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KFUM – Spejderne Bredballe  

Sten og Niels på scenen ved Nytårsparaden 2009 (de er udklædt) 

Grøn  -  Sagen 
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Leder 
 

”Vær velkommen……” og godt nytår – skal lyde til enhver spejder, forældre og alle med 

tilknytning til Bredballe Gruppe ved de første møder i det nye år, 2009. 

 

Der har været mere roligt nede ved spejderhytten i december i denne sæson i modsætning til 

de tidligere år. Vi syntes bare, at det handler om, at bruge vores møder i den lyse tid, og der-

med holde møder til lige før og lige efter sommerferien. Men så slapper vi lidt af i den mør-

ke tid. 

 

Dog har der været aktivitet et andet sted. Næsten alle har deltaget i større eller mindre grad i 

forbindelse med juletræer og julemarkedet i Bredballe Centret. Og sikke det er gået! Tak for 

hjælpen. 

 

Hvad mon det nye år bringer? Tja vi kan kun gætte….og dog. Vi ved i hvert fald at i og med 

at lyset kommer, jo mere vil alle spejderne komme mere ud og fylde pladsen ved spejderhu-

set, grine, lege,  lære og hygge sig. Vi skal også have ordnet noget på hytten. Vi skal have 

flere ledere og nogle skal på kursus. Vi skal have mere gang i hjemmesiden og.. ja, vi kunne 

blive ved. 

 

Efter en dejlig overstået Nytårs parade, hvor vi allerede nu kan se de skønne billeder på 

hjemmesiden, (se inde i bladet) så er vi allerede godt i gang med dette års aktiviteter. Foråret 

kan bare komme an. Vi er klar. 

 

God forårs sæson til alle. 

 

Redaktørerne  Christian, Krista og Jytte 

Fælles opstart i august 2009 
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Grupperådsformandens indslag 
 

Så gik der endnu et år. Jeg synes det er gået hurtigt, og det føles ikke som længe siden det 

sidst var nytår. 

 

Hvis vi kigger tilbage på året der gik, er der dog som sædvanligt sket en masse spændende. 

Fx har spejderne været på sommerlejr i det sydfynske. Og pludselig føles det alligevel som 

om sommeren er vældig længe siden. Nu går vi heldigvis mod lysere tider, og pludselig er 

sommeren der igen før vi aner. Så bliver skoven atter grøn, og det er lyst igen til spejder-

møderne. Det glæder vi os til! 

 

Jeg har et par ønsker for det nye år, som jeg håber, vil gå i opfyldelse. Jeg håber bl.a., at vi 

får et par nye ledere til vores i øvrigt meget velfungerende lederteam. Særligt har vi behov 

for en ekstra leder eller to til de mindste spejdere – altså bæverflokken. Så hvis du selv har 

lyst til at blive leder hos spejderne - hvis du kender nogen der gerne vil - eller hvis du på 

andre måder har lyst til at give en hånd med ved spejderarbejdet, så tøv ikke med at hen-

vende dig til en af lederne eller mig. 

 

Og så håber jeg, at vi også i år får lige så stor en forældreopbakning til spejderarrangemen-

ter og andet, som vi har haft i år. Det er rigtig rart, at der er så stor interesse for spejderar-

bejdet. 

 

Rigtig godt nytår til jer alle! 

 

Hanne M. Damm 

Formand for Grupperådet 

Fællesskab 
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Spejderhjælpen 
Tilbage i september måned var der Spejderhjælpsuge, hvor alle dan-
ske spejdere også i 2008 kunne være med til at hjælpe specielt børn 
og unge på flugt fra krig i Sudan. I Bredballe Gruppe var der 37 flittige 
bævere, ulve og juniorspejdere, 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 90 kr. – rigtig godt gået! 
Har du lyst til at vide mere om, hvad Spejderhjælpen er og hvad de 
indsamlede penge bruges til, kan du se på hjemmesiden 
www.spejderhjaelpen.dk. 
 

