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Leder 
Af Mikkel Thorsen og Emil Filsø 

Så er endnu en sommer gået og mon ikke den er gået over al 
forventning. I hvert fald tyder de mange indslag fra sommerens lejrture 

på. At et har været en fantastisk sommer. 

Den kommende sæson presser sig på med masser af nye udfordringer 

for spejderne. 

Men også for ledere og frivillige er der mange opgaver der ligger foran 

os. 

Ud over de ugentlige aktiviteter i Ekkodalen, og ikke mindst familielejren 

til Vork, der pleje at være et af årets højdepunkter. Så der er kun et at 

sige til alle forældre tag med på denne tur. Her får du mulighed for at 

opleve hele spektret af Bredballe Gruppe. 

De bedste aktiviteter også giver det net fantastisk sammenhold mellem 

forældrene, det er garanteret unødvendigt her at opfordre ”gamle” 
forældre til at tage med. For har man først været med en gang Så må 

man bare med igen. 

Vi mangler 

2-3 forældre som hjælper/leder til bæverne vi har i dag 3 leder + 4 unge 

spejder som kommer to gange om måneden  

Vi skal have 3-4 forældre til at gå ind i gruppebestyrelsen. Da vi mangler 
nogle til at løfte denne opgave. Der er i dag 4 forældre i 

gruppebestyrelsen og de skulle gerne være 7-8 for at opgaven ikke 

bliver for stor. 

Juletræ 

I hele december måned sælges der juletræ for at skaffe penge til 

gruppen. Så vi kan holde kontingentet nede på et niveau hvor alle kan 

være med + tilskud til ture. 

I ønskes alle et rigtig godt spejderefterår 

 Emil og Mikkel 
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Ciao da Francesca 
Af Francesca 

I’m Francesca, this year I’m making an Exchange year here in Denmark. 
I have always attended scout, so when I found that there were a group 

nearby, I jumped right in. 

  

Scouting here is pretty different from the way it is in Italy... First of all 
every group is divided in 3 sectors instead of 4; “Branco”(flock), 

“Reparto”(team) and “Clan”. The first Group goes from the age of 8 to 

12, then you shift into the second Group where you will stay until you’re 
16; afterwards you will be introduced to the last Group testing it for a 

year and then joining it.  

Each group, as here, is different and has its own characteristics: In the 
first group the kids can play and the leaders tell them stories, they 

usually stay in houses, if they have a camp.  

In the second group there are 4 or more Scouts, that play games and 

challenge themselves in order to be called the best Scout of the year. 

Last but not least in Clan the purpose is to help other people and hike 

together.  

In my experience sweets are usually forbidden during normal meetings 

in Italy unless someone bakes a cake and shares it with everybody, 

while here you are allowed to roast marsh mellows once in a while. Then 
in Italy most of the groups are catholic and, in every meeting, there is a 
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time for praying. Here you are protestants and you pray less. I think that 

the different religions are the reason why our uniforms are in different 

colours: Ours are light blue and yours are green.  

Then a big difference: We don’t sing at the beginning and at the end of a 

meeting. I know you do that a lot and I think it is really cute. It doesn’t 

mean we don’t sing at all; we just sing during the meetings.  

We usually play a lot more games during every meeting but of course for 

a shorter amount of time. Here you have one activity per meeting.  

But one thing is the same: Wherever you go scouting - you can always 

have a good time being together and having fun. 

I’m happy to be a part of your group! 

Tak! 

Francesca 

∞∞∞ 

Hjælp søges til bæverflokken 
Kære bæverforældre. Hver tirsdag eftermiddag mødes 25 fantastiske 

bævere og deres ledere/hjælpere i Ekkodalen. Vi 

hygger os sammen, lærer naturen at kende, 

leger, synger og har det rigtig sjovt. 

Kunne du tænke dig at blive en del af dette 

dejlige fællesskab og få mange sjove oplevelser 

sammen med din søn eller datter?? 

Vi har desværre et par ledere, der efter flere år i 

bæverflokken er stoppet. Vi har derfor brug for 

hjælp til at afvikle møderne om tirsdagen. 

Du behøver ikke have været spejder selv, bare du kan lide at være 

sammen med børnene og være i det fri.  Vi stiller selvfølgelig uniform til 

rådighed. 

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til mig på 

telefon 28 90 99 10 

Stor bæverhilsen 

Majbritt Fredgaard 
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Støtte fra Nordea-fonden 
Af Trine Thorsen 

 

Tak til Nordea-fonden der har støttet os med 40.000 DKK til redskaber/ 
aktiviteter til vores kommende balancebane. Banen vil blive etableret i 

løbet af efteråret 2019, med hjælp fra frivillige (forældre). 

Planen er at Balancebanen bliver etableret på mellem de to bålhytter. 

Nedenstående er nogle af de elementer, der kommer til at indgå.  
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Du skal med til arbejdsdag 
Af Trine Thorsen 

Igen i år er der planlagt en arbejdsdag i løbet af efteråret.  

Lørdag den 5. Oktober 2019 kl. 10 – 15 

Hvor vi ud over de faste opgave gerne skulle i gang med etablering af 

balancebanen. 

Derudover vil det være muligt i løbet af september at hjælpe med at 

færdiggøre det nye aktivitetsområde foran det hvide hus. – Der er blevet 

gravet ud, så nu mangler vi ”bare” at få etableret og fyldt 
Gabionsvæggene, der skal holde skrænten. Der vil blive lagt optil at 

denne opgave kan løses på tirsdage, mens børnene er til spejder. 

Når Gabionsvæggene er på plads skal der på det øverste niveau 
etableres et Område for Insekter og Sommerfugle bl.a. skal de tre 

højbede bag den gamle bålhytte flyttes derop. 

