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Vi har været  
spejdere i 692 år  

Til nytårsparade i Bredballe Gruppe 

 

Af Kristian Pahus 

Redaktør 

 

Der stod 1907 på kalenderen, da Baden-Powell tog 

21 drenge med på lejr på en ø syd for England. 

Spejderbevægelsen var født! I år fylder den altså 

106 år. Alligevel har de grønne spejdere i 

Bredballe Gruppe hele 692 års erfaring som friske, 

engagerede drenge og piger, mænd og kvinder 

med grønne skjorter, røde tørklæder og BP-spirit. 

 

Sekshundredeogtooghalvfems år. Og det er ikke engang løgn! Det flotte 

tal kommer frem, når man lægger alle de årsstjerner sammen, der blev 

uddelt ved den årlige nytårsparade. I år fandt den sted søndag 13. 

januar. Naturligvis er der stor forskel på, hvor længe de enkelte har 

været med. I de 692 år indgår søde bævere som Marius, Line, Catharina 

og Tobias, der kun har været spejdere i et halvt eller helt år – og et par 
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gamle rotter som 

Jørn Madsen og 

Frank Dupont 

Olesen, der uden 

at blinke smider 

henholdsvis 36 og 

37 år ind i regne-

stykket. 

 

Så vidt jeg kunne 

følge med i 

stjerneuddelingen – man skulle holde ørerne stive – er der lige nu 111 

aktive medlemmer af Bredballe Gruppe, når man regner lederne med. 

Det giver et gennemsnit på 6,2 år per spejder.  

 

Nå, man kan jo godt blive træt af al den hovedregning. Så lad mig lige 

summere op, hvad nytårsparaden ellers bestod af: Vi mødtes til en fin 

gudstjeneste i kirken og marcherede derefter i samlet trop til Hældager-

skolen, hvor frisksmurte sandwich og varme pølser ventede på os. 

Heldigvis er det folk med god spejderforstand, der står for serveringen: 

Så selv om en voksen mand som mig pligtskyldigst starter med en grov-

bolle-sandwich med salatblad und so weiter, er der altid et par ”skoldede 

fra bassinet” til overs, jeg kan skylle efter med. Tak for det! 

 

Efter spisningen underholdt spejderne – i alle aldre – med sketches og 

konkurrencer, lederne talte, og vi sang den obligatoriske ”Her kommer 

store, her kommer større…”. Den sang, I ved, hvor man skiftes til at 

rejse sig og synge… og netop dén sang blev i år ramt af en mindre 

skandale!  

 

Det plejer nemlig at være Mikkel Thorsen, der med sin smukke stemme 

klarer solopartiet ”… og her kommer jeg!” Men han var på skiferie i år, 

og vi ”måtte nøjes” med Karsten Mikkelsen som solist. Jojo, du gjorde 

det fint, Karsten. Men vi kræver Thorsen tilbage næste år. Så han kan 

samtidig få sin 32-års-stjerne!



Grøn·Sagen / forår 2013 / 4 

Noget om kammeratskab  
og fællesskab – og noget  
om en masse rare kroner… 

Nyt fra gruppelederen 

 

Susanne Herrmann  

herrmann.susanne@gmail.com | � 42 18 04 89 

 

Livet som spejderleder er: Kammeratskab - fællesskab -  

naturoplevelser - at udvikle spejdere! 

Det blev vi enige om, da vi for nylig mødtes med korpsets 

udviklingskonsulent, Thomas Hestbæk. Han kom på besøg i gruppen for 

at hjælpe os med at håndtere den gode udvikling, vi er inde i. Vi har stor 

tilgang af spejdere til gruppen - og lidt frafald i ledergruppen. Det var en 

fin aften, hvor vi fik masser af ideer at arbejde videre med. 

 

Som leder eller hjælper er der forskellige aktiviteter udover de ugentlige 

spejdermøder og lejre. 

� Vi indleder sommeren ved at mødes til et hyggearrangement, hvor vi 

spiser grillmad.  

� Familiedagen i Æbleskoven i september startede også en dag før for 

lederne. Vi mødtes allerede om fredagen og hyggede os og spiste god 

mad.  

� I oktober holdt vi et møde, hvor psykolog Heidi Foldager var på besøg 

og fortalte os om børn med ADHD.  

� Til jul var vi en tur i Sirius-observatoriet for at kikke på stjerner. Det 

var lidt overskyet, men vi så da Jupiter og dens to måner. Bagefter var 

vi ude og spise.  

