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Ny gruppeledelse 
Af Mikkel og Emil 
 

Vi har delt gruppelederposten så 

arbejdsbyrden ikke bliver for stor. 
Vi vil gerne drive gruppen til at blive 

et lokalt kraftcenter for KFUM-

spejderne. For at nå dertil har vi brug 
for en god stor lederflok. Vi får derfor 

brug for flere ledere efter sommer-ferien for at få det hele til at gå op. 

Ved at vi er en stor lederflok gør det det nemmere at være leder, og en 
god oplevelse for ledere og børn at gå til spejder. 

Hvad får du som leder: 
 Et fællesskab med andre ledere 

 Sjov, hygge og udfordringer 

 Mulighed for at udvikle dig selv 

 Kompetencer i projektledelse 

 Eventkoordinator 

 Learning by doing 

 Mulighed for at være med til at udvikle børn og unge, så de lærer at 

samarbejde og lede mindre grupper 

 

 

Fordelen ved at vi er mange ledere er at arbejdsbyrden for den enkelte 

bliver mindre, og at du som leder kan tage en ”fridag” hvis der er behov. 
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Vi har et mål om at sætte Bredballe gruppe på landkortet som et lokalt 

kraftcenter. Et sted, hvor vi giver børn og unge ”den store rygsæk” på 
med færdigheder, som de kan bruge ude i den store verden.  

Vi har derfor brug for en større gruppebestyrelse og en stor bred 

lederflok + en aktiv forældregruppe til at støtte op om spejdergruppen 
og spejderhuset. 

 

Spejderhilsner 
Mikkel og Emil 

  

KFUM spejdernes vedtægter siger om gruppelederen 

1. Gruppelederen har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte 

og hjælpe enhederne, herunder at: 
 anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre 

regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i 

relevant uddannelse. 

 styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne. 

 arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i 

spejderarbejdet og søger løbende inspiration hertil, herunder at 

være bekendt med korpsets publikationer og det til enhver tid 

gældende arbejdsprogram. 

 sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være 

spejdere. 

 planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde 

koordineres og udvikles. 

 være bindeled mellem enhed, gruppe, distrikt og korps og som 

en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser 

sig som en del af en samlet bevægelse. 

 understøtte det lokale samarbejde med f.eks. kirken, skolen, 

øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer. 

 give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til 

lederbrevets indhold. 

2. Gruppelederen udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar 

over for gruppebestyrelsen. 
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Valg til gruppebestyrelsen 
Af Freddy Nielsen formand for gruppebestyrelsen 

Godt nytår til jer alle 
 

I forbindelse med fastelavnsmødet for spejderne den 5 marts 2019 er 

der grupperådsvalg/ generalforsamling med valg til bestyrelsen  
Her har DU, som forælder mulighed for at give din mening til kende, 

komme med ideer og forslag, stille spørgsmål til gruppebestyrelsen og 

omkring spejderlivet generelt.  

 

Vi vil fortælle om året, der er gået, gennemgå gruppens regnskabet og 

vælge medlemmer til grupperådet/ bestyrelsen. 
 

På valg 
Ib (kasser) modtager genvalg  

Jens Peter - ønsker ikke genvalg  

 
Der er derfor mulighed for at blive en del af grupperådet, hvis DU har 

lyst til at tage del i dit barns spejderliv. Skulle der være flere der ønsker 

at stille op skal vi nok finde en løsning på dette, da jo flere vi er til at 
løfte arbejdet jo nemmere går det for os alle. 

 

Grupperådsvalget/ generalforsamling afholdes i spejderhytten, og vi vil 
være vært med en kop kaffe/the og et stykke kage.  
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Sæt kryds i kalenderen 5 marts og kom til valg til gruppebestyrelsen/ 
generalforsamling, mens børnene holder fastelavnsmøde.  

 

Vi ser frem til at se dig. 
 