∞∞∞ 

 

Bæver-/ Ulve Sommerlejr 
Af Trine Thorsen 

Fredag den 10. maj var det igen tid til fælles Sommerlejr for Bævere og 
Ulve. Vi mødtes ved Bredballe Centret kl. 16:30 og fik hurtigt pakket 

dobbeltdækkerbussen, der skulle køres os til Vranum Bakkehus ved 

Viborg med 18 Bævere og 23 Ulve, Ledere og Tanter/Onkler. – Det var 

lige før, der ikke var tid til at få sagt farvel til de fremmødte forældre og 

søskende, da alle var spændte på de kommende dages oplevelser. 

Årets tema for lejren var TIVOLI. 

Det tog en lille time at køre med bussen til Vranum Bakkehus. – Vi måtte 

gå det sidste stykke vej til hytten, da bussen ikke kunne komme ind på 

markvejen. Så efter en rask gå tur i højt humør var alle klar til at flytte 

ind i henholdsvis hytte og shelters. 
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Ulvene skulle sove i shelters med panorama udsigt over Hald Sø. 

Bæverne blev indkvarteret i Hytten på tre værelser, så der var et 

drengeværelse og to pigeværelser. Derefter var det tid til at spise den 

medbragte madpakke og udforske området inden det var tid til lejrbål. 

Lejrbålet var hyggeligt med de sædvanlige bålsange og konkurrencer, 

mens vi nød solnedgangen over Hald sø. Bagefter var der snobrød, kage 
og saftevand inden det var sengetid for de fleste, så alle ville være friske 

og klar til lørdagens aktiviteter. 

Lørdag startede tidligt, da der var nogle spændte/ friske bævere, som 
var klar til en dag fuld af aktivitet. Efter morgenmad og flaghejsning gik 

vi i gang med formiddagens aktivitet, hvor vi skulle bygge 

Tivoliaktiviteter til søndagens Tivoli. Alle arbejdede ihærdigt, så der blev 
bygget ”Det muntre køkken”, en Vippe, et Spisebord, Støvlekast, Konge 

Keglespil, Skyde på Mål Stativer, Indgangsportal, en Fiskedam og til 

sidst blev der sat en Gynge op og en Balance Bom. 

  

Efter frokost var der tid til at færdiggøre formiddagens aktiviteter inden 

eftermiddagsløbet, hvor Bæverne og Ulvene skulle løse forskellige 
opgaver i mindre grupper bl.a. en smag Kims Leg, bygge en nødbåre, 

huske hvad de forskellige spejdermærker betyder og sidst men ikke 

mindst skylde til mål mod Emil med Vandballoner, hvis de kunne slå en 

sekser. 
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Der var tid til lidt afslapning inden 

aftensmaden. – Det var nogle sultne 
spejdere, der efter en lang dag ude i 

det gode vejr med masser at 

aktivitet kom ind til aftensmad (pasta 
m. kødsovs og isvaffel m. guf til 

dessert).  

Aftenens lejrbål bød på nye 
konkurrencer, en ny udgave af en 

sangleg. Vi sluttede af med snobrød, 

kage og saftevand inden det var tid til at kravle i soveposerne for at 

samle ny energi til søndagens program. 

Søndag morgen stod vi op til endnu en solskinsdag. Efter morgenmad og 

flaghejsning fik vi hurtigt pakket sammen, så vi kunne sikre at alt var 
klar på tivolipladsen inden forældre og søskende kom for at besøge 

TIVOLIET efter frokost. Bæverne og Ulvene havde mulighed for at prøve 

aktiviteterne i løbet af formiddagen, samtidig med at det var muligt at 
blive malet i ansigtet og får lavet et tylskørt. Også popkorn maskinen 

blev gjort klar til eftermiddagens besøg. 

Efter en hurtig frokost var det tid til at vise forældre og søskende 
området og Tivoliet. Det var nogle glade og stolte børn, der viste 

pionerarbejdet frem til forældre og søskende inden det var tid til at sige 

tak for denne gang. 
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Dannebrog 800 År 
Af Trine Thorsen 

Vi startede dagen i Jelling, hvor Splitflagene blev hejst på gravhøjene 

under ledsagelse af kanonsalut og kirkeklokker – meget stemningsfyldt.  

 

Derefter var det tid til lidt morgenmad arrangeret af FDF i Jelling inden 

turen gik tilbage til Vejle.  

I mellemtiden havde vejrguderne bestemt, at vi skulle have regn til 

resten af arrangementet, så vi var spændte på hvor mange friske 

Spejdere, der ville møde op inde i Vejle. 

 

  

Stefan, Maja og Silke 

trodsede regnen og 

sørgede for sammen 
med Lars og Mikkel, at vi 

fik vist fanen for KFUM-

Spejderne i Bredballe. 
Det var nogle stolte 

Spejdere, der bar fanen 

fra Abelones Plads til 

Rådhustorvet. 

Og da Borgmesteren 

efterfølgende inviterede 
alle fanebærere på en 

lille forfriskning inde på 

Rådhuset var vi også klar 

til det. 

Vi fik udleveret Fanebånd 

til de tre store faner som 
symbol på, at vi havde 

deltaget i fejringen af 

Dannebrog 800 år. 
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Kanotur på Skjern Å 
Af Sisse Mürer Højer 

Vinden i håret, solbrillerne på, en vandflaske i den ene hånd og en pagaj 
i den anden og et stort træ forude i Skjern Å, det var noget af det 

sommerlejren for juniorerne i år bød på. 