Spejdere larmer! 
Hej! Kender du mig? Jeg hedder Ugle og bor i et stort 
træ på et lejrcenter i Vork Bakker. Mit træ står lige bag 
ved flagstangen og herfra kan jeg se rigtig meget af alt 
det, der foregår på lejrcentret. 
Nu skal jeg fortæller dig om en højst besynderlig ople-
velse, som sker hvert år – et stykke tid efter, at det har været som-
merferie. Det hele starter med at der kommer rigtig mange biler, og 
ud stiger rigtig mange børn og deres forældre. Mange af dem har 
grønne skjorter og røde tørklæder på – de kalder sig vist for spejdere. 
Flotte ser de ud og med sig har de altid en masse ting – det er vist 
fordi de skal sove her en nat. Det første de altid gør, er at samles om 
flagstangen – så kan man rigtig se hvor mange de er. Her synger de 
og sætter flaget op – en af de største i grøn skjorte siger ”Velkommen 
til familieweekend” og fortæller en helt masse om, hvad der skal fore-
gå. 
Lidt efter samles de på plænen i nogle små hold, og så løber de rundt 
på lejrcentret for at løse nogle sjove opgaver. Det er rigtig spændende 
at se på, så jeg plejer lige at tage en flyvetur for at se, hvad det går 
ud på. Så bliver der heldigvis stille for en stund – alle spejderne og de-
res forældre går nemlig ind i huset for at spise. Herligt, så kan jeg lige 
nå at få mig en lille lur. 
Når tusmørket begynder at sænke sig, samles de til noget som de kal-
der lejrbål. Det er nu noget mærkeligt noget, for der er slet ingen røg 
og de bruger heller ikke brænde. Nå, men det er nok fordi det skal fo-
regå inde i huset. I år var det nu faktisk ret sjovt, for de skulle se tv 
hele aftenen. Skærmen var dog temmelig stor – på størrelse med en 
hel væg – og dem der optrådte inde i tv’et  kunne jeg godt genkende! 
Det var nogle af spejderne, der havde klædt sig ud – de lignede næ-
sten rigtige tv-folk, men en gammel og klog ugle som mig narrer man 
nu ikke sådan lige! 
Så lige med ét kom de alle sammen løbende ud af huset – de sagde at 
der var natløb, og at de skulle finde nogle oplysninger og koder for el-
lers var der en af de største spejdere, der ville sprænge i luften. Jeg 
ved ikke om de var noget han havde spist, for de talte hele tiden om  
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hans mave og en bombe. Nå, men de må have fundet ud af det, for der 
sprang heldigvis ikke nogen bombe. Kan du ikke lige forstille dig, hvad 
der kunne været sket – mit træ bag flagstangen kunne jo være blevet 
sprængt i luften, og så havde jeg jo ikke noget sted at bo! 
Den nat blev jeg siddende i mit træ, for når først så mange spejdere 
har løbet rundt på lejrcenteret midt om natten, er der ikke én eneste 
mus der tør komme op af sit hul – så nul natmad til mig! 
Næste dag var til gengæld noget helt andet. Solen lyste varmt fra en 
klar blå septemberhimmel, og der blev lavet bål alle vegne. De nævnte 
noget om, at der skulle laves bålmad til frokost, og så begyndte de at 
tilberede en helt masse grønsager og kød. Snart efter duftede der lifligt 
fra alle bålene, og det så ud som om det smagte godt, for de spiste næ-
sten det hele. Det eneste der måske manglede var nogle ristede mus – 
dem ville jeg nu godt have haft nogle stykker af. 
Så bar de alle deres tasker og poser fra lejrbygningerne til bilerne, og 
snart efter stod de igen rundt om flagstangen. Så sagde de ”farvel”, ”på 
gensyn” og ”tak for denne gang”, og kørte lige så stille af sted igen. Af 
mennesker at være så de egentlig glade ud, men nu også lidt trætte – 
de er nok slet ikke vant til at opleve så meget i løbet af så kort tid! 
Nu er de så heldigvis kørt, og jeg kan få min eftermiddagslur i ro og 
fred. Det er nu ikke så meget fordi de larmer, men mere alt det spæn-
dende de laver – så når jeg jo ikke at sove,  som en ugle altid gør når 
det er lyst. Men kom selv og se – de kommer garanteret igen, når det 
har været sommerferie. 
 
Ugle 
 
 

Fastelavn og gruppemøde 
Tirsdag d. 17. januar er der fælles møde for alle enheder med start kl. 
18, hvor der er fastelavnsaften med tøndeslagning og spisning af faste-
lavnsboller! Denne aften indbydes alle forældre til at være med og del-
tage i vores gruppemøde, hvor ledere og medlemmer af grupperådet vil 
informere om gruppens aktuelle og kommende aktiviteter, besvare 
spørgsmål om spejderarbejdet mv. På gruppemødet vælges ligeledes de 
forældrerepræsentanter, der udgør grupperådet. Vel mødt! 

