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”Godt Nytår” 

- skal lyde til alle i og omkring KFUM Bredballe gruppe. 
 
Vi er allerede kommet godt i gang igen efter vinterpausen. Selv om 
Kong Vinter ikke er at se i skrivende stund, så håber vi på, han kommer. 
Det ville give os lidt bedre muligheder for sjov nede ved hytten. Lige nu 
står vandet højt, og aktiviteterne begrænses lidt af vejrliget. Men vi vil 
vente med længsel på foråret. Vente på at anemonerne blomstrer hvidt i 
bunden af den nyudsprungne skov. At fuglene vil synge og solen skinne. 
Og at vi alle skal på sommerlejr. 
 
Men indtil da tager vi et langt træk med spejderarbejdet. Der er mange 
oplevelser i vente, mange løb der skal planlægges, snobrød der skal 
bages og venskab, der skal knyttes. Vi skal hygge os, lege sammen og 
udvikle os sammen. For det er jo det, det hele handler om. 
 
Men da det jo er jeres børn det drejer sig om, så vil vi sige ”TAK” fordi 
I vil låne os ungerne en gang om ugen. Vi får rigtig mange dejlige 
oplevelser sammen med dem. Tak også for alt den forældreopbakning vi 
mærker i det daglige, men også når der lige skal løses en ekstra opgave.  
 
Men samtidig med, også TAK til alle de frivillige, der bruger noget af 
deres fritid, på fællesskabet og for sagen. Nogle møder er mere anstreng-
ende end andre, enten fordi det er et møde med stor forberedelse, eller et 
møde hvor der er alt for meget uro og man synes man kan høre sig selv 
tale og irettesætte hele aftenen. Tak fordi I hænger i. 
 
Rigtig god forårssæson til alle.  
 
Redaktørerne. 
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Grupperådsformandens indslag v. Hanne M. Damm 

På Grupperådets vegne vil jeg ønske jer alle et Godt Nytår. Et nyt år 
med forhåbentlig mange gode spejderoplevelser i vente. En del spejdere 
glæder sig sikkert allerede så småt til sommerlejren i det Sydfynske til 
juli. Det kan I læse mere om et andet sted i bladet. 
 
Herfra skal der også lyde en stor tak til alle de forældre og andre, der har 
ydet en mægtig indsats med fældning og salg af juletræer i december. 
Og også til alle jer, der har arbejdet med julemarkedet. Begge aktiviteter 
tjener et dobbelt formål: Dels giver det et pænt overskud til spejder-
aktiviteterne i gruppen. Men aktiviteterne medvirker også til, at KFUM-
spejderne i Bredballe bliver synlige i lokalområdet. Og det er meget 
positivt. 
 
Et nyt år bringer også som regel nye udfordringer. Vi har her i løbet af 
januar haft en planlægningsdag – ledere og Grupperåd imellem. Jeg 
kunne høre på vores ledere, at der er en problemstilling, som er en 
udfordring ved de ugentlige møder: På den ene side den rummelighed, 
der naturligt er i en spejdergruppe. Men på den anden side også det 
behov, der er for at være stille og lytte til lederne, så man hurtigt kan 
komme til det, der er sjovt og spændende: aftenens program. Jeg kan 
høre, at lederne synes det er smadderærgerligt, når de skal bruge måske 
de første 20 minutter af et møde med at få samling på tropperne. 
 
Det er helt klart, at de frivillige spejderledere ikke skal bruge tid på at 
opdrage på vores børn. Det er naturligvis vores ansvar som forældre. 
Enhver ulveunge lærer som det første ”ulveloven”, som starter med: En 
ulv adlyder den gamle ulv….  
 
Jeg synes, at alle vi forældre skal bakke op om vores ledere og gøre 
vores bedste for at vores børn kan være med til at overholde ulvelovens 
enkle budskab. Jeg vil derfor opfordre jer til at tage en lille snak med 
børnene om, at det altså er nødvendigt at høre efter, hvad der bliver 
sagt…..også når man er til spejder! Så kan alle få rigtig mange gode 
spejderaktiviteter på en tirsdag aften, i stedet for at tiden skal bruges på 
at få ro og samling på tropperne…. 
 