En hyggelig weekendtur med kanosejlads på Skjern Å med juniorerne 
blev til en helt fantastisk oplevelse for både børn og voksne. Turen 

startede godt ud med at vi kom frem til vores første overnatning, hvor 

telte skulle slås op og aftensmaden skulle i gang med at laves. På 
teltpladsen var vi ikke alene, der var både en ungdomsskole og en DDS 

spejder gruppe på tur. Vi fik derfor øvet os på at respektere andre og 

give dem plads også, hvilket gik rigtig godt. Aftensmaden bød på 
hjemmelavet pizza i medbragt pizzaovn. Pizzaovnen var rigtig god, men 

en kamp med juniorernes sultne maver og tilberedningstiden på en pizza 

blev et lille problem. Juniorerne fik dog alle mætte maver og trods 
utålmodigheden, men alle fik et smil på over de gode pizzaer og vi 

sluttede af med Lærkes hjemmebagte drømmekage muffins. Aftenen var 

lys, men alle var trætte og der gik ikke lang tid fra at de unge skulle 
sove til at der var ro i 

teltene. 
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Anden dag, hvor vi rigtig skulle i gang med kanosejlads skulle starte 

godt ud og det betød at morgenmaden stod på bøfsandwich med det 
hele.  

Alle juniorerne syntes det var en lidt skør idé, men lederne var glade og 

de unge spiste også alle en bøfsandwich. Der var dog stadig nogle der 
manglede deres normale morgenmad, så selvom der var lækker mad på 

bordet blev havregrynene fundet frem til Lærke og Silke. 

Alle juniorerne havde selv fået lov fra start at vælge hvem de ville starte 
med at sejle i kano sammen med og de gik bedre for nogen end andre. 

Det var nyt for de fleste at sejle i kano, så der gik ikke lang tid før 

lederne Mikkel og Sisse sejlede med en junior hver og kanoen med de 

tre piger blev sat på slæb efter lederne Henrik og Christians båd. Der 

blev lært teknikker til hvordan man kunne sejle bedst i en kano og 

undgå træer, buskads, grene og alle de andre udfordringer man møder 
på en å. Men selvom man kunne teknikerne, så var der god strøm i åen 

og alle fik smagt på blade, fluer og andet. Selvom det var hårdt at skulle 

ro var alle glade og der blev grinet når båden vente baglæns eller når 
man "kom til" at sprøjte lidt vand på den anden kano. Efter mange 

timers sejlads kom vi frem til den nye teltplads, som efter pigernes 

vurdering var 3 stjerner værd i forhold til første teltplads der kun fik ½ 
stjerne, da der på den nye teltplads var vand som kunne drikkes, flere 

bænke og meget mere plads til alle teltene. Igen skulle teltene op og 

aftensmaden skulle laves, denne gang bød maden på mørbradgryde med 
masser af kød, pølser, lidt grøntsager og en lille liter fløde. Imens at 

maden lavede sig selv, havde flere drømt hele dagen om at bade og nu 

var chancen der. Mathias var den første der tog en gynge og svang sig 
ud i vandet, smilet blev dog forvandlet til et ansigt i chok da vandet var 

lidt koldere end forventet. Det stoppede dog ikke resten af drengene og 

Lea i at hoppe i vandet og der gik sport i at svømme mod strømmen. 
Sofus vandt i bedste udspring, da han fik lavet en maveplasker og stadig 

fortsatte med at bade. Det sluttede af med et gruppefoto af alle 

drengenes hoveder over vandet og hurtigt op og få tørt tøj på inden 

aftensmaden var serveret. Aftensmaden faldt i god jord med alle og der 

blev efter drukket en masse te og ristet skumfiduser inden dagen var 

omme og man igen skulle hoppe ned i sovepose. 

 

Næste morgen havde juniorerne fået at vide aftenen før at 

morgenmaden først var serveret når deres tasker var pakket sammen og 
til ledernes overraskelse da de stod op var juniorerne færdige med at 

pakke tasker og allerede i gang med at pakke teltet sammen. 

Morgenmaden stod på æg, bacon og pølser og så skulle vi ellers hurtigt 
afsted da der foran os var en længere tur for at nå til endestationen. Den 
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sidste strækning var langt mere snørklet og mere bevokset, så der var 

flere udfordringer med at dreje ordentligt, men de fleste havde lært en 
del fra gårsdagens sejlads. Pause stedet for frokosten blev dog overset 

af fortroppen, så de der skulle tidligere hjem, måtte kravle gennem lidt 

buskads og op af en lille skrænt. Opgaven var så nu at der skulle findes 
et sted at holde frokosten, da hele flokken var trætte og udmattede. Det 

tog lidt tid, men der blev fundet et sted, dog kom alle ikke helt sikkert 

dertil, da Mathias og Sofus fik blokeret åen for spejderleder Mikkel og 
han kæntrede for måtte på en lille svømmetur. Frokosten skulle gå 

hurtigt, da vi var bagud og der stadig var et langt stykke endnu. Det 

viste sig dog at der ikke var så langt igen og alle fik trodset at sejle imod 
strømmen og i land hvor vi kom 1,5 time før i land end forventet. 

Juniorerne havde vist at de var blevet skrappe til at sejle og at selvom 

man var udmattet, så fortsatte alle med at sejle i mål.  

En dejlig lejr med solskin, glade spejdere og en rigtig sjov oplevelse at 

se tilbage på. 
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Samværsregler og øvrige bestemmelser  
for  

Bredballe Gruppe, KFUM-spejderne i Danmark 

Udarbejdet 2019 
 

Det er vigtigt for os, at det er trygt at være i medlem af Bredballe gruppe, KFUM-
spejderne. Derfor har vi i Bredballe Gruppe i tråd med KFUM-spejderne i Danmarks 
beslutning om indførelse af samværsregler, lavet disse samværsregler for vores 
gruppe. 
 
Afsnit 1 - Generelt: 

1. Disse samværsregler er udarbejdet for at sikre en god og tryg relation mellem børn og voksne, 

samt imellem børnene. 

2. Reglerne gælder ikke enhver tænkelig situation, hvorfor de i høj grad skal forstås som 

retningslinjer. 