� Alle ledere og grupperådsmedlemmer er i starten af marts inviteret til 

at deltage gratis i både leder-, konflikt-, regnskabs-, stomp- og 

pædagogik-kurser. Der er mange flere kurser – så der er noget for 
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enhver smag. Målet er, at vi får en god 

inspiration med hjem til gruppen og mødes 

med hinanden og andre spejderledere.  

� Alle hjælpere, ledere og grupperådet 

inviteres hvert år til nytårsfest. I år er den 

dog konverteret til en forårsfest i maj med 

god mad og hyggeligt selskab.   

 

Gruppen har haft et flot indtjeningsår   

 

Julemarkedet var hyggeligt som 

sædvanligt. Man kunne ikke lade være med 

at komme i julestemning (se bare billederne 

her på siden). Der var både noget for store 

og små, og denne gang var der et overskud 

på hele 15.000 kroner. Vi må takke 

Nissebanden for et superfint arrangement, 

det kan I godt være stolte af.  

 

Juletræssalget fik også endnu et 

forrygende år. Med et overskud på 53.812 

kroner kan vi godt være stolte. Tusind tak til 

juletræsholdet, Christian Holm, Mikkel 

Thorsen og Heidi Foldager, for et godt 

arbejde med planlægning, opsætning, salg 

og nedtagning (foto næste side). Også tak til 

alle de hjælpsomme spejderforældre og De 

Stedsegrønne, som har været med til at 

sikre, at projektet kunne lykkes.  

 

Hvad går pengene til? 

De går hovedsageligt til spejdere og ledere. 

Det er grupperådet, som beslutter, hvad 

pengene skal benyttes til. 



Grøn·Sagen / forår 2013 / 6 

Grupperådet har haft den 

holdning, at alle spejdere skal 

have mulighed for at kunne 

deltage i arrangementer og 

lejre, og tilpasser prisen 

derefter. Det er også muligt at 

søge om yderligere tilskud til et 

arrangement, hvis der er behov 

for dette. Det er enhedslederen, 

som tager stilling til, om der 

skal ydes ekstra tilskud til en 

spejder. Derefter bliver 

grupperådet orienteret og tager 

stilling til den enkelte sag. 

 

I 2012 brugte vi en del penge 

som tilskud til de spejdere, som deltog i bæver/ulvelejr og den store 

”Spejdernes Lejr” i Holstebro. Derudover gik der penge til at betale 

ledernes deltagelse i lejrene. Uddannelse af spejdere og ledere er også 

et område, man kan få tilskud til. I kan for eksempel i dette nummer af 

Grøn-Sagen læse om seniorspejder Tanja, som var på Diamant-kursus, 

som er betalt af gruppen, og tropspejder Jens Thomsen, som deltog i 

”Scout Scoop”, en nytårsevent med spejdere fra hele verden.  

En del ledere deltog i landsmødet i Vingsted i foråret. Det blev også 

betalt af gruppen.  

 

Andre penge går til udstyr. Vi har i år anskaffet os et mastesejl og et 

lydanlæg, som skal benyttes til de store arrangementer, vi holder: for 

eksempel sommerfest og familiedag. På næste side kan du se anlægget i 

brug i Æbleskoven. 

 

Hytteprojekt 

Vi har stadig godt gang i hytteprojektet, som Karsten Mikkelsen beskrev 

i novembernummeret af Grøn-Sagen. Karsten har sendt vores skitser til 

fredningsmyndighederne og er i øjeblikket ved at høre, om vi må  
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etablere den planlagte hytte (tegningen). Når vi har fået grønt lys til 

projektet, er næste punkt fundraising. Et godt bud er, at en ny hytte vil 

koste 4-5 millioner kroner at etablere. Så alle er velkomne til at kontakte 

gruppens husudvalgskoordinator, Karsten Mikkelsen, på km@jolly-

tex.dk, hvis I har nogle kontakter, som kan hjælpe med materialer, 

håndværkerarbejde eller penge til projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

MERE NYT? HUSK AT TJEKKE HJEMMESIDEN 

www.spejdernet.dk/bredballe 
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Stammen 
har fået  
endnu  
en gren 
Af Sten Fähnø Thomsen  

 

Når vi taler om de enkelte enheder i gruppen – bæver, ulve, 

juniorspejder etc. – omtaler vi dem af og til også som ’grene’. Og nu har 

Bredballe Gruppe fået en ny gren: Den Grønne Gren! 