Vel mødt 

 

 

Vil du vide mere kan reglerne for gruppen ses her: 

https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/gruppen/ 
 

∞∞∞ 

 
Vi er on-line 

Besøg vores Facebook side og husk vores hjemmeside 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/bredballegruppe 
Hjemmeside: http://bredballe.gruppesite.dk/ 

KFUM-spejdernes hjemmeside: https://spejdernet.dk/ 

 

  

Fra korpsetsvedtægter 
Gruppebestyrelsen har ansvaret for gruppen ift.: 

 

 Overordnet ledelsesansvar (bestyrelsesansvar), herunder at der 

udarbejdes budget og regnskab samt sker kontingentfastsættelse. 

 Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet. 

 Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske rammer, faciliteter og 

lederressourcer. 

 Sikring af, at der udarbejdes og årlig opdateres retningslinjer for 

samvær i gruppen, samt løbende opmærksomhed på og sikring af 

kendskabet til disse. 

https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/gruppen/
https://www.facebook.com/groups/bredballegruppe
http://bredballe.gruppesite.dk/
https://spejdernet.dk/
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Overskud på jul 
Af Kristian Søholm 

Julemarked er en af vores pengegivende aktiviteter, som er medvirkende 
til at holde spejdernes kontingent på et lavt niveau. Det har dog også en 

helt anden betydning, nemlig at skabe sammenhold blandt spejder 

forældre, spejdere og søskende til spejdere og desuden få nogle super 
hyggelige timer sammen. Julemarkedet har eksisteret i mange år og er 

drevet af spejderforældre, med hjælp fra spejdere. Der er mange 

forskellige bidragsydere til julemarkedet bl.a. sponsorer, butikker og 

privatpersoner, spejdere, spejderledere, forældre til spejdere. Vi skaber 

alle sammen i fællesskab rammerne omkring Julemarkedet.  

En dag mere? 
2018 startede vi med en 

evaluerings- og planlægningsdag 

20. januar. Der blev besluttet, at 
udvide salgsdagen med en dag, 

således at vi i år havde to dage. 

Salgs dagene er lørdag og søndag 
før første søndag i advent. På 

planlægnings dagen udarbejdes 

en liste med Hvem Gør  
Hvad, for hvert område: 

Planlægning, Reklame, Grønt + 

Dekoration, Julepynt, Tombola, 
Køkken og Salgsbod. I alt har vi 

været ca. 10 personer for at få 

det hele til at lykkes. I september 
måned begyndte forberedelserne 

med julepynt og grønt med 

indkøb og fremstilling af de 
forskellige salgsting. Vi havde 

nogle hyggelige arbejdsdage, 

som var arrangeret af Else-Marie 
Søholm, hvor der blev produceret julepynt og koordineret hvem der 

lavede hvad.   

Kransebinding 
Vi havde kransebindingsdag d. 17. november fra kl. 10 til 15 hvor der 

blev gået til den med kransebinding 5 timer i Ekkodalen, kun afbrudt af 

spisning, som Susanne Hermann havde arrangeret. Alle kranse (næsten) 
som blev solgt til Julemarked blev bundet i løbet af dagen. Vi var 7 - 8 

personer til arbejdsdagen. 

Sponserede gevinster 
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Dagen før Julemarked, dvs. om fredagen, blev der startet på optilling af 

julemarkedet i Bredballemissionshus. Bl.a. borde, stole, julepynt og 
tombolaen blev opstillet. I tobolaen var det blevet til 300 gevinster, som 

alle var sponsoreret. Lene Ahlmann havde her gjort et flot arbejde med 

at fremskaffe og arrangere de mange gevinster, til opsætningen hjalp 
hendes søn – flot arbejde.   

Tombola, kranse og kaffe 
I løbet af de to salgsdage var der mange mennesker forbi missionshuset 

for at købe og se vores julemarked. Dagene forløb rigtig godt med et flot 

salg fra alle salgsboderne. Der var mange mennesker forbi og købe 
julepynt, kranse, lodder i tombolaen. Der var også mange der købte 

forfriskninger i vores kaffe bod, hvor der bl.a. var varme hjemmelavede 

æbleskiver, lagkager, kaffe og te.   
 