3. Vi er alle ansvarlige for at efterleve gruppens samværsregler, øvrige bestemmelser, korpsets 

vedtægter og bestemmelser, samt gældende dansk lovgivning. 

4. Enhver er forpligtet til at gribe ind, hvis man mener at der sker overtrædelse af gruppens 

samværsregler, øvrige bestemmelser, korpsets vedtægter og bestemmelser, samt gældende 

dansk lovgivning. 

5. Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med gruppeledelsen eller bestyrelsen i 

fortrolighed. Gruppeledelsen/bestyrelsen handler om nødvendigt efter gældende lovgivning, 

herunder ift. Underretningspligten.  

Afsnit 2 - Samvær generelt: 

1. Vi tilstræber at alle bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog, både i skrift og i tale, 

overfor alle.  

2. Ved fotografering, video- og lydoptagelser respekteres fototilladelser, som forældrene har 

givet ved indmeldelse. Der optages eller offentliggøres ikke materiale, der kan være 
krænkende eller overskride børn og unges grænser. Som hovedregel vil offentliggjorte fotos 

være situationsbilleder, og der bedes om samtykke, inden portrætfotos offentliggøres. Med 

situationsbilleder menes billeder med flere mennesker i f.eks. aktivitet.  

3. Vi respekterer børn og unges behov for fysisk kontakt, men også deres grænser. Et nej skal 

respekteres, også i leg.  

4. Spejderarrangementer i private hjem er kun tilladte, hvis der er flere ledere og børn tilstede. 

Afsnit 3 - Ledere, assistenter og andre hjælpere i gruppen: 

1. Vi er som ledere, assistenter, hjælpere eller medlemmer af bestyrelsen i Bredballe gruppe et 

forbillede/rollemodel for børn og unge, og skal derfor kunne stå inde for egne handlinger, 

ligesom vi er forpligtede til at gribe ind, hvis vi oplever, at andre ledere/assistenter/hjælpere 

overtræder gruppens samværsregler, korpsets love eller andre relevante regelsæt.   

2. At vi er rollemodeller for børn og unge er også gældende ved kontakt på diverse elektroniske 

medier: f.eks. Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. 

3. Ved den årlige lederfordeling tilstræbes det, at der er ledere af begge køn ved alle enheder.  

4. Alle ledere, gruppebestyrelse, assistenter og andre hjælpere over 15 år i Bredballe gruppe skal 

have indhentet børneattest i Det Centrale Kriminalregister ved tiltrædelse jf. korpsets 
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bestemmelser nr. 9, stk. 8, i forbindelse med deltagelse i alle former for aktivitet, der 

involverer mindreårige. 

5. Alle aktive ledere, gruppebestyrelse, assistenter og hjælpere over 15 år får desuden indhentet 

nye børneattester hvert år. 

6. Har man ikke en ren børneattest, kan man ikke fungere som leder, assistent eller hjælper 

i Bredballe Gruppe. 

7. Personer, der ønsker at blive ledere, assistenter eller hjælpere i Bredballe Gruppe, kan kun 

blive dette efter samtale og tilladelse fra gruppeleder og bestyrelsesformand. 

8. Seksuelle forhold mellem voksne over 18 år og unge el. børn under 18 år er jf. Straffelovens 

§223 forbudt. Dette er gældende for os som ledere, assistenter og hjælpere i vores omgang 

med børn og unge, som er i vores varetægt.  

Kæresteri mellem leder/assistent/hjælper og børn og unge under 18 år, der er medlemmer i 

Bredballe Gruppe, er ikke tilladt. 

Ved kæresteri mellem medlemmer under 18 år tages problematikken op med de involverede 

og deres forældre. 

9. Ved konstateret krænkelse eller overgreb følges de i hytten ophængte vejledninger i 

kriseberedskab fra korpset, eller de vejledninger fra korpset, som kan findes på nettet. 

10. Alle ledere, assistenter, unge over 15 år og andre i Bredballe Gruppe skal kende til 

samværsreglerne og øvrige bestemmelser. 

Afsnit 4 - Ture, lejre og overnatning: 

1. På lejre og overnatning tilstræbes det, at der altid deltager ledere af begge køn. Ved lejre med 

overnatning tilstræbes det, at der altid deltager mere end én leder. Hvis man undtagelsesvis 

kun er én leder afsted på tur, kræver dette skriftlig tilladelse fra forældrene. 

2. Som udgangspunkt sover drenge for sig og piger for sig. Kvindelige ledere kan sove sammen 

med piger og mandlige ledere kan sove med drenge i situationer med begrænset 

overnatningsplads.  

3. Der bades og omklædes adskilt i køn. Børn og unge omklæder og bader selv. Men der vil være 

mulighed for at kalde på en voksen leder af samme køn.  

Det tilstræbes, at der er minimum to ledere med samme køn som børn og unge tilstede i 

situationer, f.eks. ved eftersyn for skovflåt. Der kan være undtagelser af hensyn til f.eks. 

blufærdighed, men så skal man være ekstra opmærksom på at italesætte det til ens med-

ledere, assistenter og hjælpere. Det tilstræbes at man kontakter barnets/den unges forældre 

og oplyser om hændelsen hurtigst muligt.  

4. På lejre skal der være faciliteter til vask og omklædning, så børnenes blufærdighed 

respekteres.  

5. Hvis der skal bades på lejr f.eks. i havet eller sø, kræver dette en skriftligt udfyldt badetilladelse 

fra forældrene. Her skriver forældrene under på, at barnet må bade under vores opsyn ved 

f.eks. stranden. Det betyder, at man som ansvarlig leder for badning, sørger for, at der er en 

person tilstede på badestedet, som kan redde barnet ved f.eks. badeulykker..  