 

Den Grønne Grens fornemste opgave er at 

være ”ekstra hænder” til Bredballe Gruppe, 

og vi vil derfor gerne være en ”trop” for 

voksne, der ønsker at støtte arbejdet i 

Bredballe Gruppe, men som ikke har 

mulighed for at være aktiv leder eller grupperådsmedlem. Vi vil gerne 

hjælpe gruppen med store arrangementer og lignende, hvor der er 

behov for ekstra mandskab til aktiviteter og praktiske forberedelser. 

Herudover vil vi mødes cirka fire gange i løbet af et år til arrangementer, 

hvor indholdet kan være alt mellem himmel og jord, men 

udgangspunktet er, at vi har det sjovt i hinandens selskab. Næste 

arrangement er onsdag 15. maj kl. 18 – her vil vi prøve kræfter med 

natur-fitness! Billedet er fra vores første fælles tur i februar. 

Der er ikke noget kontingent for at være med i Den Grønne Gren – vi 

deles om udgifterne til de enkelte arrangementer, i den udstrækning, det 

koster noget. Vi er en kreds på 12 personer, men der kan sagtens være 

flere – du er meget velkommen til at kontakte en af os. 

 

Sten Fähnø Thomsen sft@kfumspejderne.dk  mobil: 40 52 47 05 

Frank Olesen frdol@vejle.dk mobil: 21 48 62 60 
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Akela er fratrådt 
… og i Bæverdammen er snart kun ungerne tilbage… 

 

Af Marie Genefke, medlem af Grupperådet   

 

Vores enhedsleder for ulve er fratrådt og vores to 

ulveassistenter står tilbage med et herligt kobbel ulveunger 

i lømmelalderen… og vores bæver-børn står efter 

sommerferien uden både enhedsleder og assistenter,  

og det er de lige unge nok til… 

 

Vi søger derfor: 

� 1 enhedsleder til bæverne (0.-1.klasse)  

� 1 enhedsleder til ulvene (2.-3.klasse) 

� 1-2 bæverassistenter 

 

Som leder hos os bliver man en del af en stor velkonsolideret 

spejdergruppe med en aktiv backinggroup.  

 

Vi har mange udenomsaktiviteter og er for eksempel pt. i gang med de 

indledende manøvrer til at bygge en ny spejderhytte. Vores nye kollega 

får, som en del af vores team, naturligvis al den støtte og opbakning, 

han/hun har brug for. Det er ikke nødvendigt at have været spejder før. 

Det vigtigste er lysten til at lave sjove aktiviteter med børn og bruge 

verden med det, den nu engang byder på.  

 

Så står du og mangler indhold i din tirsdag aften, hvor familien alligevel 

er spredt for alle vinde – spejder – patchwork – modeltog… eller kender 

du en, der gør… så ring til gruppeleder Susanne Hermann på 42 18 

04 89, eller kom ned og snak med os i spejderhytten i Ekkodalen en 

tirsdag. Bæverne mødes altid 17.00-18.30. Ulvene 18.30-20.00. 
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Jens fejrede nytår sammen med spejdere  

fra Portugal og Australien 

 

Af Jens Vestergaard F. Thomsen, tropspejder  

 

Min nytårsaften var ikke ligesom alle de andre de foregående år.  

 

Denne gang havde jeg nemlig meldt mig til ”Scout Scoop”. Det startede 

den 27. december og sluttede den 1. januar. Hele ugen på nær det 

første døgn foregik i Gilwell-hytterne på Houens Odde Spejdercenter ved 

Kolding Fjord.  

 

”Scout Scoop” er et nytårsevent, hvor man fejrer nytår sammen med 

danske og udenlandske spejdere. Ideen er, at man prøver at fejre nytår 

med spejdere fra andre lande for at opleve, hvordan de markerer 

årsskiftet.  

 

Fordi der var udenlandske spejdere med, foregik det hele på engelsk. 

Det var også god udfordring, især fordi de ikke havde vores danske 

klamme accent, når de snakkede engelsk. Der var spejdere fra 

Australien og Portugal.  

