Gruppe har Danmarks største 

juniortrop. Det er børn fra 4.- 6. 

klasse, en aldersgruppe, der el-

lers kan være svær at fastholde 

i fritidsaktiviteter. Sten har en 

stor del af æren for at disse 

børn er blevet i gruppen, og det 

har en selvforstærkende effekt, 

så der også er kommet nye un-

ge til, som ikke har været spej-

dere helt fra de små klasser. 

  

Sten har så fra februar i år valgt at fokusere sin indsats som daglig leder i 

gruppen, hvorefter posten som gruppeleder som bekendt er overtaget af 

Karsten Mikkelsen. 

 

Jason Watt 

I forbindelse med uddelingen af prisen var der et inspirerende foredrag 

med Jason Watt, som med udgangspunkt i selvbiografien "Fordi jeg vil" for-

talte om mod, viljestyrke og engagement, om at arbejde fokuseret på at nå 

sine mål, og ikke give op. Og ikke mindst om ”viljen til at ville”. Foredraget 

Sten flankeret af vores grupperådsformand Hanne Damm og 
gruppeleder Karsten Mikkelsen 
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handlede selvfølgelig også om Jasons måde at tackle tilværelsen på efter 

den svære tid efter motorcykelulykken, der gjorde ham lam fra brystet og 

ned. 

 

I forhold til det frivillige 

foreningsarbejde hav-

de Jason Watt et helt 

klart syn på, at han 

aldrig ville være nået 

så langt – både før og 

efter motorcykleulyk-

ken – uden alle de fri-

villige, der havde bak-

ket op om ham, for at 

han kunne nå sine 

mål. 

 

Altså et stort skulderklap til alle de frivillige ledere, der hjælper med at ”løfte i 

flok”, og ikke giver op, selvom det nogen gange kan være svært at se om det 

hele nytter. For det gør det! 

 

Hanne M. Damm 

 

 

Kartotek 

Bredballe gruppe er forpligtiget til at føre nøje kartotek over vore spejdere 

for indberetning til Korpset. Derfor er det vigtigt, at vi kender til alle indmeld-

te spejdere og ligeledes ved, hvis der er medlemmer der ønsker udmeldel-

se. 

 

Har I ændringer til allerede kendte oplysninger, er det også vigtigt, at vi får 

dem noteret i kartoteket. Indmeldelsesblanketter udleveres af lederne, men 

ændringer er velkomne på mail til Gerda Svendsen: 

fam_svendsen@mail1.stofanet.dk 
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Julemarked  

Spejdernes traditionsrige julemarked løber i år af stablen fredag den 20. og 

lørdag den 21. november. 

 

Som tidligere år søger ”nissebanden” medlemmer, både nissemænd og  

nissepiger, der har lyst til at give en hånd med til alle forberedelserne og til 

afviklingen af selve markedet. 

 

Der kræves ingen specielle færdigheder, blot lysten til at være med til dette 

hyggelige arrangement, der udelukkende har til formål at skabe et økono-

misk tilskud til gruppens virke. 

 

Vi har ikke endnu fastlagte datoer for fremstilling af salgsobjekter, men der er 

frit slag for at fremstille små og store effekter derhjemme med julemarkedet 

for øje. 

 

Udgifter til materialer bliver dækket af gruppen, blot man gemmer boner, til 

senere afregning med kassereren. 

 

Er du interesseret i at høre mere, så send en mail til Gerda Svendsen: 

fam_svendsen@mail1.stofanet.dk og du vil blive kontaktet, når der er nyt fra 

”nisserne” 

 

 

 

Kirsten Thorsen — en nisse i sin bedste alder 
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Aktivitetsplan for 
Juniortroppen 
efterår 2009  