Vi ses til tøndeslagning og valg til Grupperådet den 19. februar! 
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Spejderhjælpen 

Tilbage i september måned var der Spejderhjælpsuge, hvor alle danske 
spejdere kunne være med til at hjælpe specielt børn og unge på flugt fra 
krig i Sudan. I Bredballe Gruppe var der 33 flittige ulve og junior-
spejdere, der lavede et stykke arbejde så der kunne samles penge ind til 
den gode sag. I alt blev der indsamlet ikke mindre end 3.329 kr. – det 
svarer til at hver enkelt har lavet arbejde for 100 kr. – rigtig godt gået! 
 
 

Arbejdsdag på hytten 

For at det hele tiden kan være rart at færdes i vores hytte og området 
omkring, skal vi løbende have lavet nogle små vedligeholdelsesopgaver. 
 
Vi håber derfor rigtig mange af jer forældre har mulighed for at give en 
hånd med til arbejdsdagen lørdag d. 5. april fra kl. 9 til ca. kl. 13. 
Kontakt gerne Poul Bernd allerede nu på mail berndoghammer@city.dk 
hvis du kan give en hånd med. 
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Må spejdere gå med dolk? 

Nedenstående er taget fra ” Spejdernet”, KFUM spejdernes hjemmeside, 
midt i den aktuelle debat om det at bære kniv: 
 
Kort fortalt siger loven:  
At alle, også spejdere, gerne må gå med en foldekniv (lommekniv) med 
en klinge på højst 7 cm.  
 
At spejdere i uniform til spejdermøde, på spejdertur og lignende samt 
direkte på vej til og fra spejdermøde også gerne må have en dolk med en 
klinge på højst 12 cm. 
 
Men læg godt mærke til det med "uniform" og "direkte på vej til og fra 
spejder": Du må ikke tage din uniform + dolk med i skole og derfra 
direkte til spejder efter skoletid. Heller ikke, hvis du kan bevise, at du 
virkelig ikke kan nå hjem og hente dolken, som du absolut bare må have 
med til spejder. Loven er ret striks på det område - og hvem har da også 
lyst til at se en stor politimand gå af sted med ens kære spejderdolk, der 
har oplevet så mange gode ture? 
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Distriktslejr for Munkebjerg Distrikt 

I perioden 5. – 12. juli 2008 afholdes distriktslejr for alle KFUM-
spejdere i Munkebjerg Distrikt – også Bredballe Gruppe. Munkebjerg 
Distrikt tæller i alt 14 grupper fra Vejle, syd om Vejle Fjord til 
Fredericia. 
 
De yngste spejdere deltager i 
perioden 9. – 12. juli – hvilket 
gælder alle enheder fra Bredballe 
Gruppe – mens de ældste spejdere 
deltager i hele perioden. 
 
Lejren foregår på Thurøbund 
Spejdercenter, der er smukt 
placeret i det sydfynske ø-hav. 
 
I tilknytning med lejren vil der være en familielejr, hvor forældre og 
søskende er meget velkomne til at campere og følge med i lejrlivet. 
Området ligger i forbindelse med kørefast vej og der er derfor mulighed 
for at tage sin campingvogn med. Der forventes at blive etableret strøm 
og der er adgang til toilet og badefaciliteter. Der er selvforplejning i 
familielejren. 
 