 

På eventet fik jeg en masse nye venner, men jeg fik også styrket  

gamle venskaber. Det første døgn, hvor vi lige var blevet sat sammen i 

patruljer, 

var det 

næsten kun 

dem, vi var 

sammen 

med. Vi 

skulle jo 

lære 

hinanden at 

kende, jeg 

havde fået 
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nogle sk… flinke mennesker i min patrulje, men selvfølgelig, inden for 

spejdere findes der kun sk… flinke mennesker!  

 

Resten af ugen var der meget tid til at lære alle at kende, meget mere 

tid end for eksempel på et traditionelt Roland-kursus. Igennem hele 

ugen stablede staben en masse fede aktiviteter på benene. Mange fede 

aktiviteter, som jeg også kan tage med hjem og bruge i gruppen.  

 

Den 31. december gjorde vi klar til at fejre nytårsaften – THE SCOUT 

SCOOP WAY! Vi kunne melde os til, hvor vi havde lyst til at arbejde. 

Jeg var på pionerteamet. Der skulle vi først pille vores udendørs biograf 

ned, som vi havde bygget tidligere på ugen. Bagefter skulle vi 

(selvfølgelig) lave et kæmpe 2013-skilt, der skulle brænde med stil! 

Nytårsaften blev fejret til langt ud på natten. Da vi vågnede 1. januar, 

skulle vi rydde op og tage afsked. Det var en rigtig rigtig god 

spejderoplevelse. Tror aldrig jeg vil glemme det – det var New Year’s 

Eve 2012:2013 – THE SCOUT SCOOP WAY! 

   New Year’s Eve 
   2012:2013 

 

 
– the Scout  
Scoop Way 
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Tag et karrierespring  
- bliv spejderleder! 

Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Hanne Damm 

Grupperådsformand 

 

Bredballe Gruppe er ved at drukne i egen succes! Vi har mange 

spejdere, og det er rigtigt positivt. Vi har også mange ledere, og vi er 

kendt for at have en meget velfungerende lederflok, som kan lide at 

komme i gruppen. På grund af spejdergerningen – men også på grund af 

det gode fællesskab, der er blandt lederne. 
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Folk kommer og folk går – også ledere. Så i øjeblikket er vi i den 

situation, at vi faktisk godt kan bruge nogle ekstra lederkræfter i 

gruppen. Vi kan både bruge ledere, der har gode spejderfærdigheder og 

ledere uden megen spejdererfaring, men som kan være hjælpere i 

forhold til de mere erfarne ledere. Så hvis I forældre kunne have lyst til 

at give en hånd med, eller hvis nogen i jeres netværk kunne tænke sig 

det, så tag kontakt til os i grupperådet eller hos lederne – så kan vi tale 

om hvilke muligheder, der er. 

 

Og hvad får man så ud af at være spejderleder? Et svar kan være: 

fællesskab, friluftsliv, glæden ved at arbejde med børn og unge 

mennesker, se dem vokse med opgaven og så videre.  

 

Men en anden gevinst er, at det for eksempel i forbindelse med 

jobsøgning næsten altid vil pynte på CV’et, hvis man kan skrive, at man 

er eller har været spejderleder eller på anden måde bidrager til det 

frivillige foreningsarbejde. Det er værd at tænke på i disse krisetider, og 

tilbuddet om at blive leder i Bredballe Gruppe er måske derfor en 

overvejelse værd? 

 

Jeg selv har været formand for grupperådet nu i seks år - lige fra min 

søn var bæver til nu, hvor han er tropspejder. Jeg har været meget glad 

for at være en del af gruppen – jeg har haft mange gode oplevelser, og 

så er der et helt særligt fællesskab omkring gruppen, som jeg har været 

så heldig at være en del af. Jeg har dog meddelt resten af grupperådet, 

at jeg stopper som formand i år. Seks år er jo også en tid, og nye 

kræfter kan så komme til.  

 

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for det 

gode samarbejde, jeg har haft med ledere, grupperåd, spejdere og 

forældre igennem de seneste seks år. Og til forældre og deres netværk:  

 

Skynd jer at melde jer som ledere eller medlemmer af grupperådet, nu 

hvor der er mulighed for det! 
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Og så var det midnat,  
og vi stod  
midt i  
Flensborg… 
 

På Diamant-kursus  

med Admiralerne 

 

 

Af Tanja Binder-Christensen 

Seniorspejder 

 

 

Efterårsferien brugte jeg ikke på en solbeskinnet strand med en fancy 

drink i hånden. I stedet satte jeg på den første lørdag i ferien kursen 

mod Kolding. Her skulle min vildeste efterårsferie nogensinde begynde. 