6. Ved indmeldelse af et medlem indhentes der generel kørselstilladelse fra forældrene. Men vi 

indhenter kørselstilladelser fra forældrene i forbindelse med aktiviteter/lejre, hvor det er 

relevant. Dette betyder at forældrene skriver under på, at vi må køre med børnene efter 

gældende regler for transport af børn i privatbiler, hvis det er nødvendigt f.eks. til vagtlæge og 

skadestue eller lignende situation. 

Det italesættes overfor øvrige ledere og for forældrene, hvis én leder er nødsaget til at køre 

alene med et barn til f.eks. skadestuen. 

Det tilstræbes, at der er en leder med kørekort og bil med på arrangementer. 

7. Ved sejlads- og klatre- aktiviteter i Bredballe gruppe følges KFUM-spejdernes gældende regler 

og vejledninger.  
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Afsnit 5 - Rygning: 

1. Rygning foregår altid udendørs og aldrig i børnenes nærvær. Dette betyder, at der ikke ryges i 
gruppens telte eller samlingstelt på lejr eller hvor børn og unge opholder sig på lejrpladsen. 

Rygning foregår i pauser i programmet, og ledere forlader ikke en lederopgave for at ryge. 

Steder for rygning aftales mellem ledere/voksne, og disse aftaler skal følges. 

Rygere skal være særligt opmærksomme på brandsikkerhed.   

2. I tilfælde af rygere under 18 år skal dette aftales mellem enhedsleder og forældre.  

3. E-cigaretter sidestilles med rygning. 

Afsnit 6 - Rusmidler: 

1. Ledere, assistenter eller hjælpere drikker ikke alkohol foran eller med børn og unge under 18 

år i Bredballe Gruppe, eller når vi som ledere/assistenter/hjælpere har ansvar for børn og 

unge under 18 år, fx på lejr, hvor der holdes lederhygge efter børnene er lagt i seng, vil der 

altid skulle være to, som kan køre.  

En undtagelse kan være ved særlige lejligheder f.eks. nytårskur, lederarrangementer og 

forældrehygge på familieweekenden. 

2.  Ingen deltagere i spejderarrangementer – med eller uden uniform – må være beruset – 

Korpsets bestemmelser nr. 9, stk. 5. 

3. Brug af euforiserende stoffer er forbudt. Dette sidestilles med øjeblikkelig hjemsendelse fra 

aktivitet eller arrangement. Ved børn og unge tages der øjeblikkelig kontakt til forældrene, 

gruppeledelse og bestyrelse. 

Afsnit 7 - Uniform, tørklæde og dolk/kniv: 

1. Medlemmer i Bredballe Gruppe må medbringe egen dolk/kniv til de ugentlige spejdermøder, 
hvis de har gældende knivbevis, eller i større alder har lært at håndtere kniv forsvarligt. 

2. Kun børn, der har taget knivbevis, må medbringe kniv på weekender/lejre. Det tilstræbes, at 
kniven opbevares i rygsækken under transport til/fra lejren. Forældrene og børnene 
orienteres om dette på udleverede pakkelister eller infosedler. 
Hvis spejdernes knive ikke medbringes på færden i offentligt rum, skal de opbevares 
forsvarligt på f.eks. lejrpladsen. 

3. Når vi er til spejder, bærer vi som minimum tørklæde (og gerne uniform), med mindre at 
sikkerheden taler imod, f.eks. ved klatreaktivitet.  

4. Når vi tager af sted til og fra weekender og andre ture, bærer vi altid tørklæde (og gerne 
uniform). 

Afsnit 8 - Forældre: 
1. Vi, som ledere, assistenter og hjælpere forventer at blive informeret hvis et barn har særlige 

behov eller der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på.  
2. Vi forventer, at forældrene, til børn og unge medlemmer i Bredballe Gruppe, er opmærksomme 

på, hvordan deres børn færdes og begår sig på de sociale medier, når det har relation til 
spejderarbejdet i Bredballe gruppe. 

Disse regler skal godkendes og evt. revideres af ledere og bestyrelsen hver 12. 
måned på lederweekenden.  Disse regler findes offentligt tilgængelige i sidste 
reviderede og godkendte version på bredballe.gruppesite.dk/samvaersregler, 
og på gruppens opslagstavle i hytten. Disse regler udsendes til alle medlemmer 
efter revidering og godkendelse via medlemsservice, og i bladet ”Grønsagen” 
skal der være en fast reference til, hvor disse regler findes. 
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Harlem Jamborette 2019  
Af Henrik Oxlund 

TROPspejdernes vildeste sommerlejr 

I år skete det på dag 3. Denne følelse af et ”spejder-Zen” mode, hvor alt 

går op i en højere enhed. Der hvor spejderne snakker med hinanden på 

tværs af enheder og distriktsgrupper. Der hvor der er et hav af hænder, 

når der spørges til frivillige hjælpere til dagens aftensmadshold. Der hvor 

rutiner i lejren er under etablering. Det øjeblik hvor alle er indstillet på at 

skabe nye relationer og få en fantastisk oplevelse i Holland. 

I år var TROP taget med på Jamborette i 

Holland. En køretur på 8-10 timer til den lille 

by Haarlem, 10 km. uden for Amsterdam.  

Det var en distriktstur. Dvs. spejdere fra hele 

Munkebjerg distriktet. I alt 28 deltagere afsted, 

heraf 9 spejdere fra TROP i Bredballe. Pigerne 
var repræsenteret ved Anne, Julie og Viola. 

Drengene var Jakob, Magne og Rasmus (de 

kommende seniorspejdere) og Hans Christian, 

Alexander og Knud Erik. 

Jamborette i Haarlem er en Jamboree i 

miniformat. Der var 4.000 deltagere fra 40 
nationer. For at trække streger til den 

storpolitiske situation var både Rusland og 
Ukraine til stede side om side på lejren, 

sammen med Kina og USA trods 

toldpålæggelse på kinesiske varer i USA – alt 

dette glemmes, når man står side og side på 

en spejderlejr. Lejren foregik med engelsk som 

hovedsprog, så pludselig kunne man høre sine 
spejdere have en intens diskussion på flydende 

engelsk med Scouter Bruce fra Canada 

(Scouter Bruce var omkring de 60 og havde et 

overskæg, som kun blev overgået af vores egen Niels Knudsen).  