 Underholdning på fællesweekenden i september 2009 
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Grydefest 
 
Grydefest er en mangeårig tradition i Vejle og har fået sit navn efter 
”Gryden”, der er et stærkt skrånende stykke jord tæt ved Mølholm Kir-
ke. Dette stykke jord blev sidst i 50’erne skænket til alle Vejles spejde-
re og FDF’ere til brug for aktiviteter med videre. 
Grydefesten er en fælles markering for de deltagende organisationer af, 
at et aktivitetsår er ved at slutte. Der startes med aktivitet og under-
holdning i Gryden, hvorefter der er fakkeloptog fra Gryden til Kirketor-
vet i Vejle centrum. Grydefesten vil i år foregå torsdag d. 11. juni, og 
fra Bredballe Gruppe deltager ulve og juniorer. Nærmere information 
kommer et stykke tid før arrangementet.  

Tømmerflådesejlads på sommerlejren ved Hald Sø 2006 
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Juletræssalget 
 

Igen i år har spejderne solgt juletræer fra parkeringspladsen ved Bredballe Centeret.  

 

Det kommer næppe som den store overraskelse, da mange af spejderne og deres forældre 

har deltaget i juletræssalget – enten ved at stå salgsvagt i løbet af november og december 

eller ved at deltage i afhentningen af træerne midt i november. 

 

Juletræssalget har i 2008 holdt åbnet i 96 timer. Og på hver af de sidste 4 weekenddage før 

jul, har der været dobbelt bemanding, så rigtig mange spejdere og deres forældre har været 

i sving – nogle endda flere gange. 

 

I år har vi deltaget i centerforeningens weekend-arrangementer, så salgsarealet blev opbyg-

get, så man kunne gå igennem, når man skulle fra butikkerne til p-pladsen. Hver weekend 

stillede nogle af centerbutikkerne boder op og centeret fik på disse dage besøg af en oste- 

og en fiskebil. 

 

Centerforeningen havde udarbejdet en husstandsomdelt reklamefolder og på vort initiativ 

blev etableret en hjemmeside på www.bredballe-jul.dk. Hjemmesiden er stadig aktiv, så 

man kan nå at se den endnu☺. 
 

 
Et billede fra en af de dage, hvor det måske ikke var helt nemt at gå gennem juletræs- 

salget til centerets butikker, men der var faktisk en passage fri igennem dyngen af træer. 

Den 23. december, da vi lukkede så det noget anderledes ud – der var 3 træer tilbage! 

 

2008 blev også året, hvor juletræssalget fik egne bannere og vi trykt et lille mærkat, der 

bindes på hvert træ, hvor KFUM-spejderne ønsker glædelig jul. 
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I efteråret 2008 kunne man jævnligt læse i aviserne om juletræsprisernes himmelflugt og 

om at der kunne blive mangel på træer. Vi har kunnet mærke begge dele i 2008 og har så-

ledes også måtte hæve vores priser. 

 

I grafen på næste side kan man se omsætningen udvikling de seneste 3 år. Stigningen fra 

2006 til 2007 skyldes salg af flere træer, mens stigningen fra 2007 til 2008 hovedsageligt 

skyldes prisstigninger. Der er i 2007 og 2008 solgt næsten lige mange træer. 

 

 
 

På trods af prisstigningerne har vi ikke tjent mere i 2008, da træerne samtidig har været 

dyrere i indkøb. Resultatet for 2008 er ikke helt endeligt opgjort, da der endnu mangler 

afregning af enkelte poster, men det forventes at ende nogle få tusinde kroner højere end i 

2007, hvor resultatet blev ca. 50.000 kr. 

 

Det er et resultat vi glæder os meget over, da det giver Bredballe Gruppe mulighed for fle-

re aktiviteter og for både at forny og nyanskaffe udstyr. 

 

 

Christian Holm 

 

 

 

 

- det første nye tiltag for juletræssalget i 2009 er i øvrigt allerede på plads. I starten af janu-

ar 2009 har vi nemlig købt en brugt tragt til at trække net på juletræer, så fremover kan 

man få et net om sit træ, inden man tager det med hjem.  

Juletræssalg 2006 - 2008
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Praktisk info 
Tid:                              D. 30. jan –  1. feb. 