Jeg skulle nemlig med på Diamant-kursus. Et kursus, hvor reklamen 

siger: ”Når kurset er forbi, har deltagerne med garanti stået i situationer 

og haft oplevelser, som de aldrig har haft før, og samtidig lært at handle 

under pres.” Det passer! 

 

Vi startede med at gå. Ganske enkelt og lige ud af landevejen. Undervejs 

skulle vi besvare nogle forskellige spørgsmål og gå efter gps-

koordinater, vi fik tilsendt efterhånden. På vejen fandt vi patruljens 

navn: Admiralerne. 

 

Efter at have gået en hel eftermiddag og aften nåede vi Lurendal 

Spejdercenter en god times tid før midnat. Som en af de første patruljer. 

Vi fik et stykke jord (senere en swimmingpool), som vi slog et telt op på. 

Og så skulle der soves.  
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Søndag startede ganske normalt og roligt. Altså indtil vi fik at vide, at 

nu havde vi altså 10 minutter til at pakke det mest nødvendige til en 

hike. 10 minutter senere stod vi alle klar. Men hiken blev ret kort, for det 

var alt sammen en joke fra stabens side. I stedet gik dagen med 

opbygning af lejrplads.  

 

Om aftenen fik vi igen at vide, at der var 10 minutter til pakning af det 

mest nødvendige til en hike. 15 minutter senere sad vi klemt ind i biler 

og med vores tørklæder bundet for øjnene. Efter en lang køretur blev vi 

kostet ud igen, fik en fiskekasse med lås på og besked på at have det 

godt. Og der stod vi så kl. 24 midt i Flensborg. Vi gik og gik (igen-igen) 

efter et kort og fandt koden til kassen klistret på en bom. Kassen 

indeholdt en presenning, penge, snor, kort og tog- og busplaner. Og 

hvad gør man så, når man mangler et sted at sove kl. 2 om natten i 

Flensborg? Man indtager da en legeplads på en strand og slår lejr der! 

Og der sov Admiralerne så i et skib (godt nok bygget til børn, men det 

var stadig et megaflot og farverigt skib!).  

 

Da vi stod op mandag morgen - med soveposerne fyldt med sand - 

troede vi, vi skulle være tilbage på centeret om tirsdagen, så der var lagt 

op til fest og søvn. Lige indtil vi fik en sms med besked på at være 

tilbage på centeret præcis kl. 16:05 samme dag. Ja, der blev den 

mulighed for søvn ødelagt. Man skulle jo nødig have det for godt. Turen 

hjem tog vi med tog og en rar bedstefar, der kørte os et stykke af vejen. 

Kl. 16:05 præcis stod vi igen på centeret og gik tilbage til vores lille 

lejrplads. 

    

Om aftenen havde staben arrangeret wellness til alle, og det var sandelig 

også tiltrængt efter de sidste 24 timers strabadser. Her var der spabad, 

sauna, muddermaske (se det store billede), kage, spil på Wii og et 

tiltrængt bad. Det var kanon!  

 

Tirsdag var det tid til et døgnløb. Kl. 7:00 stod vi alle klar i gården, hvor  

staben havde lavet en slags ”julekalender”. Hver patrulje havde en 

række med låger. Bag lågerne gemte der sig opgaven for en patrulje de 
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næste to timer. I min patrulje var vi helt vildt heldige (syntes vi selv). 

Man kunne få en opgave (her var der så nogle underkategorier man 

skulle vælge mellem), mad eller søvn.  

 

Admiralerne tog alle opgavelågerne om dagen. Om aftenen og natten 

skulle vi så sove eller spise. Vi sov dog over os og endte med fire timers 

søvn i stedet for seks. De to af sovetimerne blev vekslet til en gåtur. De 

mere uheldige patruljer sov midt på dagen for at kunne stå op til en 

opgave eller mad og så skulle sove igen. Med andre ord var det helt 

tilfældigt, hvad en patrulje skulle foretage sig de næste to timer. 

 

Onsdag var Farmer Day. Hver patrulje lavede et bord med tilhørende 

bænke i kulsøpionering. Det skulle bruges til den store vikingefest 

fredag. Vi pressede æblemost, lavede ost, byggede en stenovn pr. 

patrulje, som der blev bagt brød i, og som kronen på værket sluttede vi 

af med, at hver patrulje 

slagtede to høns. Det var 

noget værre svineri, men 

hønsene smagte nu meget 

godt.     

