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Den indre spejderhat 
Leder 

 

Af Kristian Pahus, Krista Larsen og Christian Holm 

 

Bedre sent end aldrig, siger det gamle mundheld. Og her kommer årets 

første udgave af Grøn-Sagen så. Bladet er desværre blevet forsinket af 

en række forskellige omstændigheder, hvad redaktionen naturligvis 

beklager. Vi har i mellemtiden oprustet bladgruppen med Kristian Pahus, 

som er far til Laura (bæver) og Morten (trop). 

 

Forsinkelsen betyder til gengæld, at vi kan nå at rapportere en stribe 

nyheder fra årets gruppemøde – Bredballe Gruppes generalforsamling – 

der blev holdt 28. februar, mens ungerne slog katten af tønden: 

 

* Susanne Herrmann afløser Karsten Mikkelsen som gruppeleder. – Vi 

præsenterer Susanne grundigt i næste nummer. 

* Lone Vestergren afløses efter fire år i Grupperådet af Tina Tornbøl, 

mor til to bævere, Maja og Mathias. 

* Julemarkedet gav et overskud på omkring 16.000 kroner. Stor tak til 

Nissebanden og alle sponsorer og spejdere og forældre, der bidrog. 

 

Nok så vigtigt: Gruppemødet boblede af optimisme og glæde over, hvor 

godt det daglige spejderarbejde går. Mange børn, mange ledere. 

 

Nu er forårssæsonen i fuld gang – og mon ikke rigtig mange aktiviteter, 

især for de store spejdere, vil pege frem mod årets absolutte Spejder-

Højde-Punkt, nemlig Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro? Tanken om at 

synge aftensang ved lejrbålet sammen med 34.999 andre drenge og 

piger kan vist få enhver til at finde den indre spejderhat frem! 

 

Et godt forår og en dejlig grøn-blå-gul sommer – i fællesskabets navn – 

til alle i Bredballe Gruppe. 
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Gå hjem med god energi 
Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Hanne M. Damm 

Formand for grupperådet 

 

Det er åbenbart sejt at være spejder i Bredballe. Imod alle odds har vi 

nemlig en kæmpestor gruppe unge tropsspejdere i vores gruppe – en 

aldersgruppe, der ellers er svær at holde på. Det er vi meget stolte af. 

Jeg vil derfor sige til lederne: Bliv ved med at gøre det, som I helt 

åbenlyst er mægtig gode til! 

 

Jeg er overbevist om, at grunden til, at der er så mange spejdere hos os, 

at vi har så mange dygtige og engagerede ledere. Det er tydeligt, at der 

er et godt sammenhold og en god holdånd blandt lederne, og det håber 

jeg, at vi kan blive ved med at understøtte i mange år fremover.  

 

Hvis man skal bruge sin – måske sparsomme – fritid på at være 

spejderleder, så skal det også være sjovt, og man skal gerne få noget 

retur. Fx at være fyldt med en god energi, når man går hjem. 

Flere af lederne har fortalt mig, at den bedste medicin oven på en 

stresset arbejdsdag er at komme ned i spejderhytten og lave nogle 

spændende aktiviteter sammen med børnene. Så stresser man helt af. 

Og det er jo gerne sådan, det skal være. 

 

I den forbindelse vil jeg nævne, at Karsten Mikkelsen, som nu har været 

gruppeleder i Bredballe Gruppe i tre år, helt efter planen har valgt at 

stoppe som gruppeleder. Jeg vil gerne – her på denne plads – sige 

mange tak til Karsten for den store indsats, han har lagt i gruppen. 

Heldigvis har Karsten lovet, at han ikke slipper gruppen helt.  