2009 

Sted:                       KFUM-Spejdernes hytte, 

Hammervej 2, Brejning 

Program: 
Fredag – Indkvartering mellem kl. 19 – 20.  

Start kl. 20 – instruktion i at lave en kniv  
Søndag - slut ca. kl. 15.00 efter oprydning og 

 

Så er der Knivweekend for Rovere over 18 år 

og ledere i Munkebjerg Distrikt og omegnen.  

Det er klan Livjægerne fra Bülow gruppe, der 

står for weekenden. Programmet byder på in-

troduktion i at lave din egen kniv, design af 

kniven og udformning af den. Det er erfarne 

knivmagere, som står for weekendens arrange-

ment. 

Ud over knivmageri vil der være mulighed for 

at møde andre rovere og ledere, imens du ar-

bejder på kniven. 

Pris for selve weekenden er 150 kr. Denne pris 

dækker kost og logi i hele weekenden. Herud-

over skal du betale for materialer til din egen 

kniv. Et standart sæt til fremstilling at kniv 

(klinge, skæftematerialer og materialer til ske-

de) koster 325 kr. Ved valg at andre lidt dyrere 

materialer eller klinger aftales pris ved bestil-

ling med Mogens. F.eks. Klinger kan koste alt 

fra 50 til 500 kr., ligesom prisen på træ til 

skæfter varierer afhængigt af valg af træsort.  

Vi glæder os til at se dig!  

Praktisk info 
 
Tid:                               
30. jan –  1. feb. 2009 

 
Sted:                       
KFUM-Spejdernes hytte, 

Hammervej 2, Brejning 

 
Program: 
Fredag – Indkvartering 

mellem kl. 19 – 20.  

Start kl. 20 – instruktion i 

at lave en kniv  
Søndag - slut ca. kl. 15.00 

efter oprydning og rengø-

ring  

 

Medbring:  
Alm. weekend udstyr til 

indendørs overnatning, 

praktisk tøj til at arbejde i 

værksted i, ideer til nye 

knive og gamle knive.  

Tilmelding foregår til Mogens Bahnsen Bis-

sensvej 32, 7000 Fredericia  

tlf. 23 28 62 88 

E-mail: mogens.bahnsen@kfumscout.dk 

 eller Louise Mikkelsen,   

Dronningensgade 84 2. Th. 7000 Fredericia. 

Tlf. 28 60 43 41.  

Svar inden den 15. jan. Men hurtigst muligt 

da der kun er plads til 25 og det foregår efter 

første til mølle princippet. Tilmelding er bin-

dende 
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Kursus i Spejdernet og weblog  
 
Lørdag den 24. januar 2009 kl. 10-16 hos Bülow Gruppe.  
Der er morgenkaffe fra kl. 9.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du vide, hvordan du kommer i gang med en gruppeside i korpsets system 
Sharepoint? Har du brug for vejledning i at komme videre eller finde nogle af 
finesserne? Eller har du lyst til at lave en weblog til gruppen? Tag på kursus 
med Munkebjerg Distrikt lørdag den 24. januar kl. 10-16. Det foregår 
hos Bülow Gruppe, Sonnesvej 108, 7000 Fredericia – samt i beboerhuset 
Nordbo, Sonnesvej 112, hvor der er et antal pc’er med internet-adgang. In-
struktører: Lone Hansen og Iben Hansen. Der vil være morgenkaffe, frokost 
samt kaffe/te dagen igennem. Medbring gerne egen (bærbare) pc med mulig-
hed for internet-opkobling. Tilmelding Senest 20. januar 2009 til distriktschef 
Mogens Bahnsen, email mogensbahnsen@kfumscout.dk, tlf. eller sms 2328 
6288. NB! Du skal være oprettet som bruger på Spejdernet (sker via korps-
kontoret) inden kurset. Her kan du også få oprettet et gruppe-websted, hvis I 
ikke allerede har det. Dermed har du mulighed for at udvikle jeres egen hjem-
meside i løbet af kursusdagen.  
…………………………….  

Munkebjerg Distrikt  
PS! Vil du gerne på et Spejdernet-kursus, men er forhindret 24. januar - så 
giv besked. Så finder vi en ny dato til endnu et kursus i løbet af foråret.  
 

Munkebjerg Distrikt  
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6.1 Forberede Nytårsparade 

Søndag 11.1 - kl. 10.00 Nytårsparade 

13.1 Fuldmånemøde 

20.1 Aktivitetsmærke Kok 

27.1 Aktivitetsmærke Kok 

3.2 Aktivitetsmærke Kok 

10.2 INTET MØDE – vinterferie 

17.2 - kl. 18.00 Fastelavn samt gruppemøde med valg til grupperåd mv. 