12.500 i overskud 

Resultat af vores julemarked gav et overskud på 12.500,- kr. som går 
ubeskåret til vores spejdere. Det er meget tilfredsstillende og skal også 

ses i lyset af vi i foråret valgte, at have to salgsdage. Det er det bedste 

resultat vi har haft.  
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Brug for nye kræfter 
I år er vi nogle stykker som har valgt, at stoppe i Nissegruppen: Anette  

Kjær, Karin Binder, Susanne Hermann, Else-Marie Søholm og jeg.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har hjulpet til med 
gennemførelsen af vores julemarked, her kan nævnes Birgitte Simonsen, 

Birgitte Oxlund, Trine Thorsen, Lene Ahlmann, en speciel tak til jer som 

stopper i år dvs. Anette Kjær, Karin Binder, Susanne Hermann og Else-
Marie Søholm. I har gennem mange år dvs. nogle fra 2001 og frem til 

nu, stået klar når arbejdsopgaverne skulle løses til gavn for vores 

spejdere.   
Til næste års julemarked 2019, skal der bruges minimum 5 nye spejder 

forældre, hvis i ønsker at bibeholde julemarked, som vi kender det i dag. 

Jeg håber, at I kære spejder forælder vil bakke op omkring julemarkedet 
de kommende år og give den nuværende Nissegruppe den nødvendige 

opbakning. Held og lykke med opgaven. 

 

∞∞∞ 

 

Lerovn  
#Clayoven #woodfire #scout 

Af Henrik Oxlund 
Jeg spår lerovnen en revival – jeg er vild med det visuelle udtryk; vild 

med, hvad man kan lave i den, og 

endelig er jeg vild med måden den 
konstruerer på. 

Ideen til at bygge en lerovn blev 

genoplivet på vejen hjem fra SL2017 
i Sønderborg. Jeg så nogle bygge-

projekter på You-tube, og var med 

det samme begejstret. Alle i TROP 
var med på ideen (det er det fede 

ved at være spejder), og vi gik i 

gang i efteråret 2017 med at lave 
hele fundamentet og selve taget til 

lerovnen. 

Så bygges der 
I august tog byggeriet så endelig 

fart. Vi var en masse spejdere, som 

mødtes hen over weekenden, hvor 
Jørn havde hentet ler ved nogle af de 

nye udstykninger i Bredballe. Og så 

var det ellers i gang med hænder og 
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fødder for at få lavet lerovnen. Vi gjorde det over nogle dage. Der er 

nemlig meget tørretid, når man leger med ler.  
Den anden tirsdag i oktober var der så officiel indvielse af pizzaovnen – 

og lad mig sige det 

med det samme – 
jeg er begejstret. 

Med til historien 

hører, at jeg er en 
sucker for 

Napolitaner-style 

pizza, dvs. de helt 
tynde pizzaer, med 

klassisk topping – og 

altid Rosso, og ikke 
de nymodens bianco 

pizzaer med kartoffel 

(jeg nævner det 
blot, så I ved, hvem 

I har med at gøre). 

Dermed kan i også 
forestille jer, 

hvordan jeg har det 

med Hawaii og 
kebab-pizzaer – det 

er hedensk. 

Den første pizza blev lavet med en klassisk tomatsauce, champignon og 
ost – efter halvanden minut var den færdig. Helt perfekt i bunden og lidt 

problemer med at styre topvarmen. Jeg var glad og blev samtidig klar 

over, at de fleste af mine fremtidige pizzaaftener nu skulle tilbringes i 
skoven sammen med min nye bedste ven – en tonstung lerovn, med 

bløde kurver og begyndende skægvækst (da høet vokser i leret). Så I 

kan nok forstå, at jeg var i godt selskab – på det tidspunkt havde jeg 
næsten glemt alle spejderne, som pludselig kom stormende med 

hjemmekonstruerede pizzaer, som nu skulle bages. Skøn aften, skønne 

mennesker, og skøn mad. 
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Gå i gang med en lerovn, hvis følgende er opfyldt; 
 Du elsker at lege med ler. 

 Du har en masse venner, som trænger til at blive aktiveret. 

 Du er pyroman. 

 Du er pizza-elsker. 

 Du har altid min. 3 timer til at lave mad (som du kan bruge på at klappe din nye bedste ven). 

 Du vil gerne have et strejf af Masai i haven – disse ovne findes overalt i Afrika. 