Vi forventer at have flere informationer klar til 
fastelavnsfesten den 19. februar – og hen på 
foråret kommer den endelige invitation til lejren. 
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Aktivitetsplan for Bæverne forår 2008 
 

Dag Dato Aktivitet 
Tirsdag 15. jan Aktiviteter i skoven 
Tirsdag 22. jan Bålaften 
Tirsdag 29. jan Tur i skoven 
Tirsdag 5. feb Stjerneløb 
Tirsdag 12. feb Vinterferie. Intet møde. 
Tirsdag 19. feb Fastelavn og grupperådsvalg. Info kommer senere 
Tirsdag 26. feb Bålaften 
Tirsdag 4. marts Spiremøde 
Tirsdag 11. marts Besøg i Kirken. Bæverne skal afleveres og hentes på  

P-pladsen ved Kirken. 
Tirsdag 18. marts Påskeferie – Intet møde 
Tirsdag 25. marts Skovens dyr 
Tirsdag 1. april Knob og knuder 
Tirsdag 8. april Bål aften 
Tirsdag 15. april Tur til Munkebjerg trappen. Har nogen lyst til at tage med, 

er de velkomne, og er der en forælder, der vil bage en bolle 
til turen. Vi kører i private biler, må jeres børn køre med os? 

Tirsdag 22. april Leg i bækken 
Tirsdag 29. april Kort og kompas 
Tirsdag 6. maj Bæver Olympiade 
Tirsdag 13. maj Lege med skibe i bækken 
Tirsdag 20. maj Bål aften 
Tirsdag 27. maj Tur til Tirsbæk. Bæverne skal afleveres og hentes ved 

kiosken ved Tirsbæk strand. 
Tirsdag 3. juni Lave kunst med ting fra stranden 
Tirsdag 10. juni Kort og orientering. 
Tirsdag 17. juni Fælles sommerafslutning. Der kommer invitation senere. 
 
 

HUSK altid at være klædt på til udendørs aktiviteter. 
Parkering skal ske på asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej. 

HUSK: Møderne er fra 17.00 til 18.30. Ring afbud hvis du ikke kan komme. 
 

Mange januar hilsner 
 

Krista Larsen   75711727 
Jytte Damgaard   75712570 
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ULVEAKTIVITETER FORÅR 2008 
(2. – 3. klasse) 
 
Bredballe Gruppe 
 
Det er en god ide at have praktisk tøj på, når du skal til spejder… man 
bliver nemt beskidt! Husk også altid at have overtøj (og støvler!) på efter 
vejret – vi er næsten altid ude! Husk at have uniform på, hvis du har en. 
 
Meld afbud hvis du ikke kan komme – ring til:  Sanne  7581 6025 
 Sten 7581 4870 
DATO MØDEINDHOLD SÆRLIG BESKED 
8. jan. Forberede underholdning til Nytårsparade  

Søndag 
13. jan. 

Nytårsparade  

15. jan. INTET MØDE pga. Nytårsparade  

22. jan. Fuldmånemøde  
29. jan. Bålmad  
5. feb. Knivbevis – male fastelavnstønder  
12. feb. INTET MØDE pga. vinterferie  
19. feb. Fastelavnsfest med grupperådsvalg Nærmere invitation/info kommer 
26. feb. Fuldmånemøde  
4. mar. Fællesmøde med juniorspejderne  
11. mar. Naturvogter – ild  
18. mar. INTET MØDE pga. påskeferie  
25. mar. Naturvogter – jord  
1. apr. Naturvogter – vand  
8. apr. Naturvogter – luft  
15. apr. Bålmad  
22. apr. Fuldmånemøde  
Lørdag 
26. apr. 

Bæver-/ulveturnering for Munkebjerg 
Distrikt 

Nærmere invitation/info kommer 

29. april INTET MØDE pga. bæver-/ulveturnering  
6. maj Fællesmøde med juniorspejderne  
13. maj Pinse – præsten fortæller  
20. maj Fuldmånemøde  
Fre./lør. 
23. - 24. maj 

Vandretur Nærmere invitation/info kommer 

27. maj INTET MØDE pga. Vandretur  
3. jun. Stifinder  
10. jun. Stifinder – byløb i Vejle Centrum Vi mødes kl. 18.30 på Rådhustorvet 

og slutter samme sted kl. 20.00. 
17. jun. Sommerafslutning Nærmere info kommer 
Ons.-lør. 
9. – 12. juli 

Distriktslejr med Munkebjerg Distrikt Nærmere invitation/info kommer 

19. aug. Første møde efter sommerferien  
 
Med ulvehyl       Sanne, Mette, Pia, Tina, Marie-Louise, Anette og Sten 
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Aktivitetsplan for junior trop forår 2008 
 