Dag Dato Aktivitet Ansvarlig 

Tirsdag 18/8 - 2009 Fælles opstart kl. 18.00-19.30   

Tirsdag 25/8 Patruljedyst Frank 

Søndag 30/8 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00   

Tirsdag 1/9 

Kend dine spejderfærdigheder 

Sanne/Pia 

Tirsdag 8/9 Mikkel 

Tirsdag 15/9 Frank 

Tirsdag 22/9 Mad over bål Pia/Sanne 

Lørdag- 
søndag 

26 – 27/9 Familie weekendtur – seddel senere   

Tirsdag 29/9 Intet møde   

Tirsdag 6/10 Fællesmøde med troppen Troppen 

Tirsdag 13/10 Intet møde – Efterårsferie   

Tirsdag 20/10 
Natur 

Frank/Pia 

Tirsdag 27/10 Mikkel 

Fredag-
Lørdag 

30 – 31/10 Weekendtur – seddel senere Mikkel 

Tirsdag 3/11 Intet møde   

Tirsdag 10/11 Natur Sanne 

Tirsdag 17/11 Pionering Frank 

Fredag-
lørdag 

20 – 21/11 Julemarket   

Tirsdag 24/11 Bål konkurrence Mikkel 

Tirsdag 1/12 Juleafslutning Medbring en gave til 20,-   

Tirsdag 5/1 - 2010 Øve nytårsparade Pia/Sanne 

Søndag 10/1 Nytårsparade   

Tirsdag 12/1 Intet møde   

Tirsdag 19/1 Ud at flyve med varmluftballoner Rasmus/Frank 

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 og 
 give besked til en leder, hvis du ikke kan kommer 

 
Mange spejder hilsner    Spejderloven: 
Frank Olesen  75 81 60 25  En Spejder 
Mikkel Thorsen  75 72 60 64  - lytter til Guds ord  - er til at stole på 
Pia Bojsen   75 71 10 11  - er hjælpsom   - tager ansvar 
Sanne Graversen 75 81 60 25  - respekterer andre  - finder sin egen 
        - værner om naturen    mening 



18 

 
 

    Spejdertrop Spejdertrop Spejdertrop Spejdertrop ––––    efterår 2009efterår 2009efterår 2009efterår 2009    
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. 

AUGUST   
18. aug. - kl. 18.00 Fælles opstart og oprykning 

25. aug. Trangia-løb - socialt og ryste sammen i patruljen 

Søndag 30. aug. 
Kl. 14.00 

Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Sognegård 

SEPTEMBER   

1. sept. Aktivitetsmærke kommunikation - fokus på kropssprog og aktiv lytning 

8. sept. Poseuddeling 

15. sept. Aktivitetsmærke kommunikation - koder 

22. sept. Aktivitetsmærke kommunikation - morse/morseapparat 

25.-27. sept. Familieweekend 
Troppen starter fredag – nærmere program følger. 

29. sept. INTET MØDE pga. Familieweekend 

OKTOBER   
6. okt. Fællesmøde med juniortroppen 

13. okt. INTET MØDE pga. efterårsferie 

20. okt. Tropprojekt 

27. okt. Tropprojekt 

NOVEMBER   
3. nov. Tropprojekt 

10. nov. Tropprojekt 

13.-14. nov. Weekendtur – tropprojekt. Nærmere program følger. 

17. nov. Forberede julemarked – lave lygtebomme 

20.-21. nov. Julemarked 

24. nov. SEE 20:10 - Introaften om korpslejr 

DECEMBER   

1. dec. Juleafslutning 

  
JANUAR 

  

5. jan. 2010 Forberede nytårsparade 

10. jan. Nytårsparade 

12. jan. Møde 

19. jan. Møde 

  
24. jul. – 1. aug. 

  
SEE20:10 - korpslejr 

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. 
 

TropstabenTropstabenTropstabenTropstaben                

 

Sten Fähnø Thomsen 7581 4870 

Lars Sørensen 4087 3035 

Thorsten Hougaard 2331 6375 

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

Enhed Trop Junior-trop Ulve Bævere 

Enhedsledere Sten Frank Birgitte Bo 

  
Lars Mikkel Mette Ole 

  

Thorsten  
(flex jr.t.) 

Pia Niels   

  
  Sanne Christian   

    
Steffen Conny   

  
  Kristian Tina   

    ”ny”*     

Ledere søges En kvinde 1 m/k 1 m/k 2 m/k 

  *Afventer endeligt svar ved redaktionsafslutning 

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

 

26. – 27. september 2009 Den årlige familieweekend i Vork 

10. januar 2010 Nytårsparade 

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

Deltagere bliver i hvert fald troppen og 

måske juniortroppen. Endelig deltager-

kreds vil blive afklaret i løbet af efter-

året. 

20. – 21. november 2009 Julemarked 

20. november -  

    23. december 2009 

 

Juletræssalg 
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Juniortroppen på kanotur, sommeren 2009 