24.2 Fuldmånemøde - jungleløb 

3.3 Aktivitetsmærke Musiker 

10.3 Fællesmøde med junior 

17.3 Aktivitetsmærke Musiker 

24.3 Aktivitetsmærke Musiker 

31.3 Aktivitetsmærke Musiker 

7.4 INTET MØDE – påskeferie 

14.4 Aktivitetsmærke Leg 

21.4 Aktivitetsmærke Leg 

28.4 Aktivitetsmærke Leg 

Lørdag 2.5 Sct. Georgs Gilde-løb 

5.5 Fællesmøde med junior 

12.5 Fuldmånemøde – ”en gammel spejder fortæller” 

19.5 Aktivitetsmærke Hulebygger 

26.5 Aktivitetsmærke Hulebygger 

2.6 Aktivitetsmærke Hulebygger 

Torsdag 11.6 Grydefest 

16.6 - kl. 18.00 Sommerafslutning 

Fredag 26.6 – søndag 286. Sommerlejr 

18.8 Første møde efter sommerferien 

Sanne Graversen 7581 6025 

Christian H. Rasmussen 2933 7708 

Conny Jakobsen 2214 0467 

Marie-Louise Pitcher 7582 2921 

Mette Svendsen 7572 6629 

Niels Knudsen 3927 1135 

Tina Hougaard 7571 2054 

Sten Fähnø Thomsen 7581 4870 

Bo Kjær Jensen (Engum) 7641 2161 

Ulveaktiviteter Ulveaktiviteter Ulveaktiviteter Ulveaktiviteter –––– forår 2009 forår 2009 forår 2009 forår 2009    
Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 Tirsdage 18.30 –––– 20.00     2. kl.  20.00     2. kl.  20.00     2. kl.  20.00     2. kl. –––– 3. kl. 3. kl. 3. kl. 3. kl.  

Møderne foregår ved Spejderhytten i Ekkodalen 

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

asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej.  

Husk altid at være klædt på til udendørs 

aktivitet, og giv gerne besked til en leder, 

hvis du ikke kan komme.  
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Dag             Dato  Aktivitet       Ansvarlig 
Tirsdag 6/1   Øve nytårsparade      Pia 
Søndag 11/1  Nytårsparade   
Tirsdag 13/1  Intet møde   
Tirsdag 20/1  Varmluftballoner      Rasmus/Frank 
Tirsdag 27/1  Refleksløb – husk lommelygte    Lars 
Tirsdag 3/2  Internetløb på Vinding Skole 
    Vi mødes og slutter der (i skolegården)  Lise/Frank 
Tirsdag 10/2  Intet møde – vinterferie   
Tirsdag 17/2  Fastelavnsaften og grupperådsvalg 
    kl. 18.00 – 19.30   
Tirsdag 24/2  Bålmad       Pia/Mikkel 
Tirsdag 3/3  Poseuddeling – Gerne forældrehjælp  Frank/Christian 
Tirsdag 10/3  Fællesmøde med Ulvene     Lise/Pia 
Tirsdag 17/3  Løb – Husk lommelygte     Frank 
Tirsdag 24/3  Patruljedyst      Mikkel 
Tirsdag 31/3  Intet møde   
Fredag 
Lørdag 3/4 – 4/4 Weekendtur – besked senere    Søren 
Tirsdag 7/4  Intet møde – påskeferie   
Tirsdag 14/4  Vi tager mærke      Lars 
Tirsdag 21/4  Vi tager mærke      Frank 
Tirsdag 28/4  Vi tager mærke      Mikkel/Pia 
Tirsdag 5/5  Fællesmøde med Ulvene     Ulve 
Tirsdag 12/5  Pionering – ”Svendestykke”    Lars 
Tirsdag 19/5  Bålmad/klatrevæg     Mikkel/Pia 
Tirsdag 26/5  Bålmad/klatrevæg     Mikkel/Pia 
Tirsdag 2/6  Patruljedyst på Tirsbæk strand 
    Vi mødes og slutter der    Frank 
Torsdag 11/6  Grydefest – seddel kommer senere   
Tirsdag 16/6  Sommerafslutning kl. 18.00 
    - seddel kommer senere   
Fredag - Søndag 19/6 – 
21/6    Kanotur - Sommerlejr     Lars/Frank/Mikkel 