Dag Dato Aktivitet 

Tirsdag 08.01 Vi forbereder os til nytårsparaden… 

Søndag 13.01 Nytårsparade, Bredballe kirke kl. 10.00 (program følger) 

Tirsdag 15.01 Kristentro og kirke (Besøg af sognepræst Birgit Vestergård) 

Tirsdag 22.01 Patruljesærpræg  - (De ældste laver skeder til deres knive) 

Tirsdag 29.01 Morse (Vi sender og modtager koder)   

Tirsdag 05.02 Patruljesærpræg  - (De ældste laver skeder til deres knive) 

Tirsdag 12.02 Intet møde!    - VINTERFERIE - 

Tirsdag 19.02 Fastelavn (Vi slår katten af tønden + valg til grupperåd) 

Tirsdag 26.02 Bål – varme – varmluftsballoner 

Tirsdag 04.03 Fællesmøde m. Ulvene 

Tirsdag 11.03 Vi deler affaldsposer ud - (OBS: 17.00 – 19.30)  

Tirsdag 18.03 Intet møde!  - Påskeferie - 

Tirsdag 25.03 Knob og besnøringer 

Fre/Lør 04-05.04 Weekendtur for ”Rødderne” 

Tirsdag 01.04 Bål og bålmad 

Tirsdag 08.04 Intet møde (pga. weekendturen) 

Tirsdag 15.04 Telefonbog-løb. . .  

Tirsdag 22.04 Pionering – Vi bygger bro over bækken 

Tirsdag 29.04 Fællesmøde m. Ulvene 

Tirsdag 06.05 Kort og kompas 

Tirsdag 13.05 Førstehjælp – ”Vi tager mærke” 

Tirsdag 20.05 Førstehjælp – ”Vi tager mærke” 

Tirsdag 27.05 Primimad på bål  

Tirsdag 03.06 Tirsbæk – skov, vand og strand - (Vi mødes og slutter derude) 

Tirsdag 10.06 Vi forbereder os til sommerlerjen (Telte, Lejrplads m.m.) 

Tirsdag 17.06 Fælles sommerafslutning m. forældre og søskende! 
 

Sommerlejr 9.-12. Juli (uge 28)      –     Vær altid klædt på til udendørs aktiviteter. 
Parkering skal ske på asfaltvejene; Viemosevej eller Bybækvej. 
 
HUSK:  
Møderne er fra 18.30 til 20.00. - Ring venligst afbud, hvis du ikke kan komme. 
 
Mange spejder hilsner Spejderloven: 
 
Søren K. Jensen 9852 1426 En spejder: 
Frank Olesen 7581 6025 - lytter til Guds ord 
Mikkel Thorsen 7572 6040 - er hjælpsom, - respekterer andre 
Lars & Lise Sørensen 2083 9094 - Værner naturen, - er til at stole på 
Morten Svendsen 2096 2752 - tager ansvar, - finder sin egen mening 
Rasmus Caspersen 7585 2758 
Jørn Madsen 7572 6924 
Christian H. Rasmussen  2933 7708 
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Juniortur til Ry, med overnatning i shelter 

Fredag den 2. november til lørdag den 3. november 2007 
 

 
Endnu en gang var der lagt op til en stor spejderoplevelse for junior-
spejderne i Bredballe gruppe. Turen var en kombineret overnatnings- og 
vandretur. Vi overnattede på en dejlig naturlejrplads, 3 km fra Ry.  
 
Vi ankom i buldrende mørke. Heldigvis havde skovejeren tændt mange 
hyggelige stearinlys og det varede ikke længe før vi havde gang i flager-
muslygterne, lommelygterne og bålet. Efter at have spist vore medbragte 
madpakker, var der god tid til bålhygge, snobrød og et lille natløb i 
skoven.  
 
