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Kirke for 
spejdere, 
cirkus-
artister  
og andet 
godtfolk 
Husk: Vi mødes til 

friluftsgudstjeneste 

søndag 1. september 

 

Af Kristian Pahus  

Grøn-Sagens redaktør  

 

Sommerferien er forbi. Øv. 

Heldigvis betyder det også, 

at spejdersæsonen er godt 

i gang igen. I Bredballe er 

der tradition for, at kirken, KFUM-Spejderne og flere andre tager hul på 

efteråret ved en fælles friluftsgudstjeneste ved sognegården.  

 

I år sker det søndag 1. september klokken 14.00-15.30 - og det bliver 

med besøg af børne- og ungdomscirkusset Cirkus Flik-Flak (se foto) fra 

Odense. De unge artister optræder, og har du lyst, kan du selv prøve 

kræfter med cirkuskunsterne. Undervejs er der dækket op med stort 

kagebord, slush-ice-maskinen kører, og så stiller vi spejdere, som altid, 

op med pandekager bagt over bål. Friluftsgudstjenesten er en super 

anledning til at vise, hvad Bredballe Gruppe kan - og til at vise, hvor 

mange vi er. Så mød op i uniform, og tag hele familien med. Vi ses!  
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Så er der gået ét år  
som gruppeleder 

Nyt fra gruppelederen 

 

Susanne Herrmann  

herrmann.susanne@gmail.com | � 42 18 04 89 

 

Så er der gået ét år som gruppeleder! Tiden er gået hurtigt, og der har 

været nok at se til. Jeg er glad for, at vi deles lidt om opgaverne, for vi 

er en stor spejdergruppe. Meget skal planlægges og aftales.  

 

Bo Genefke har blandt andet stået for planlægningen af sommerlejr-

turen til Thorup Hede, Karsten Mikkelsen har godt styr på hytteprojektet, 

og Sten Fähnø Thomsen overtog medlemssystemet her i foråret. 

 

Derudover vil jeg takke alle lederne: Henrik Oxlund fra bæverne (han 

rykker nu op til ulvene sammen med sin datter), Christian Holm 

Rasmussen, Rasmus Caspersen og Henrik Lüders fra ulvene, Jørn 

Madsen og Ole Nyby fra juniorspejderne og Kristian Appel, Mikkel 

Thorsen og Lars Buhl Sørensen fra troppen samt Daniel Søholm fra 

seniorspejderne for deres arrangement, gode sind og hjælpsomhed.  

 

Vi må desværre sige farvel til Birgitte Simonsen, som har været 

ulveleder og efterfølgende bæverenhedsleder cirka 5 år i alt, samt 

hendes mand, Niels Knudsen, som har været leder næsten lige så længe 

- omtrent 4½ år. Vi kommer til at savne jer, men Niels har heldigvis 

lovet, at han vil hjælpe til ved kirkelige arrangementer - så mon ikke vi 

ser dem begge engang imellem? 

 

Heldigvis har to nye friske bæverledere meldt sig på banen: Den ene er 

Majbritt Fredgaard, som har været KFUK-spejderleder for 100 piger i 

Århus, da hun var yngre. Majbritt er også medlem af vores grupperåd. 
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Den anden nye bæverleder er Helle Lindholt Pahus, som selv har to 

børn, der er spejdere - Morten er tropspejder, Laura ulv. Helles mand, 

Kristian, er med i Grøn-Sagens redaktion. 

  

Tilbage til Vork Bakker 

I den seneste sæson ændrede vi lidt på ”familieweekenden”: Vi var én 

dag i Æbleskoven i stedet for to dage i Vork Bakker. Det gik godt, 

specielt på grund af den gode hjælp vi fik fra ”Den Grønne Gren”, som 

stod for løbet, og 

Tina Hovgaard, 

som stod for 

maden. Alligevel 

har vi i 

grupperådet 

besluttet at holde 

familieweekend i 

Vork Bakker igen 

i år. Der er så 

skønne 

omgivelser i Vork 

og fine faciliteter 

til overnatning for familier i rum med plads til i alt seks personer. Når vi 

har hele weekenden med, er der god mulighed for at være sammen med 

familien om forskellige spejderaktiviteter og for at møde nogle af de 

andre spejderfamilier og spejderledere. Mange tropspejdere har også 

nævnt, at de savnede ”natløbet” for juniorer og tropspejdere og familie, 

så det har seniorspejderne lovet, at de vil arrangere. Så hold øje med 

invitationen og sæt allerede nu kryds i kalenderen 5.-6. oktober 2013.  