 

Torsdag var Adventure Day. 

Om morgenen tog vi alle 

bussen til Vamdrup. Her var 

vi først til gudstjeneste. Det 

var så den mere rolige del af dagen. For straks den var færdig, kom der 

fuld fart på. Vi rappellede ned af kirketårnet, skød lerduer, kørte en 

Defender (en firhjulstrækker), da jeg ved et uheld kom til at overophede 

koblingen i den lille Ford, dykkede med flasker (fik ugens andet og sidste 

bad!) og havde alt i alt en helt igennem fantastisk dag! 

 

Fredag var det Vikingedag. Hver patrulje fik en bod at passe, for 

eksempel smedjen eller snedker-boden. Her kunne man lave noget 

vikingagtigt halløj, der skulle bruges senere. I løbet af dagen var der så 

smådyste mellem folk, og der blev snittet bestik og brygget mjød.  
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Om aftenen var der fest. Der blev stegt en hel gris, og patruljerne spiste 

og drak mjød og æblemost. Ja, vi havde det alt i alt rigtig rigtig sjovt. 

 

Lørdag var det store oprydnings-afskeds-tude-dag. Lejrpladserne skulle 

rives ned, og renderne skulle fyldes. Disse render var regnvandsrender, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi fik lavet i løbet af ugen, da vores plads på mystisk vis blev mere og 

mere oversvømmet. Jorden, Admiralerne lå på, var – troede vi – grus og 

sand, som regnvandet ville løbe lige igennem. Men vi blev klogere. 

Jorden indeholdt alt for meget ler. Så fredag eftermiddag stod der 

spejlblankt vand inde i vores orange patruljetelt!  

 

Nå, men hjem skulle vi. Når man sidder i skolen eller på arbejdet 

mandag morgen, er man glad for, at der kun er fem dage, til det er 

weekend igen, og ugen snart er omme. Når man står på en gårdsplads 

med småfugtig bagage, sure tær og snavset tøj og tager afsked med de 

mennesker, man har brugt den sidste uge sammen med og har fået de 

vildeste oplevelser med, ville man ønske, at der var mange flere dage i 

en uge. Eller at efterårsferien var længere.  
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Bævere, forår 2013  0. og 1. klasse 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

MARTS 

Tirsdag 05 Mørkemøde Birgitte 

Tirsdag 12 Bål Birgitte 

Tirsdag 19 Reb og knob Birgitte 

Tirsdag 26 Påskeferie  

APRIL 

Tirsdag 02 Reb og knob Birgitte 

Tirsdag 09 Løb i skoven - Peter Plys Birgitte 

Tirsdag 16 Tur til Tirsbæk strand Birgitte 

Tirsdag 23 Strandmøde Birgitte 

Tirsdag 30 Bål Birgitte 

MAJ 

Tirsdag 07 På jagt efter foråret Birgitte 

Tirsdag 14 Sørøvermøde Birgitte 

Tirsdag 21 Sørøvermøde Birgitte 

Søndag  26 10 km vandreskjold Birgitte 

Tirsdag 28 Intet møde  

JUNI 

Tirsdag 04 Bål Birgitte 

Tirsdag 11 Møde ved bækken Birgitte 

Fredag- 
søndag 

14-
16 

MUS-lejr på Thorup Hede sammen med 

ulve og junior 

Bo 

Tirsdag 18 Sommerfest Grupperåd 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus og Bo 

 

Bæverleder:  

Birgitte Simonsen, Dyrehegnet 8,  

7120 Vejle Øst, telefon 29 64 11 54  

Bæver-assistent:  

Henrik Oxlund  

Bæverne 

mødes 

17.00-18.30 

ved 

spejderhuset  

i Ekkodalen. 

Sørg altid for 

at være 

praktisk 

påklædt til 

udeaktivitet. 