På naturpladsen er der 3 gode sheltere (en lav bjælkehytte til 6-8 pers.) 
Pigerne indtog fnisende den ene. Drengene modige og småpruttende den 
anden, medens lederne mageligt redte op i den 3. Det var en prøvelse for 
de fleste, at overnatte så langt ude i skoven, langt fra sin lune seng og 
kun 3 – 4 graders varme…  
 
Efter morgenmad, gymnastik og oprydning i sovegemakkerne, stillede 
de unge mennesker op i patruljer og klarmeldte til dagens vandretur. 
Hvert hold fik udleveret et kort, 20 kr./pers. til frokost og en besked om, 
at vi ses på Himmelbjerget (knap 15 km.).  
 
De unge mennesker klarede turen på rekordtid. Da der desværre var 
storjagt i skoven måtte alle gå langs landevejen, det var lidt ærgerligt, 
men alle nåede helskindet frem til Himmelbjerget. På trods af vabler 
gennemførtes turen fra tårnet og ned til søen. Efter en anstrengende, men 
god tur var der adskillige, der måtte overgive sig til søvnen, i de lune 
biler på hjemturen til Vejle. 
 

Vi ta´r snart afsted på tur igen! 
Spejderhilsner, Søren 
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Julemarked og juletræssalg 

Mange ungdomsforeninger har indtægtsgivende arrangementer, hvor man 
skaber en ekstra indtægt til supplement af kontingentindtægterne. 
 
Bredballe Gruppe er ingen undtagelse – dels deler vi skraldeposer ud i 
marts og september og derudover har vi de 2 store juleaktiviteter – jule-
markedet og juletræssalget. Juleaktiviteterne er langt de mest omfattende 
og Bredballe Gruppe skaber langt størsteparten af sine ekstraindtægter i 
november og december. 
 
Indtægter fra disse arrangementer giver os mulighed for købe udstyr vi 
ellers ikke ville have råd til samt til på ture og lejre at leje hytter og plan-
lægge arrangementer uden nødvendigvis at skulle skele til, om omkost-
ningerne kan dækkes af deltagerbetalingerne.  
 
Julemarkedet  
Julemarkedet afholdes i missionshuset bag Bredballecentret – i 2007 var 
det fredag den 23. og lørdag den 24. november. Bag julemarkedet står 
”nissebanden”, der består af nuværende og en del tidligere forældre og 
ledere.  
 
Planlægningen starter tidligt på året, hvor Nissebanden mødes flere gange 
for at producere julepynt og for at komme med idéer til afviklingen af 
årets julemarked. Det er et stort arbejde, der kræver mange timers forbe-
redelse og der er derfor altid brug for flere frivillige til Nissebanden. 
 
At julemarkedet er de mange timers forberedelse værd vidner markedet i 
2007 om, hvor der samlet blev indtjent ca. 12.000 kr. til Bredballe 
Gruppe. Hvis man er interesseret i at deltage i Nissebandens arbejde kan 
henvendelse rettes til Bodil Østergaard på tlf. 75 81 53 79. Det første 
møde vil blive afholdt i det tidlige forår.
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Juletræssalget 
Juletræssalget foregår fra midt i november hvor træerne skoves til den 23. 
december, hvor de sidste træer gerne skulle være solgt. 
 
Bag juletræssalget står en gruppe tidligere rovere fra Familieclanen, som i 
sensommeren har været på besigtigelsestur, hvor træerne er blevet mær-
ket op. Midt i november skoves det første hold træer, der med det samme 
køres til Bredballe Centret og opstilles på salgsarealet – eller I Åses og 
Bennys have på Humlevangen, hvis vi mangler plads. Åse og Benny er 
helt uden sammenligning dem i Bredballe, der har flest juletræer i haven i 
december☺. 
 
Som de fleste ved, er det spejdernes forældre, der i løbet af november og 
december står og passer juletræssalget – en opgave, der kræver temmelig 
mange frivillige. Således var den samlede åbningstid i 2007 i alt 95 timer, 
hvoraf der i nogle perioder er så travlt, at det er nødvendigt med dobbelt 
bemanding. Det kræver rigtig mange forældres indsats. 
 