 

Den nye gruppeleder er Susanne Herrmann, som nogen af jer kender 

som tidligere juniorleder. Vi glæder os til samarbejdet.  
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Spejdere med eget cirkustelt 
Hilsen fra en nu tidligere gruppeleder 

 

Af Karsten Mikkelsen 

Gruppeleder indtil februar 2012 

 

Anden halvdel af spejderåret er allerede godt i gang. Lørdag den 7. 

januar holdt vi et strategi-ledermøde forud for den årlige nytårskur, som 

holdes for ledere, grupperødder og venner af huset som en tak for 

hjælpen. På mødet fandt lederne fælles fodslag for et par oplæg til 

grupperådet. Bl.a. ønsker man fra august at etablere en seniorenhed for 

de unge spejdere fra 15-års-alderen. En seniorenhed er mere 

selvkørende og omfatter knap så meget traditionelt spejderarbejde.  

 

Vi skal også byde velkommen til Henrik, som bliver lederassistent i 

ulveenheden. Som det fremgår af lederplanen længere inde i bladet, har 

vi lavet små rokeringer. Birgitte Simonsen er ny enhedsleder for 

bæverne. Hun flankeres bl.a. af Niels, Christian R. og forældretrioen.  

 

Til trods for det milde vejr, som 

fik mange ud i skoven for at 

fælde eget juletræ, får vi igen 

et flot overskud på 

juletræssalget og julemarkedet. 

Også selv om vi ikke fik helt 

udsolgt denne gang.   

Denne vinters overskud skulle 

bruges til finansiering af et 12 

meter mastesejl, som bedre kan beskrives som et lille rundt cirkustelt 

(se billedet). Et telt, der fungerer som opholdsområde, hvis lejrvejret er 

dårligt – eller som en gigantisk kasket, hvis solen måtte overstråle. 

Teltet får sin ilddåb på Spejdernes Lejr 2012, hvor vi forventer, at cirka 

30 spejdere fra vores junior- og tropenhed vil deltage. Det bliver nok 
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Danmarks hidtil største lejr med 30.000-35.000 spejdere fra ind- og 

udland.  

 

Det store mastesejl koster over 40.000 kroner, og faktisk er det 

lykkedes os at få teltet sponseret af venlige donorer som Nykredit, 

Nordea, Friluftsrådet og Danske Bank. Så stor TAK til dem.  

 

Der bliver naturligvis også fælles bæver- og ulvesommerlejr sidste 

weekend i juni. 

 

I efteråret blev det i grupperådet besluttet, at Bredballe Gruppes 

spejdere en gang årligt kan deltage på korpsets forskellige lederkurser 

på gruppens regning. Man skal blot selv sørge for transporten til det 

spejdercenter, der tilbyder kurset. Kurserne anbefales fra cirka 12-års-

alderen. Vi håber, at kurserne kan udvikle vores spejdere og medvirke til 

at fastholde dem i gruppen. Fra 18-års-alderen indtræder man i en 

lederassistentfunktion, og på den måde er spejderne jo fødekæde for 

gruppens lederrekruttering.  

 

For tre år siden blev jeg som menig forældre til William tilbudt hvervet 

som gruppeleder. Et tilbud, man jo ikke kunne sige nej til ☺.  

I september meddelte jeg så grupperådet, at mine tre år var gået her til 

forældre-grupperådsmødet, som fandt sted 28. februar 2012. Jeg har 

været glad for at bidrage i det frivillige arbejde og for at være en del af 

gruppen. Derfor har jeg også tilbudt at fortsætte som 

gruppelederassistent og vil bl.a. lave mere projekt-orienteret arbejde. 

Herunder arbejde med måske at få et nyt spejderhus op at stå.  

Min afløser som gruppeleder er fundet – det bliver Susanne Herrmann, 

som tidligere har været aktiv leder i juniorenheden.  

Det har gennem de sidste tre år været fornøjeligt at være med til at 

samle de kræfter og ressourcer, der skal til for at få så stor en gruppe til 

at fungere på baggrund af lederes og forældres villighed til frivillighed. 

 

Spejderhilsen 

Karsten 
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Til fest med malkepiger  
og spejdere med bare ben  
Reportage fra nytårsparade 

  

Af Lone Vestergren 

- på vegne af grupperådet 

 

15. januar holdt vi den traditionsrige nytårsparade. Som tidligere 

startede spejdere og ledere i Bredballe Kirke til gudstjeneste kl. 10.00. 