 Dit betalingskort til El-giganten fungerer ikke mere. 

 Du vil imponere din svigermor med juleanden. 

Hvordan kommer du i gang? 
Det bedste er at snakke med 

en spejder (men det gælder 

generelt alle spørgsmål, du 

måtte have i livet) – kom ned 

en aften, klap lerovnen, og få 

en snak med os. Ellers findes 

der en masse gode tips. Jeg 

har selv brugt Instagram til 

alt det visuelle. #Clayoven vil 

få dig i gang. Dernæst er der 

mange veldokumenterede 

projekter på Youtube. Jeg 

vedlægger et par stykker, 

men generelt søg på 

clayoven. 

Budget 
Vi har holdt udgifterne nede 

ved at klunse materialer. Jørn 

har været skarp, hvis der har 

været materialer på 

byggepladser, der skulle 

smides ud. Leret kommer fra 

en byggegrund, halm fra Lars’ far, hårdtbrændte sten fra Emil 

(genbrug). Så igen det er mest timerne, man skal ligge i det.  
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Tak til sponsorerne  
Julemarkedet var sponseret, vi takker giverne 
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Marmaris Pizza 
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En fælles opgave 
Af Niels Knudsen 

Vi har haft juletræssalget ved Bredballe centeret i små 25 år og det er 
en hyggelig måde, hvorpå vi skaber opmærksomhed om os selv, 

samtidig med at vi skaffer midler til vores spejderaktiviteter. Hos os, 

KFUM-spejderne i Bredballe, er det en eller flere salgsvagter, I som 
forældre eller bedsteforældre kan tage sammen med spejderen, som 

sikre ca. 1/3 del af vores samlede spejder budget. Så det kommer fra 

hjertet, når vi her beder jer om at yde hjælp i løbet af december måned. 

 

For få hjælper! 

De sidste par år er 
deltagelsen af forældre 

tippet således at det nu kun 

er ca. 35% der giver en 
hånd med. De giver til 

gengæld en ordentlig skalle 

og tager gennemsnitligt 
mere end 3 vagter. Husk 3 

vagter giver jer et gratis 

juletræ . 
 

Vores forenings 

afhængighed af hjælpende 
hænder er ikke anderledes 

end andre klubbers. Vi er 

en forening, som fodbold- 
håndbold- og volley-

klubben, som alle har 

aktiviteter for børn, og 
fælles for alle foreninger og 

klubber er, at vi er 

afhængige af, at I giver en 
hånd med. 

 

I December har der være en del korrespondance for at få vagterne 
endeligt bemandet og her har det vist sig effektivt, at sende ubesatte 

vagter ud per sms, facebookopslag, samt mails i en tidshorisont på 3-5 

dage. Disse mails og sms’er bliver primært sendt ud til dem, der endnu 
ikke har taget en vagt, idet vi ikke ønsker at rykke på folk, der allerede 

har taget deres tørn.  
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Minimal indsats 

Vi har i år forsøgt at gøre juletræssalget, så lidt arbejdskrævende som 
muligt.  

 Vi har reduceret antallet af vagter ned igen. 

 Vi har automatiseret åbne/lukke vagterne med hjælp fra Rema1000 og tænd/sluk automatik på 

lyset ved pladsen. 

 Vi er også startet op med TillidsTræer, der er en selvbetjeningsordning på salgspladsen, der 

reducerer bemandingsbehovet. 

 Vi har fået vores juletræer leveret i stedet for at bruge tid på at hente dem. 

Salget  

Salget har været lige så godt som sidste år, vi har haft en omsætning 

omkring 116.000 Kr. og en fortjeneste på 60.000 Kr. Eller ca.3.000 

mindre end sidste år. Vi har solgt ca. 360 træer, hvilket er i den lave 

ende sammenlignet med fordums tid, hvor vi var oppe på 4-500 træer, 
men det sammenholdt med en øget prissætning på serviceydelser, som 

fødder og udbringning, har gjort at vi holder et rigtigt godt overskud. 