Ud over selve salgsarbejdet er der arbejde med at udbringe træerne og 
med at hente nye forsyninger, da vi sælger så mange træer, at vi er nødt 
til at hente dem af flere omgange i november og december. 
 
Juletræssalget er faktisk steget hvert år siden det blev etableret for mere 
end 10 år siden. I de seneste år har vi registreret omsætningen pr. dag for 
at kunne beregne hvor mange ekstra træer, der skal hentes i dagene op til 
den 23. december. 
 
I 2007 solgte vi ca. 515 træer – og da juletræssalget lukkede den 23. 
december var der 12 træer tilbage. I oversigten på næste side kan man se 
hvordan omsætningen har udviklet sig fra dag til dag i henholdsvis 2006 
og 2007. 
 
Resultatet af juletræssalget i 2007 blev et overskud til spejderne på ca. 
50.000 kr. – der nu ligger i gruppens kasse og venter på at blive brugt til 
nyt udstyr og nye oplevelser.
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Oversigt over omsætning i juletræssalget. De flade del af kurven i slutningen af november 

og starten af december skyldes, at juletræssalget i starten af perioden kun har åbnet i week-

enderne. 

 
I forbindelse med juletræssalget modtager vi meget støtte fra både Entre-
prenørfirmaet Østergaard A/S og Ove Larsen A/S, hvor vi låner trailere, 
lastbiler samt en stor del af det hegn, der har været sat op omkring vores 
salgsareal på parkeringspladsen ved Bredballe Centret.  
 
En stor tak til vores støtter: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Og også en stor tak til alle andre, der har deltaget i juletræssalget og i 
julemarkedet. 
 
 
Christian Holm 

Juletræssalg 2006 & 2007
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Familieclanen 

I Bredballe Gruppe har vi 2 claner. I Clanerne er de spejdere, der er ældre 
end 17 år – vi kalder dem rovere. 
 
Den ene af clanerne kender de fleste – det er dem, der ofte kommer og 
laver natløb på vores familieweekend i september. De hedder Clan Hird 
Danica og de holder til i et mødelokale i kælderen i det hvide hus i Ekko-
dalen.  
 
Familieclanen er en flok lidt ældre spejdere, der ikke helt kunne undvære 
sammenholdet i spejderarbejdet. Vi holder ikke faste møder, men mødes 
nogle gange i løbet af året til forskellige arrangementer og 2 gange om 
året tager vi på weekendtur sammen. 
 
Nogle af medlemmerne i Familieclanen er ledere i Bredballe Gruppe og 
andre hjælper med forskellige opgaver i årets løb. Spejdernes juletræssalg 
arrangeres af et hold fra Familieclanen. 
 
Familieclanen består af 23 voksne i alderen fra starten af 30’erne til 
starten af 40’erne og en hel masse børn (vores egne). Vores arrange-
menter består dels i forskellige aktiviteter såsom vandreture og fisketure, 
men også en del med socialt islæt, hvor det eneste formål er at mødes og 
hygge os sammen. 
 
Familieclanens seneste tur var i slutningen 
af august 2007, hvor vi havde lejet Vester- 
borg-hytten som ligger på Torø ved Assens.  
 
Hele øen er ejet af Københavns Lærerfor- 
ening og der ligger 3 lejrhytter på øen. 
 
Vesterborg er en speciel bygning, da  
huset er rundt med 3 små sidebygninger. 
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Lærerforeningens hytter rummer hver især 40-60 personer og kan i øvrigt 
lejes af alle. 
 
Programmet for weekenden stor på mad over bål. Der blev stegt fisk, bagt 
brød i urtepotter, grillet kylling over bål samt stegt lammekølle og lavet 
bagekartofler i en grube. 
 

  
Kyllinger, brød og fisk i folie over bålet. Kartofler og lammekøller graves op ad gruben 

efter at have ligger begravet i nogle timer. 
En repræsentant for næste generation inspicerer. 

 
Lammekøllerne var i øvrigt krydret med de urter, vi kunne finde på Torø 
– blandt andet brændenælder. 
 
Christian Holm 
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