Vi henstiller af hensyn til beboerne i 

området til, at man parkerer enten 

ved Bybækvej eller Viemosevej ved 

aflevering eller afhentning. 
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Ulve, forår 2013 2. og 3. klasse 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

MARTS 

Tirsdag 05 Mærke: Eventyr Christian R 

Tirsdag 12 Mærke; Eventyr Christian R 

Tirsdag 19 Mærke: Eventyr Christian R 

Tirsdag 26 Påskeferie  

APRIL 

Tirsdag 02 Bålhygge Rasmus 

Tirsdag 09 Mærke: Stifinder Rasmus 

Tirsdag 16 Mærke: Stifinder Rasmus 

Tirsdag 23 Mærke: Stifinder Rasmus 

Tirsdag 30 Mærke: Stifinder Rasmus 

MAJ 

Tirsdag 07 Tur til dyrehaven Henrik 

Tirsdag 14 Bålhygge Susanne 

Tirsdag 21 Fuldmånemøde Christian R 

Søndag  26 20 km tur Alle ledere 

Tirsdag 28 Intet møde   

JUNI 

Tirsdag 04 Løb Christian R 

Tirsdag 11 Klargøring til MUS lejr Alle ledere 

Fredag- 
søndag 

14-
16 

MUS-lejr på Thorup Hede sammen med 

bæver og junior 

Bo 

Tirsdag 18 Sommerfest Grupperådet 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus og Bo 

 

Ulveledere 

Enhedsleder   Susanne Herrmann 42 18 04 89 

Assistent Rasmus Caspersen 75 85 27 58 

Assistent Christian Rasmussen 29 70 77 87 

Assistent Henrik Lüders 23 25 42 91 

Ulvene mødes 

18.30-20.00 

ved 

spejderhuset  

i Ekkodalen. 

Sørg altid for at 

være praktisk 

påklædt til 

udeaktivitet. 

Vi henstiller af 

hensyn til 

beboerne i 

området til, at 

man parkerer 

enten ved 

Bybækvej eller 

Viemosevej ved 

aflevering eller 

afhentning. 
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Juniorspejdere, forår 2013 4. og 5. klasse 

Juniorspejdernes møder holdes normalt tirsdag 18.30-20.00 

i Spejderhuset ved Ekkodalen. Parkering skal ske på asfaltvejene: 

Viemosevej eller Bybækvej. Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet. 

 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

MARTS 

Tirsdag 05 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 12 Juniormøde Alle ledere 

Fredag– 
lørdag 

15-
16 

Weekendtur med trop og senior Kristian 
Appel 

Tirsdag 19 Intet møde  

Tirsdag 26 Påskeferie  

APRIL 

Tirsdag 02 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 09 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 16 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 23 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 30 Juniormøde Alle ledere 

MAJ 

Tirsdag 07 Juniormøde Alle ledere  

Tirsdag 14 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 21 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 28 Juniormøde Alle ledere 

JUNI 

Tirsdag 04 Juniormøde Alle ledere 

Tirsdag 11 Juniormøde Alle ledere 

Fredag- 
søndag 

14-
16 

MUS-lejr på Thorup Hede sammen med 

bæver og ulve 

Bo 

Tirsdag 18 Sommerfest Grupperådet 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus og Bo 

Spørgsmål? Kontakt:  Jørn: 50 50 65 77, Bo: 96 74 21 29, Ole: 60 47 92 78 

I foråret skal vi 

arbejde med 

basismærket birk, som 

indeholder mange 

forskellige ting. 

Hovedemnerne er: 

natur, friluftsliv, klar 

dig selv, tro og 

fællesskab og lejrliv. 

Derudover skal vi have 

kapsejlads på Bybæk, 

klatre i træer, lave 

bolsjer og bage kage 

på bål. 
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Spejdertroppen, forår 2013 6.-9. klasse 

Normal mødetid er tirsdag 18.30-20.30. Møderne er ved Spejderhytten i 

Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt). Parkering skal ske på Viemosevej eller 

Bybækvej. Vær klædt på til udendørs aktivitet og medbring kniv (og 

lommelygte). Giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kan komme. 