Efter gudstjenesten gik spejderne med fanerne forrest gennem Bredballe 

til Hældagerskolen, hvor der var gjort klar til frokost. 

 

Hvad byder man ”uventede” gæster? Også her måtte traditionen råde. 

Lidt tidligere var et fasttømret arbejdshold af otte-ti forældre mødt op på 
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skolen, og under kyndig ledelse af Kristian og Else-Marie blev der 

dækket borde, smurt sandwich og varmet pølser. Indkøbslisten lå i 

forvejen klar på Excel, hvorfor det at købe mad ind til de 138 tilmeldte 

ikke var noget problem. Uventede – nej, derimod et særdeles 

velforberedt og gennemarbejdet set-up. Tak til Kristian Søholm. 

 

Da den værste sult var stillet (og de barbenede tropspejdere havde fået 

varmen), var der underholdning ved de forskellige grupper. Vi nød her 

godt af at have lånt 

Bredballe Kirkes 

lydanlæg, hvilket 

gjorde, at de 

morsomme vittigheder 

og sketches gik rent 

ind hos de fremmødte 

forældre. Ikke mindst 

Niels Knudsens 

optræden som 

malkepige (ti-ta-ti-ta) 

sammen med bæverne 

fik os til at trække på 

smilebåndet.  

 

Amerikansk lotteri 

måtte vi desværre 

undvære i år, idet det 

ikke har været muligt 

at indsamle tilstrækkeligt med sponsor-gevinster. Men alle hyggede sig 

og snakken gik tværs over de seks lange borde. 

 

Til slut blev der uddelt årsstjerner, som enhver ”rigtig” spejder jo nok 

selv kan sy på sin uniform. Også alle fra ledergruppen blev hyldet med 

klapsalver for deres store engagement. 

 

Alt i alt et vellykket arrangement. 
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Kan du ikke få spejder nok? 
Info til tropspejdere og forældre 

 

Af Sten Fähnø Thomsen, enhedsleder, tropspejderne 

 

Tropnetværk 

Tropnetværk er et ekstra tilbud til dig, der bare ikke kan få spejder nok! 

De pågældende aftner mødes vi ved Hældagerhallen kl. 18 og kører 

samlet til mødehytten – vi er retur ved Hældagerhallen ca. kl. 21. Til 

møderne er vi afhængige af hjælp til kørsel fra forældre. 

 

Weekendture 

Fælles weekend, Vejle Kommune, 13.-15. april: 

På Spejdernes Lejr 2012 kommer vi til at ligge i lejr med de andre 

spejdere i Vejle Kommune. Weekenden vil være optakt til lejren med 

sjove aktiviteter og forberedelser. Du kan fint deltage i weekendturen, 

selvom du ikke deltager i Spejdernes Lejr 2012. 

Landsmøde, 12.-13. maj: 

I Vingsted Centret mødes ledere og andre voksne fra hele Danmark for 

at beslutte, hvad der kan gøre det endnu sjovere at være KFUM-spejder! 

Denne gang vil man gerne have hjælp fra 150 tropspejdere, der kan 

deltage i nogle aktiviteter og fortælle lederne, hvad der egentlig er sjovt! 

Bredballe Trop er blandt de udvalgte til at være med.  

 

DM i Spejder 

Ved DM i Spejder finder man de bedste tropspatruljer i hele landet!  

I weekenden 28.-29. april findes de bedste patruljer fra vores landsdel, 

som går videre til finalerunden efter sommerferien. 

 

Spejdernes Lejr 2012 

Korpslejr x 2,5! For første gang i Danmark arrangeres en fælles lejr med 

deltagelse af alle spejderkorps – vi bliver ca. 35.000 deltagere! Du kan 

følge med her: www.spejderneslejr2012.dk 
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Man kan aldrig blive for go’ 

… derfor er et kursus godt! Som tropspejder har du mulighed for at 

deltage i de første spejderkurser. Der er tilbud til alle, uanset spejdertid i 

troppen.  