For at booste salget har vi haft en del Facebook aktiviteter, hvor vi hele 
tiden har holdt dialog og delinger i gang, som sikre, at vi når ud til så 

mange som muligt. Vores navngivning af træer med fodboldhelte gik 

som varmt brød. Vores konkurrence med julepynt kom aldrig rigtig 
igang= lessons learned, men vi lavede andre aktiviteter sammen med 

Storgaard og det var for hele tiden at kunne holde et leben omkring 

vores salgstand. Vores salgsstand var ligesom forrige år raftet sammen 
for at give det et spejderpræg og for at gøre det hyggeligt. 
 

Omkostninger 

Vi forsøger at minimere omkostninger til et minimum, for at så meget af 

omsætningen kan gå til vores børns aktiviteter i form af bidrag til 
sommerudflugter og uddannelse. Vores omkostninger er på ren drift 

såsom træer, net, webløsning, hammer, søm og lys. 2018 er blevet 

endnu et godt år rent indtjeningsmæssigt og selv om en fandt det 
forkert, at vi lærte vores spejderbørn at tænde bål og strittende 

artefakter fra en, der ikke syntes at hun var forpligtiget til at hjælpe 

med, tja så er 2018 indtjeningsmæssigt det tredje bedste i de sidste 12 

år, kun overgået af sidste år og 2010. 
 

Frivillighed du ikke kan betale dig fra 

Vi kan se at der er færre og færre, der støtter op om juletræssalget. Det 
er de få, der sikre midlerne til de mange og dem der sikre dette giver en 

ordentlig skalle. Tusind tak for jeres indsats. Trenden med at man ikke 

støtter op i form af hjælp til aktiviteter har været undervejs i mange år 
og den er nu tippet over, så det er mindre end halvdelen der hjælper. 

Spejder er ikke et fitness abonnement, det er et fællesskab og hvis man 

ønsker at ens barn skal forstå dette, så gør man det allerbedst ved selv 
at gå forrest. 
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Bævere, forår 2019                    0. og 1. klasse 

JANUAR     

Tirsdag 15 Intet møde  

Tirsdag 22 Besøg i Bredballe kirke. Vi mødes og hentes på kirkens p-plads 

Tirsdag 29 Førstehjælp  

FEBRUAR 

Tirsdag 5 Bålaften, pizza                                                            

Tirsdag 12 Vinterferie  

Tirsdag 19 Vi starter på at lave bålkapper,                                     

Tirsdag 26 Vi maler fastelavnstønder,                                            

MARTS 

Tirsdag 5 Fastelavn og valg til grupperåd. Mødet er fra 18.00 – 19.30 

Tirsdag 12 Vi laver bålkapperne færdige                                        

Tirsdag 19 Vi starter på mærket Igen og igen  

Tirsdag 26 Mærket Igen og igen 

APRIL 

Tirsdag 2 Bålaften, Vi bager pandekager/skumfiduser, opstart for førskolebørn.  

Tirsdag 9 Mærket Igen og igen – mærke udleveres 

Tirsdag 16 Påskeferie 

Tirsdag 23 Vi bruger vores sanser: Lugte, føle, se, høre og smage 

Lørdag    27  10 km vandretur kl. 9.00 – 12.30, indbydelse følger,     

Tirsdag 30 Intet møde 

MAJ 

Tirsdag 7 Bålaften, primimad,                                                    

Fre-søn 10-12: Bæver-ulvesommerlejr  

Tirsdag 14 Intet møde  

Tirsdag 21 Lagkageløb                                                                

Tirsdag 28 Bæveraktiviteter og lege, Bæverdammenmærket udleveres 

JUNI 

Tirsdag 4 Bålaften, pandekager og skumfiduser, evt. vafler  

Tirsdag 11 Vandaktiviteter 

Tirsdag 18 Fælles sommerafsluning kl. 18.00 -19.30 

 

Bæverstab 

Majbritt Fredgaard  61 94 05 98     

Trine Thorsen    40 98 38 89  

Gitte Kvelland  20 42 40 27 

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

JANUAR                                                                              

Tirsdag 15 Intet møde  

Tirsdag 22 Tur i skoven med lommelygte  

Tirsdag 29 Knobaften   

FEBRUAR 

Tirsdag  5 Knobaften  

Tirsdag 12 Vinterferie - Intet møde  

Tirsdag 19 Kyndelmisse - vi mødes ved centeret   

Tirsdag 26 På opdagelse mærket + Bålmad   

MARTS 

Tirsdag  5 Fastelavn (søn 3. marts) og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30 