Aktivitetsplan for junior  
forår 2009  

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 – send evt. en sms til Lars  

 

Mange spejder hilsner          

Lars Sørensen 40 87 30 35 Mikkel Thorsen 75 72 60 64 
Frank Olesen 75 81 60 25 Pia Bojsen  75 71 10 11 
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Juniortroppens tur til Æbleskoven i Daugård 
 

Vi mødtes ved sognegården for at køre til spejdercenteret Æbleskoven. Efter at have spist 

vores dejlige medbragte madpakker, skulle vi ud i den friske frostklare aften. Vi skulle la-

ve savsmuldsbrændere, som vi skulle lave pandekager over. Det lykkes næsten, pandeka-

gerne blev lavet på komfuret i stedet. Efter aftensløbet var der boller og kage, og derefter 

sengetid. De fleste faldt i søvn efter nogen tids snak, dog måtte 3 juniorer ud på ekstra nat-

løb med et par ledere for at de kunne sove. Lørdag legede vi stratego og vikingespil, i den 

store gamle æble plantage. Juniorerne havde mulighed for at plukkede og spiste alle de æb-

ler de kunne inden vi skulle hentes af forældrene. 

Julemarked 
 

Traditionen tro blev der afholdt julemarked i november. 

 

Julemarked er opstartet for mange år tilbage af en gruppe spejder-mødre (Nissebanden) , 

som i løbet af efteråret mødes og laver julepynt og nisser, som så sælges på markedet. Ud-

over dette bliver der lavet juledekorationer før og under markedet ligesom der sælges kaf-

fe, lagkage og æbleskiver og der er tombola med gevinster venligst sponsoreret af byens 

erhvervsdrivende. 

 

Også denne gang var julemarkedet en stor succes – meget velbesøgt, og kunne bidrage 

med et pænt overskud til spejderarbejdet. Vi vil gerne herigennem sige en stor tak til de, 

som har tilbudt at hjælpe et par timer – enten i tombolaen eller med andet. Ligesom der 

skal være en stor tak til alle jer, som lagde vejen forbi og købte nisser, grønt, kager eller 

lodder i tombolaen. 

 

”Nissebanden” er ikke en lukket klub, men er meget åben for foryngelse, så er der yngre 

spejdermødre eller –fædre som har lyst til at være med i dette fællesskab skal de være me-

get velkomne. 

 

På vegne Nissebanden 

Lone Vestergren 
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Praktisk hjælp til spejderhytten i Ekkodalen 
 
KFUM-Spejderne i Bredballe holder til i 

spejderhytten i Ekkodalen. 

 

Vi mangler et par friske personer til at 

træde ind i ”Husudvalget”. 

Husudvalget sørger for – ved fælles hjælp 

- at vedligeholde hytten ved fx smårepara-

tioner og andet arbejde. 

 

Så har du et praktisk håndelag, og vil du 

gerne støtte spejderarbejdet på den måde, 

har du måske lyst til at træde til med en 

hjælpende hånd…… 

 

Det er ikke en betingelse, at du har til-

knytning til spejderne på forhånd!  

 

 

 

 

Hvis det er noget for dig, kontakt da: 

 

Gruppeleder Sten Fähnø Thomsen: tlf. 75 81 48 70 

Grupperådsformand Hanne Damm: tlf. 33 25 19 72 
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Besøg vores hjemmeside 
 

www.spejdernet.dk/bredballe  

 
KFUM-spejderne i Bredballe har fået lavet en hjemmeside. På hjemmesiden kan der findes 

mange spændende oplysninger eksempelvis. 

 

Billeder fra div. ture. 

 

Indbydelser 

 

Program for forår eller efterår. 

 

Her skal mærkerne side på uniformen 

 

Ledernes navne og telefon nummer 

 

Bålhytte projektet. 

 

Spejderne vil stadig få udleveret sedler/indbydelser i papir former, men bort kommer disse, 

vil man kunne finde en ny på hjemmesiden og printe den ud.  

Har man gode ideer til hjemmesiden eller har noget man kunne tænke sig at få med, kan man 

kontakte. 

 

Kristian Søholm 75712627 eller Frank Olesen 75816025 

 

 



16 

 

Vinteren er over os, men mon ikke Mikkel Thorsen allerede nu glæder sig til sommerens sysler 