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fryser og gyser 

Fire tropspejdere trodser i øjeblikket vejrguderne. De er nemlig ved at 

tage mærket ”shorty”. Dette går i sin enkelthed ud på, at al 

spejderaktivitet i 12 måneder skal foregå med korte bukser eller på 

anden vis bare ben. Dette hvad enten det er lejrture, almindelige 

spejdermøder eller salg af juletræer i december-regn.  På billedet kan du 

se, hvordan de mødte frem til nytårsparaden. 

 

Vi fryser med dem, gyser med dem – og ønsker dem held og lykke med 

projektet. 
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Spejdertroppen, forår 2012 

Dag Dato Aktiviteter Ansvar 
MARTS    
Tirsdag 13. marts Patruljemøde – Tutor assisterer med program Sten 
Tirsdag 20. marts Patruljemøde – PL/PA Thorsten 
Tirsdag 27. marts Tropnetværk Munkebjerg Distrikt (Erritsø) Sten 
APRIL    
Tirsdag 3. april INTET MØDE – påskeferie - 
Tirsdag 10. april Patruljemøde – PL/PA Thorsten 
Fredag-
søndag 

13.–15. 
april 

Fælles weekend for alle spejdere i Vejle Kommune – 
forberedelse af Spejdernes Lejr  

 

Tirsdag 17. april Patruljemøde – PL/PA Thorsten 

Tirsdag 24. april 
Tropmøde – klargøring til DM i spejd/konkurrence 
mellem patruljerne 

Thorsten 

Onsdag 25. april EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt (Gårslev) Sten 
Lørdag-
søndag 

28.–29. 
april 

DM i Spejder, Terp Spejdercenter – Bramming Kristian 

MAJ    
Tirsdag 1. maj Møde med juniortrop Jørn 
Tirsdag 8. maj Patruljemøde – PL/PA Thorsten 
Lørdag-
søndag 

12.–13. 
maj 

Weekendtur – landsmøde Sten 

Tirsdag 15. maj Tropmøde – o-løb Marianne 
Tirsdag 22. maj Patruljemøde – Tutor/PL/PA Thorsten 
Tirsdag 29. maj Mad-over-bål aften – kokkekursus Kristian 

Onsdag 30. maj 
EKSTRA – tropnetværk Munkebjerg Distrikt 
(Bredballe) 

Sten 

JUNI    
Tirsdag 5. juni Klargøring til Spejdernes Lejr Lars 

Tirsdag 12. juni Klargøring til Spejdernes Lejr 
Lars og 
Marianne 

Tirsdag 19. juni Sommerafslutning – nærmere program følger - 
JULI    
Lørdag-
søndag 

21.–29. juli Spejdernes Lejr 2012, Holstebro  

AUGUST    

Tirsdag 
21. august 
kl. 18.00 

Fælles opstart og oprykning  

Tirsdag 28. august Møde  

 

Tropstaben    
Sten Fähnø Thomsen 24 26 19 72 
Lars Sørensen 40 87 30 35 
Thorsten Hougaard 23 31 63 75 
Marianne Christensen 28 69 00 54 
Kristian Appel 75 81 61 30 

Normal mødetid er tirsdag 18.30-20.30. 
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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  Juniortroppen, forår 2012 