Tirsdag 12 På opdagelse mærket  

Tirsdag 19 Fuldmånemøde   

Tirsdag 26 Stjerneløb - øvelser med uniformer + bålaften  

APRIL 

Tirsdag 2 Tro, håb og historie mærket  

Tirsdag 9 Tro, håb og historie mærket  

Tirsdag 16 Påskeferie - Intet møde  

Tirsdag 23 Fællesmøde Ulve - Junior   

Lørdag 27 Vandreskjold - 20 km  

Tirsdag 30 Intet møde 

MAJ 

Tirsdag 7 Bålaften  

Tirsdag 14 Tirsbæk kl. 18 til 20  

Fredag 17 - søndag 19 Sommerlejr  

Tirsdag 21 Intet møde  

Tirsdag 28 Dyrenes Beskytter mærket  

 JUNI 

Tirsdag 4 Dyrenes Beskytter mærket  

Tirsdag 11 Dyrenes Beskytter mærket + Fuldmånemøde   

Tirsdag 18 Fælles afslutning ved spejderhytten  

 
Ulvestab  

Leif Tarri    26 13 94 23 

Alexander Nymark  25 61 51 26  

Brian Ahlmann  41 99 12 29 

Jens Peter Ø. Knudsen 

Morten D. Sørensen  40 62 10 20 

Rene Stig Jacobsen 29 13 47 31 
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Juniorspejdere, forår 2019       4. og 5. klasse 

JANUAR    

Tirsdag 15 Løb i skoven  

Tirsdag 22 Mærke: bål 

Tirsdag 29 Mærke: bål 

FEBRUAR 

Tirsdag 5 Stjerneløb 

Tirsdag 12 Vinterferie  

Tirsdag 19 Kyndelmisse (kirken) - vi mødes ved centeret 

Tirsdag 26 Mærke: bål 

MARTS 

Tirsdag 5 Fastelavn og valg til gruppebestyrelse 

Tirsdag 12 Hygge møde 

Tirsdag 19 Mærke: handlekraft 

Tirsdag 26 Mærke: handlekraft 

APRIL 

Tirsdag 2 Ta’ en ven med dag? /bålmad 

Tirsdag 9 Mærke: handlekraft 

Tirsdag 16 Påskeferie 

Tirsdag 23 Fællesmøde med ulve 

Tirsdag 30 Hyggemøde 

MAJ 

Tirsdag 7 Løb i skoven 

Tirsdag 14 Mærke: tidspilot 

Tirsdag 21 Mærke: tidspilot 

Tirsdag 28 Bålmad 

JUNI 

Tirsdag 4 Mærke: tidspilot 

Tirsdag 11 Pak din egen taske til en lejr.  

Tirsdag 18 Sommer afslutning 

Fre-Søn 21-23 Kanotur 

 
Juniorstab 

Christian Holm Rasmussen 29 48 58 27 

Henrik Lüders   23 25 42 91 

Mikkel Thorsen   40 81 60 40 

Sisse Mürer Højer  51 88 47 85 
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Spejdertroppen, forår 2018  6., 7. og 8. klasse 

JANUAR    

Tirsdag 15 Spejdermøde  

Tirsdag 22 Spejdermøde 

Tirsdag 29 Spejdermøde 

FEBRUAR 

Tirsdag 5 Spejdermøde 

Søndag 12 Vinterferie  

Tirsdag 19 Kyndelmisse vi møde ved centeret 

Tirsdag 26 Spejdermøde 

MARTS 

Tirsdag 5 Fastelavn og valg til grupperåd 

Tirsdag 12 Spejdermøde 

Tirsdag 19 Spejdermøde 

Tirsdag 26 Spejdermøde 

APRIL 

Tirsdag 2 Spejdermøde 

Tirsdag 9 Spejdermøde 

Tirsdag 16 Påskeferie 

Tirsdag 23 Spejdermøde 

Tirsdag 30 Spejdermøde 

MAJ 

Tirsdag 7 Spejdermøde 

Tirsdag 14 Spejdermøde 

Tirsdag 21 Spejdermøde 

Tirsdag 28 Spejdermøde 

JUNI 

Tirsdag 4 Spejdermøde 

Tirsdag 11 Spejdermøde 

Tirsdag 18 Sommerafslutning 

  