 

Våde vikinger på Thorup Hede 

Sidste år var de ”store” spejdere på Spejdernes Lejr i Holstebro. I år var 

det så bævere, ulve og juniorspejdere, som var på stor spejderlejr.  

Næsten 1000 bævere, ulve og juniorspejdere fra hele landet - fordelt på 

48 grupper - var samlet på spejdercenteret Thorup Hede ved 

Dronninglund i weekenden 14.-16. juni.  
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Herfra var vi i alt 59 

spejdere, ledere og 

tanter, som tog af sted 

med bussen fra 

Kirkebakkehallen. Vi 

havde både runesten, 

hjelme og drikkehorn i 

papmache med og også 

træskjolde, for lejren var 

en vikingelejr! Dagene 

bød på vikinge-aktiviteter 

- og en kæmpe skylle 

med lyn og torden lørdag 

aften. Heldigvis kunne vi 

gå i læ i mastesejlet, og 

ellers var det jo bare om 

at tage regntøj og 

gummistøvler på - regn 

slår ikke en spejder ud.  

Men det var godt brugte 

bævere, ulve og juniorer, 

som tog bussen hjem med 

en masse gode oplevelser 

og måske lidt vådt tøj i 

bagagen. Tak til tanterne for den fantastiske hjælp med maden og for en 

hyggelig lejr med en masse dejlige børn og voksne.  

 

Seje tropspejdere på Houens Odde  

Jeg besøgte tropspejderne på Houens Odde Spejdercenter ved Kolding 

fjord i uge 27. Det er et unikt kursus- og konferencecenter, der ejes af 

KFUM-Spejderne i Danmark. Det ligger i en smuk natur, hvor man kan 

gå på opdagelse i skovbunden, nyde hvislen i trætoppene samt udsigten 

ud over Kolding Fjord ved Gilwellhytterne.  

Da jeg mødte spejderne, var de netop vendt tilbage til lejren efter at 

have forarbejdet fedtsten. Stenene fik et flot look, når de blev indsmurt i 
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� 

olie. Senere skulle de pakke til at sove på tømmerflåder om natten. Lige 

noget for tropspejderne. 

Jeg håber, at gruppen kan komme på mange flere spejderture, kurser og 

arrangementer på Houens Odde Spejdercenter i den nærmeste fremtid. 

Det er et spændende sted. 

 

Tak for et godt år!  

 

 

� 

 

 

Sæt        i hele familiens kalender 

Sæt kryds i hele familiens kalender den første weekend i oktober 

(lørdag 5. og søndag 6. oktober), hvor der er tur for alle spejdere og 

forældre i Bredballe Gruppe. 

Ideen er at give hele familien en spejderoplevelse: Kom og føl, se, hør 

og mærk, hvad der gør spejderlivet til noget særligt. Netværk med de 

andre forældre og få en mulighed for at snakke med lederne om, hvad 

der får dem til at bruge aftener i Ekkodalen, sommerlejre og weekender 

med børnene. 

 

Familieweekenden holdes i de skønne Vork Bakker.  

Nærmere information følger senere. 

 

� 

 

 

HOLD ØJE MED BREDBALLE GRUPPES HJEMMESIDE 

http://nn.spejdernet.dk/gruppe/bredballe 

HER FINDER DU NYE INVITATIONER  

SAMT MASSER AF SPEJDER-INFO 
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Jeg håber, vi alle ses i Vork 
Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Kristian Søholm 

Grupperådsformand 

 

I det forgangne år har der været mange spændende aktiviteter i 

Bredballe Gruppe, som for eksempel Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro.  

 

Siden jeg blev valgt til grupperådsformand i år, har der været mange 

spændende udfordringer med blandt andet nye spejderledere og 

assistenter til at dække vores primære opgaver, nemlig vores daglige 

drift, der jo er spejderaftener.  

 

På kort sigt er bemandingen på plads, men vi skal fortsat være meget 

aktive på dette område, så al den hjælp og opbakning, vi kan få fra 

forældre, ”venner af huset” og vores unge spejdere, som ønsker at 

prøve deres lederegenskaber af, skal være meget velkomne.  

Vi fra grupperådet skal nok prøve at skabe de bedst mulige rammer.  