Der var såkaldte underlejre på selve spejderlejren. Vi havde plads i den 

gule lejr, hvor temaet var steam punk. Steam punk er en genre indenfor 
scifi, som trækker tråde tilbage til tiden, hvor de store dampmaskiner 
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blev opfundet. Hver underlejr havde sit eget spejderråb og sin egen 

sang, som gjaldede til hver samling i underlejren. 

For at Munkebjerg skulle komme i rette stemning, havde alle fået 

såkaldte lejrnavne, som stod på vores turtrøje. Eksempelvis hed 

Alexander ”Earl Lionel Wraith Wood”.  

Maden på lejren var bygget op omkring ”verdensmad”. Og mange af 

vores spejdere blev udfordret på nye egnsretter, hvoraf nogle af dem 

blev indtaget under tvang. Vi var omkring Nasi, Chile Con Carne og Cous 
Cous for at nævne nogle få. Hver aften etablerede vi et madhold, som 

skulle lave mad til hele lejren. Dette skete under hyggelig snak og dans, 

og alle spejderne blev "forhørt" om livret, scoreret, etc. 

Hele lejren varede 12 dage. Oprindelig var min første tanke at det var 

laaaang tid – men lige pludselig var tiden gået, og vi skulle hjem igen.  

Vi ankom lørdag aften til lejren. Det meste af søndagen gik med at 
etablere lejren, hvorefter vi var klar til den store åbningsceremoni om 

aftenen. 

Mandag skulle vi til en stor forlystelsespark ”Walibi”, som lå en times 
kørsel fra Haarlem. I denne form for Djurslands sommerpark kunne 

vores spejdere boltre sig hele dagen og fik prøvet deres indre dare devíl 

af. 

Tirsdag var en såkaldt ”Aqua dag”. 

Dvs. en dag, som først foregik på 

havet i både og på paddleboards og 
tømmerflåder og fortsatte på 

stranden, hvor vi spillede 

forskellige spil. Vi sejlede rundt 
blandt de typiske hollandske 

husbåde, og vi ledere havde held til 

at torpedere en flok spejdere, som 

stod kække på deres paddleboards.  

Onsdag var i ”Hikens tegn”. Der var 

3 seje tøser fra distriktet. som tog 
den såkaldte punisher tour sammen 

med vores alle sammens Niels. Vi 

andre tog på city hike i en by, som 
hed Leiden – en hyggelig hollandsk 

by, hvor vi via ”gåder” og andre hints skulle gå gennem byen og ende i 

målet ca. 14 km. senere. 
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Dernæst var der indlagt en fridag, hvor vi alle valgte at tage til 

Amsterdam. Vi tog regionaltoget ind til Amsterdam, hvor vi havde en 
skøn dag i den hyggelige by. Nogle tog på et teknisk museum, og andre 

valgte at stimulere shoppinggenet. 

Efterhånden som naboskabet med de 
omkringliggende lejre udviklede sig, 

brugte vi vores ledige timer i selskab 

med dem. Vi udvekslede gode 
nationale spejdertraditioner med 

hinanden – og jeg tror, vi alle 

sammen er taget derfra med den 

oplevelse, at verden er blevet mindre, 

og at hvis man skaber relationer, er 

mulighederne uendelige. Vi fik bl.a. 
etableret adresseudveksling med 

"Hollænderne" og en spejderforening i 

London – med håbet om et snarligt 

gensyn. 

I vores samarbejde med spejderne i 

distriktet er vi virkelig lykkedes med 
at skabe nogle gode bånd til nye 

spejdere, som helt sikkert skal indgå i 

vores fremtidige planer. Samtidig har 
der været en masse at lære fra Jan (en spejderleder fra Børkop), som er 

en fantastisk ildsjæl og 

inspirationskilde. 

En masse frø til næste lejr er blevet 

sået, og vi skal nu i gang med at 

udvælge og planlægge næste års 

tur. 

En stor tak til alle de forældre, der 

bakkede op om turen, og som 
stillede deres unge mennesker til 

disposition. Vi har haft en fantastisk 

tur sammen med dem. Vi har kørt 
empiriske forsøg mod dovenskab og 

kræsenhed. Vi har testet, hvad der 

sker, hvis man kun spiser M&M og 
Cola i 12 dage. Og endelig har vi 

gjort jeres børn i stand til at gå 

march.  
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Vi glæder os til en ny sæson efter sommerferien, hvor vi håber på fortsat 

gode oplevelser. og at vi får lov til at fylde lidt i rygsækken på de unge 
mennesker, som ikke tynger men derimod giver mod og energi til 

fornyet nysgerrighed. 

P.s.: Rasmus, Magne og Jakob – husk nu jeres planer – og husk at 

invitere mig med.  

Jørn, Niels og Henrik 

 

∞∞∞ 

 

Folkemødet i Vejle 
Af Trine Thorsen 

Vi deltog i Folkemødet den 7. og 8. Juni sammen med de øvrige 
Uniformerede Korps i Vejle, således at vi sammen kunne gøre 

opmærksom på, hvad spejderbevægelsen har at tilbyde børn og unge. 

Samtidig med at det også var en mulighed for at synliggøre Spejderne 

over for Vejle Kommune. 

 

Lørdag var vi placeret på Nørretorv ved overgangen til gågaden. 

Aktiviteterne på vores stand var bygget op om temaet for Folkemødet 
var de 17 FN Verdensmål. Der skulle bygge dele til en bæredygtig By – 

og hvad skal der være i en bæredygtig By i relation til huse, fabrikker, 

infrastruktur og energikilder.  