 

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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Ledere og andre frivillige, forår 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 

 
Gitte Kvelland  20 42 40 27 gitte@gtsk.dk 

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

 

 
Assistenter 
Viola Marie Lydoff Oxlund 
Knud Erik Ø. Knudsen 
Sofus Filsø 
Silke Stengaard 
Mathias Gotfredsen 
   

Ulv Leif Tarri  26 13 94 23 leta@ibc.dk 

 
Brian Ahlmann  41 99 12 29 brian@ahlmann.dk  

 
Jens Peter Ø. Knudsen 

 
jenspeter12@live.dk 

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

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

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

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 

 
Sisse Mürer Højer  51 88 47 85 sisse.murer@gmail.com 

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 
Emil Filsø 

40 81 60 40 
41 16 62 89 

mikkelthorsen@live.dk 
emilfilsoe@gmail.com 

Gruppebestyrelses 
formand 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 Ole Laursen 
 

ole@wadschier.dk 

 
Medlemsoplysninger 
Ind og udmeldinger  

Lise Buhl Sørensen 
 

40 87 30 35 
 

lise.buhl@gmail.com  
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Ny bålhytte 
I starten af november holdt vi rejsegilde på vores nye bålhytte med 

shelter, der blev bygget af Leg-Med i/s. I løbet af en uge var bålhytten 
klar brug. Dermed har vi endnu et overdækket udendørs aktivitets-

område.  

Den nye Bålhytte er 
sponseret af Friluftsrådet 

og Vejle Kommune. 

Bålhytten vil blive 

registreret på listen over 

Shelters i Danmark, da det 

var en af betingelserne for 
støtten fra Friluftsrådet. 

Øvrige byggeprojekter 

under Bredballe 

Spejdercenter 

Vi har i Bredballe 

Spejdercenter (der består 
af DDS Ørnebjerg og Bredballe Gruppe KFUM) følgende byggeprojekter 

på planen: 
1. Nyt tag til den gamle bålhytte. Det eksisterende tag på den gamle bålhytte trænger til en 

udskiftning. I den forbindelse er vi i gang med at søge sponsorer til et nyt tag, således at taget bliver 

ens på de to bålhytter. Vi har allerede fået tildelt en del af beløbet fra Vejle Kommune – 

Folkeoplysningsudvalget 

2. Ombygning af det hvide hus til Depothus i stueetagen – to store depotlokaler med porte, samt 

renovering af kælderen således at der bliver etableret et te-køkken og toilet i forbindelse med klan-

/ seniorlokalet. Derudover vil vi gerne have etableret et ventilationsanlæg med henblik på at få et 

bedre indeklima i huset. – Det er planen, at et eksternt firma kommer til at stå for opbygningen af 

yderhuset på det nye Depothus, og at det indvendige arbejde udføres med hjælp fra 

spejderforældre. 

3. Nyt Spejderhus – det eksisterende Spejderhus er præget af de senere års oversvømmelser, samt de 

mange års brug. Vi er derfor startet på projekt nyt Spejderhus i forsommeren 2018. Vores grund er 

en udfordring så det bliver et mindre spejderhus end det nuværende, det hæves 80 cm således at vi 

forhåbentlig undgår fremtidige oversvømmelser. Vi arbejder på at få et mere tidssvarende køkken, 

hvor det også er muligt at have madlavningsaktiviteter med mindre grupper af børn. Derudover to 

store fælleslokaler, der kan opdeles i mindre lokaler og en opgradering af toiletforholdene.  Huset 

vil også komme til at indeholde et handicaptoilet. 

Vi har i efteråret 2018 påbegyndt fundraising til det nye Spejderhus og 
ombygning af Depothuset, da vi har brug for hjælp til finansieringen af 

et nyt Spejderhus og ombygning af Depothuset. 