Dag Dato Aktiviteter 
Egne 

notater 
Ansvarlig 

Tirsdag 13/3 Specialmærke stifinder (1) Tegne kort BO 

Tirsdag 20/3 Specialmærke stifinder (1) 
Lave et 
kompas 

Jørn 

Tirsdag 27/3 Specialmærke stifinder (2) Stjerneløb Frank 

Tirsdag 3/4 Intet møde   

Tirsdag 10/4 Specialmærke stifinder (2) GPS-løb Bo 

Fredag-
lørdag 

13.-15. 
april 

Weekendtur for dem, der 
skal med på sommerlejr 

 
Jørn / 
Thorsen 

Tirsdag 17/4 Intet møde   

Tirsdag 24/4 Bål 
Bålmad og 
stearin-
bomber 

Thorsen 

Tirsdag 1/5 
Fællesmøde med troppen 

ang. sommerlejr 
  

Tirsdag 8/5 Lejrliv Pionering Thorsen 

Tirsdag 15/5 Lejrliv Pionering Bo 

Tirsdag 22/5 Lejrliv  Mad / Telte Frank 

Tirsdag 29/5 Lejrliv Mad / Telte Jørn 

Tirsdag 5/6 Intet møde   

Tirsdag 12/6 Bæk-Løb  Frank 

Tirsdag 19/6 Sommerafslutning   

 
21.–29. 

juli 
Spejdernes Lejr, Holstebro   

Tirsdag 21/8 Opstart efter ferie   
     

 

Møderne holdes normalt tirsdag kl. 18.30-20.00 ved 

Spejderhuset i Ekkodalen. Parkering skal ske på 

asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej. Vær altid 

klædt på til udendørs aktivitet, og giv besked til en 

leder, hvis du ikke kan komme.  
 
Telefonnummer: Sanne Graversen, 30 26 60 25
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Ulve, forår 2012 

Dag Dato Aktivitet 

Tirsdag 06. marts Mærket: Kok 

Tirsdag 13. marts Bål 

Tirsdag 20. marts Fuldmånemøde 

Tirsdag 27. marts Mærket: Kok 

Tirsdag 03. april Intet møde på grund af påskeferie 

Tirsdag 10. april Gåtur 

Lørdag 14. april Sct. Georgs Gilder løb 

Tirsdag 17. april Intet møde på grund af Sct. Georgs Gilder løb 

Tirsdag 24. april Fuldmånemøde 

Tirsdag 01. maj Mærket: Pioner 

Tirsdag 08. maj Mærket: Pioner 

Tirsdag 15. maj Mærket: Pioner 

Søndag 20. maj 20 km tur 

Tirsdag 22. maj Intet møde på grund af 20 km tur 

Tirsdag 29. maj Mærket: Pioner 

Tirsdag 05. juni Intet møde på grund af grundlovsdag 

Tirsdag 12. juni Mærket: Pioner 

Tirsdag 19. juni Fuldmånemøde 

Fredag, 
lørdag, 
søndag 

22.-23.-24. 
juni Bæver-ulve-lejr, info kommer 

Tirsdag 26. juni Sommerafslutning 

 Tirsdag 21. august Fælles opstart efter sommerferien 

   
   
Møderne er fra 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 kan ske til en af lederne. 
   
Ledere   

Enhedsleder Christian Sørensen      28 91 28 88 
Ulve-assistent Conny Jakobsen          22 14 04 67 
Ulve-assistent Tina Hougaard            28 78 20 54 
Ulve-assistent Christian Rasmussen   29 70 77 87 
Ulve-assistent Ole Nyby                    60 47 92 78 
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Bævere, forår 2012 

 

 

Møderne er fra kl. 17.00-18.30 ved spejderhuset i Ekkodalen. Parkering 

skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej. Husk altid at være 

klædt på til udendørs aktivitet. Afbud kan ske til lederen. 

 