 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

MARTS 

Tirsdag 05 Tropmøde Marianne 

Tirsdag 12 Poseuddeling Den Grønne Gren 

Fredag– 
lørdag 

15-
16 

Weekendtur med juniorer og seniorer Kristian 

Tirsdag 19 Planlægningsmøde + tropmøde + oprydning Kristian 

Onsdag 20 Trop-netværk hos De Meza  

Tirsdag 26 Påskeferie  

APRIL 

Tirsdag 02 Patruljemøde PL/PA 

Tirsdag 09 Tropmøde Lars 

Tirsdag 16 Patruljemøde PL/PA 

Tirsdag 23 Tropmøde (O-løb) Mikkel 

Onsdag 24 Tropnetværk hos Højen  

Tirsdag 30 Patruljemøde PL/PA 

MAJ 

Tirsdag 07 Tropmøde (4 temaer på skift i patruljerne) Alle ledere  

Tirsdag 14 Tropmøde (4 temaer på skift i patruljerne) Alle ledere 

Tirsdag 21 Tropmøde (4 temaer på skift i patruljerne) Alle ledere 

Tirsdag 28 Tropmøde (4 temaer på skift i patruljerne) Alle ledere 

Onsdag 29 Tropnetværk hos Gårslev  

JUNI 

Tirsdag 04 Løb og svævebane Alle ledere 

Tirsdag 11 Pakke til sommerlejr  

Tirsdag 18 Sommerfest Grupperådet 

� fortsættes på næste side � 
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Spejdertroppen fortsat fra forrige side 

 

JUNI – JULI 

Uge 27  Sommerlejr 29/6 – 6/7 Kristian 

AUGUST 

Tirsdag 20 Første møde efter sommerferien  

  

Tropstaben     

Kristian Appel  52 34 25 76 Marianne Christensen  28 69 00 54 

Lars Sørensen  20 83 90 94  Mikkel Thorsen  40 81 60 40 

 

 

Seniorspejdere, forår 2013  9. klasse og opefter 

Normal mødetid er tirsdag/onsdag 18.00-20.30.   

Møderne er ved Spejderhytten i Ekkodalen 

Giv gerne besked til Daniel, hvis du ikke kan komme. 

 

DAG AKTIVITETER ANSVARLIG 

FEBRUAR 

Fredag- 
søndag 

22-
24 

Seniortur Daniel 

Tirsdag 26 Fastelavn og grupperådsmøde Grupperådet 

Onsdag 27 Seniormøde  

� fortsættes på næste side � 
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Seniorspejdere fortsat fra forrige side 

 

MARTS 

Onsdag 6 Seniormøde  

Tirsdag 12 Seniormøde  

Fredag- 
lørdag 

15-
16 

Weekendtur sammen med junior og trop Kristian 
Appel 

Onsdag 20 Tropnetværk hos De Meza De Meza 

Tirsdag 26 Påskeferie  

APRIL 

Onsdag 3 Seniormøde  

Tirsdag 9 Seniormøde  

Onsdag 17 Seniormøde  

Onsdag 24 Tropnetværk hos Højen Højen 

Tirsdag 30 Seniormøde  

MAJ 

Onsdag 8 Seniormøde  

Onsdag 15 Seniormøde  

Onsdag 22 Invitere ældste tropspejdere  

Onsdag 29 Tropnetværk hos Gårslev Gårslev 

JUNI 

Tirsdag  4 Senior møde   

Onsdag 12 Invitere ældste tropspejdere  

Tirsdag  18 Sommerfest Grupperådet 

Tirsdag 19 Seniormøde  

Onsdag 26 Sidste møde før sommerferien  

AUGUST 

Tirsdag  20 Fælles start med rekorder Sus og Bo 

 

Seniorleder   

Daniel Søholm, mobil 23 92 96 72 
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�
 

Bævere - ulve - juniorer!  
I skal da alle sammen med på årets 

sommerlejr sammen med en masse 

andre spejdere fra Danmark 

 

Der er aktiviteter for alle aldersgrupper, 

når ”Vikingerne indtager Thorup Hede” 

den 14.-16. juni 2013.  

  

Sæt allerede nu    i kalenderen. Kom 

og vær med på en sjov og festlig lejr på 

Spejdercentret Thorup Hede, der ligger 

tæt ved skov og store bakker i 

Nordjylland.  

 

Prisen for at deltage er 250 kroner pr. 

person. Bustransport, mad, lejrplads, 

materialer og lejrmærke er inkluderet i prisen. 

 

Bindende tilmelding og betaling skal ske senest tirsdag 16. april til din 

enhedsleder. 

 

Til de voksne:  

Vi får behov for et antal tanter/onkler til at hjælpe os på lejren.  

Så vil du udleve dine spejderdrømme sammen med dit barn/dine børn 

på en dejlig aktiv weekend, så kontakt enhedslederen – du får dine 

udgifter dækket. 

 

Forældre, søskende, bedstefædre og gamle tanter mm er velkomne til 

afslutningslejrbålet søndag kl. 13.00.  

 

Endeligt program kommer senere. 