Fredag eftermiddag stod vi i 

Mariaparken – hvor der ud 

over puslespil var mulighed for 
at teste kendskabet til de fire 

verdenshjørner i ”minefeltet” 

og ikke mindst riste 
skumfiduser, samt bage 

snobrød. 
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Derudover var det muligt at få ristede Buffalo Larver i stedet for ristede 

pølser i snobrødene. 

 

Sidste aktivitet var et spejderløb i Midtpunktet, hvor posterne relaterede 

sig til de forskellige typer af Flygtninge. 
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Ny 
spejderhytte 
i Bredballe 
Bredballe Spejdercenter er en 
selvejende institution, der har 
til formål at drive 
spejderhytten i Bredballe. 
Bredballe Spejdercenter huser 
både KFUM spejdere og 
spejdere fra Det Danske 
Spejderkorps. 

Spejderhytten i Bredballe er 
over 40 år gammel. Den ligger i 
Nørreskoven lige ned til 

Bybæk. Det har betydet, at den gennem de seneste år har været 
oversvømmet flere gange og nu fremstår nedrivningsklar. 

Vi vil opføre en ny spejderhytte til at understøtte de aktiviteter, der 
giver gode spejdere og på sigt kvalificeret arbejdskraft til din 
virksomhed. 

Hytten opføres på et løftet fundament, så fremtidige oversvømmelser 
kan undgås. På den måde skaber vi sammen rammerne for fremtidige 
spejderaktiviteter, der kan gøre det endnu bedre at være spejder. 

  

 

Invester i fremtiden 

For at rejse kapital til en ny hytte etablerer vi en sponsorvæg i hytten. 

Her kan du få en plads med dit firmalogo lasercuttet ind i en 
træplade. 

En plads på sponsorvæggen er for 25 år. 

”Børn ønsker at gøre 

ting, derfor skal de 

opmuntres til at gøre 

dem i den rigtige 

retning, og lad dem så 

gøre dem på deres egen 

måde. Lad dem begå 
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Dit firmalogo på væggen 

Når du underskriver en sponsorkontrakt sørger Bredballe 
Spejdercenter for at fremstille et indgraveret logo i den ønskede 
størrelse samt for ophængning i hytten. 

Logoer kan sponseres i følgende størrelser: 

A6 kr. 12.500,- 
A5 kr. 25.000,- 

Det er muligt at sponsere flere pladser. 
Dit firmalogo vil også blive lagt på  projektets hjemme-side. 

 

Bredballe Spejdercenter 

  

  

Ekkodalen 2 

7120 Vejle Ø 

Gitte Eriksen  Mikkel Thorsen 
53 90 06 33             40 81 60 40         www.bredballespejdercenter.dk 
 

  

brdeballespejdercenter@gmail.com 
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Ledere og andre frivillige, efterår 2019 
Enhed / funktion Navn Tlf E-mail 

Bæver Majbritt Fredgaard  61 94 05 98 majbrittfredgaard@live.dk 

 Emil Filsø  41 16 62 89 emilfilsoe@gmail.com 

 Trine Thorsen  40 98 38 89 trine.thorsen@compaqnet.dk  

 

 
Assistenter 
Sofus Filsø 
Silke Stengaard 
Mathias Gotfredsen 
   

Ulv Brian Ahlmann  41 99 12 29 brian@ahlmann.dk 

 Morten Daubjerg Sørensen  40 62 10 20/23 65 16 59 mortenanita@gmail.com 

 Rene Stig Jacobsen  29 13 47 31 rsjacobsen@gmail.com 

 Peter Bech 22 30 33 95 Peter@erdmannbech.dk 

    

    

Junior Christian Rasmussen  29 48 58 27 remabumsen@hotmail.com 

 Henrik Lüders 23 25 42 91 mulleglad@hotmail.com 

 Mikkel Thorsen  40 81 60 40 mikkelthorsen@live.dk 

 Alexander Nymark  25 61 51 26 alex.nymark@gmail.com 

 Leif Tarri  26 13 94 23 leta@ibc.dk 

    
Trop Jørn Madsen  50 50 65 77 madsenjorn2014@gmail.com 

 Henrik Oxlund  20 80 96 51 oxlund@hotmail.com 

 Lars Sørensen  20 83 90 94 fam.lbs@gmail.com 

 Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

    
Gruppeledere 
 Mikkel Thorsen  40 81 60 40 mikkelthorsen@live.dk 

 Emil Filsø  41 16 62 89 emilfilsoe@gmail.com 

Grupperådsformand Freddy Nielsen 20 86 68 43 fredde55@hotmail.com 

Kasserer Ib Stengaard 40 84 88 04 ib.spejder@hotmail.com 

Grønsagen Kristian Appel 52 34 25 76 kristian.appel@gmail.com 

Hjemmeside og FB Alexander Nymark  25 61 51 26 alex.nymark@gmail.com 

 
Medlemsoplysninger 
Ind og udmeldinger  

Lise Buhl Sørensen 
 

40 87 30 35 
 

lise.buhl@gmail.com  
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Bævere, efteråret 2019 

August    

Tirsdag 20 Opstartsmøde kl. 18.00 til 19.30  

Tirsdag 27 Vi lærer hinanden at kende, laver navneskilte og bæverfamilier 

September 

Tirsdag 3 Bålaften,  vi bager pandekager og skumfiduser 

Tirsdag 10 Vi starter på Hulebygger-mærket  

Tirsdag 17   Hulebygger    

Tirsdag 24 Hulebygger, mærke udleveres 

Lørdag – Søndag 28-29 Familieweekend i Vork 

Oktober 

Tirsdag 1 Intet møde  

Tirsdag 8 Vi laver Primimad over bål 

Tirsdag 15 Efterårsferie 

Tirsdag 22 Vi starter på Eventyrmærket 

Tirsdag 29 Halloween/Eventyrmærke 

November 

Tirsdag 5 Bålaften  

Tirsdag 12 Eventyrmærket afsluttes og udleveres 

Tirsdag 19 Førstehjælp 

Tirsdag 26 Vi fremstiller julepynt 

December 

Tirsdag 3 Juleafslutning 

Januar 

Tirsdag 7 Nytårs”gøjl” 