Med spejderhilsen 

Birgitte Simonsen, 29 64 11 54 

Tirsdag   6. marts Mærke – Jeg kan selv 

Tirsdag 13. marts Mærke – Jeg kan selv 

Tirsdag 20. marts Mærke – Jeg kan selv 

Tirsdag 27. marts Besøg i Bredballe Kirke 

Tirsdag   3. april Påskeferie 

Tirsdag 10. april Mærke – Jeg kan selv 

Lørdag 14. april Fællesarrangement arrangem 

Tirsdag 17. april Intet møde 

Tirsdag 24. april Bål 

Tirsdag   1. maj Blindemøde 

Tirsdag   8. maj Naturmøde 

Søndag 13. maj Vandreskjold 10 km 

Tirsdag 15. maj Intet møde 

Tirsdag 22. maj Bål 

Tirsdag 29. maj Tur til Munkebjerg 

Tirsdag 5. juni Intet møde på grund af grundlovsdag 

Tirsdag 12. juni  Intet møde på grund af Grydefest 

Torsdag  14. juni Grydefest i Mølholm 

Tirsdag 19. juni Ved bækken 

Fredag-

søndag 

22.-24. juni Sommerlejr 

Tirsdag 26. juni Sommerafslutning 

Tirsdag  14. august Fælles opstart kl. 18.00 
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Fælles Bredballe-troptur  
De blå og de grønne spejdere fra Bredballe var på fælles troptur i 

weekenden 4.-5. november 2011. Turen gik til Hørmøllehytten i 

Mølholm, som tilhører DDS-spejderne (de blå) i Ørnebjerg Gruppe. 

Den vakse spejderfotograf var med… 
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Bredballe Gruppe, lederplan, forår 2012 

Bævere Ulve Junior Trop 

Birgitte Christian S. Sanne Sten 

Niels 

Pernille/Birgit/Jesper 

 

Conny 

Tina 

Christian H 

Ole 

Henrik 

Mikkel 

Frank 

Jørn 

Bo 

Pia 

 

Lars 

Thorsten 

Kristian A. 

Marianne 

Susanne 

 

Førstnævnte for hver enhed fungerer som enhedsleder. 

Kontaktinformation for lederne findes på Bredballe Gruppes hjemmeside 

www.spejdernet.dk/bredballe 

 

Gruppeleder 

Susanne Herrmann, tlf. 42 18 04 89, herrmann.susanne@gmail.com 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Karsten er indstillet til lederprisen 

Sidste år fik ”vores” Mikkel Thorsen Vejle Kommunes Foreningslederpris 

for sin indsats i Bredballe Gruppe. Nu venter vi spændt på, om Karsten 

Mikkelsen – der netop er fratrådt som gruppeleder – får samme hæder. 

Grupperådet har i al fald indstillet ham til årets pris. 

”Karsten har i sin tid som gruppeleder haft fokus på at vise anerkendelse 

til ledernes store arbejde, bl.a. ved at samle lederne på tværs af 

enhederne til forskellige aktiviteter – også i civil, og uden for 

spejderhytten. Når man deltager i disse aktiviteter, er der ikke tvivl om, 

at lederne kommer, fordi de har det godt med hinanden, og dette er for 

en stor dels vedkommende Karstens fortjeneste,” skriver grupperåds-

formand Hanne Damm blandt andet i sin indstilling til kommunen. 
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Korte 
bukser var 
forbudt 
3.-4. februar var 

spejdertroppen af sted på 

”kuldetur”. Målet var 

Vesterbyhytten mellem Ødsted og Vork. Vi har været på kuldetur før, 

men i år levede turen virkelig op til navnet. Det frøs 18 grader den nat, 

så der blev fyret op i ovnen i den gamle togvogn, der udgør hytten. Vi 

kunne dog ikke holde isen af ruderne, og de fleste kravlede langt nede i 

soveposerne om natten. Faktisk var det så koldt, at lederne på forhånd 

havde forbudt de seje tropspejdere, der er ved at tage ”shorty”-mærket, 

at møde op i korte bukser! 13 spejdere og fire ledere drog af sted – og 

alle kom heldigvis hjem uden varige forfrysninger…  

Vi tog bussen fra Vejle til Ødsted fredag eftermiddag og vandrede de 

sidste fire kilometer ad snoede og isglatte veje. 

Lørdagsfrokosten var vikingekost lavet over bål; kål, mørbrad og gamle 

kornsorter kogt i vand. Dertil mjød! Over middag dukkede forældrene op 

og tog vikingerne med hjem. Mon ikke de fleste gik i bad, varmt bad, 

helt frivilligt? 