Søndag 12 Nytårsparade 

Tirsdag   14   Intet møde 

Tirsdag   21   Vi starter på Musikmærket 

Tirsdag   28   Musikmærket 

 

Bæverstab: 

Majbritt Fredgaard     28 90 99 10 

Trine Thorsen            40 98 38 89 

Emil Filsø                  41 16 62 89 
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Ulve, efteråret 2019                     2. og 3. klasse 

August    

Tirsdag 20 Fælles opstart  

Tirsdag 27 Ulveopstart med nye bander – hvordan er det at være Ulv 

September 

Tirsdag 3 Økse- og knivbevis 

Tirsdag 10 Økse- og knivbevis 

Tirsdag 17 Kokkemærket: madlavning i det fri 

Tirsdag 24 Løb med poster – sammen med Junior 

Lør–Søn 28-29 Familieweekend i Vork 

Oktober 

Tirsdag 1 Intet møde 

Tirsdag 8 Kokkemærket: madlavning i det fri 

Tirsdag 15 Efterårsferie 

Tirsdag 22 1. årsulve Stifindermærke / 2.årsulve Pioner mærke 

Fre-Lør 25-26 Sheltertur Kirstinelyst/Randbøl Hede 

Tirsdag 29 Intet møde 

November 

Tirsdag 5 1. årsulve Stifindermærke / 2.årsulve Pioner mærke 

Tirsdag 12 1. årsulve knob / 2.årsulve Pioner mærke 

Tirsdag 19 Bålmad: Servering for forældre 19:30 

Tirsdag 26 Spejder julepynt 

December 

Tirsdag 3 Juleafslutning 

Tirsdag 10 Ledermøde 

Januar 

Tirsdag 7 Forberede nytårsparade 

Søndag 12 Nytårsparade 

 

Ulvestab  

Brian Ahlmann  41 99 12 29 Morten D. Sørensen 40 62 10 20 

Rene Stig Jacobsen  29 13 47 31  Peter Erdmann Bech 22 30 33 95
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Junior, efteråret 2019 

August   Ansvarlig 

Tirsdag 20 Første møde?? Lederne 

Tirsdag 27 Forhindringsbane  

September 

Tirsdag 3 Pionering- karrusel  

Tirsdag 10 Pionering - karussel 

Tirsdag 17 Mærke: Gør det selv 

Tirsdag 24 Løb med poster – sammen med ulvene 

Lørdag – Søndag 28-29 Familieweekend i Vork 

Oktober 

Tirsdag 1 Vi Udfordrer grænserne 

Tirsdag 8 Mærke: Gør det selv 

Tirsdag 15 Efterårsferie 

Tirsdag 22 Løb i skoven 

Tirsdag 29 Pionering 

November 

Tirsdag 5 Mærke: Gør det selv 

Tirsdag 12 Vi Udfordre grænserne 

Tirsdag 19 Mærke: Gør det selv 

Tirsdag 26 Bålmad 

December 

Tirsdag 3 Juleafslutning 

Tirsdag 10 Ledermøde 

Januar 

Tirsdag 7 Forberede nytårsparade 

Søndag 12 Nytårsparade 
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Spejdertroppen, efteråret 2019 

August   Ansvarlig 

Tirsdag 20 Opstart  

Tirsdag 27 Dannelse af nye patruljer 

September 

Tirsdag 3 Skov og Strand 

Tirsdag 10 Skov og Strand  

Tirsdag 17   Skov og Strand 

Tirsdag 24 Skov og Strand  

Fredag – Søndag 27-29 Familieweekend i Vork  

Trop tager ud fredag på cykel og overnatter i shelter 

Oktober 

Tirsdag 1 Mærke stor pionering 

Tirsdag 8 Mærke stor pionering 

Tirsdag 15 Efterårsferie 

Tirsdag 22 Mærke stor pionering 

Tirsdag 29 Mærke stor pionering 

November 

Tirsdag 5 Mærke komunikation 

Tirsdag 12 Mærke komunikation 

Tirsdag 19 Mærke komunikation 

Tirsdag 26 Mærke komunikation 

December 

Tirsdag 3 Juleafslutning 

Tirsdag 10 Ledermøde 

Januar 

Tirsdag 7 Spejdermøde  

Søndag 12 Nytårsparade 

 

Tropstab 

Jørn Madsen             50 50 65 77 

Lars Sørensen           20 83 90 94 

Henrik Oxlund           29 69 07 86 

Niels Knuzen             53 58 86 78  
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Årskalender 
August 2019 

20. Fælles opstart 

 
September 2019 

1. friluftsgudstjeneste 

8. Naturens dag i spejdercenteret 
28-29. Familieweekend Vork. 

 

Oktober 2019 
5. Arbejdsdag i hytten 

27. ”Busk”.Kl. 10.00 gudstjeneste 

 
November 2019 

Salg af juletræer 

 
December 2019 

3. Juleafslutning 

Salg af juletræer 

Januar 2020 

12. Nytårsparade 

 
Februar 2010 

4. Kyndelmisse 

Fastelavn og Valg til 
gruppebestyrelse 

 

Marts 2020 
 

April 2020 

 
Maj 2020 

Arbejdsdag i hytten 

15-17. Bæver / ulve sommerlejr 
 

Juni 2020 

 
Juli 2020

 

∞∞∞ 

 

Fællesskab og afslapning på Haarlem Jamborette 2019 