 

I det kommende år satser vi fra grupperådets side på at videreudbygge 

samarbejdet med forældrene med henblik på delagtiggørelse og 

forståelse for spejderaktiviteterne. Et af tiltagene er, at vi genindfører 

familieweekenden i Vork i efteråret. I hovedtræk er programmet, at 

spejderne og deres familier mødes lørdag formiddag til fælles aktiviteter, 

så vi alle får en større forståelse for, hvad der er vore børn laver og 

lærer i det daglige. Højdepunktet bliver helt sikkert natløbet for de ældre 

børn og forældrene. For de mindre spejdere vil der blive lavet en lidt 

mere stille aktivitet. Jeg håber, I alle vil bakke dette projekt op.  

 

Fortsat god sommer til alle! 
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Nyt fra fortiden: 
Vikingerne kastede skam 
også med lagkager 

40 bævere, ulve og 

juniorspejdere - og en god 

stak voksne - var i juni på 

MUS-lejr i Nordjylland  

 

Tanterne Jane, Karen, 

Helene, Jakob, Tina, Mette og 

Anne Louise takker for en 

god tur med denne 

stemningsrapport 

 

 

”M U S siger mus, L E J R siger lejr   

- siger mus, siger lejr - siger sjov som det plejer.” 

 

40 forventningsfulde spejdere stod klar ved Kirkebakkehallen fredag 14. 

juni. For mange var det første gang, de skulle af sted på teltlejr, så det 

sitrede af spænding og boblede med spørgsmål i bussen. 

Vi var flot kørende i dobbeltdækker, og lastrummet var spækket med 

oppakning, soveposer og masser af kager, som forældre og børn havde 

bagt. Sad man på øverste dæk, føltes det, som om man rørte ved 

broerne – så det gav et lille sus i maven. 

 

Vi ankom til Thorup i regnvejr og slæbte grejet fra bussen hen over den 

store lejrplads til Aggersborg – vores del af vikingelejren. Der var 1000 

børn + en masse ledere og tanter af sted, og hvorend man gik, kunne 

man se, at de forskellige enheder havde gjort meget ud af at sætte 

deres helt eget præg på netop deres lejr. Der var bygget fine 
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             Foto: Johny Kristensen/KFUM-Spejderne 

 

pioneringer, sat skjolde op, væltet store kampesten og sat flag og faner 

op, så det hele virkelig lignede en stor vikingeboplads. 

 

Fredag aften var der fælles lejrbål for alle 1000 børn. Der blev sunget og 

råbt kampråb, og solen var fremme. Hjemme i lejren sørgede tanterne 

for fingervaskningsbaljer og lune lækre hotdogs. Man kunne spise, til 

man revnede, og flere nåede op på otte pølser. Det blev sent, inden der 

var ro i teltene, men luften var fuld af kluklatter, pigehyl og 

lommelygteshow. 

 

Lørdag morgen var det helt unødvendigt med morgenvækning, vi blev 

vækket af fuglesang og børnekvidder MEGET tidligt. Efter morgenmad og 

vikingefortællinger gik lejrens aktiviteter så for alvor i gang for både 

bævere, ulve og juniorspejdere. 
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Der blev lavet smykker, sat skibe i søen, bagt brød, lavet runesten, 

torshamre, læderpunge, hjelme, skjolde og sværd, skudt med bue og pil 

og bundet menneskeknuder. De små jagtede skattekorts-dele og sloges 

med vikinger for at finde guld. Tanterne trak forsyningsvognen hen over 

bakkerne med frugt og saft, så alle kunne holde til det høje 

aktivitetsniveau. 

I frokostpausen brændte lommepengene i lommen på de fleste, så 

”55°Nord” havde mange besøgende. 

Over middag var der igen aktiviteter og fællesgudstjeneste med fælles 

indmarch med faner. Et flot syn! 

 

Endelig smed fire af de mandlige ledere tøjet og stod på skud for 

børnenes lagkagekast. Det bragte latterbrøl, og pladsen var godt smurt 

ind i flødeskum og lagkagebunde. Herefter nåede lederne et bad inden 

fællesfotografering af hele Aggersborg. 

 

Tanterne kæmpede mod vejrguderne og vandt første slag: Burgerne blev 

klar inden skybruddet, og spejderne tog igen godt fra fadet. Der blev sat 

ekstra sider på mastesejlet, så vi kunne rykke i tørvejr, for anden 

halvleg vandt Thor – og det blev lyn, torden og gav masser af vand, men 

det generede vist mest de voksne.  
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Da det klarede 

op, gik vi til 

fælleslejrbål hos 

naboerne, og 

der var kamp-

råb, fællessang 

og masser af 

underholdning. 

De små øjne var 

nu kun åbne ved 

viljens magt, og 

uden diskussion 

blev teltene 

fyldt, og denne aften var der ingen snak. Natten forløb uden vand, onde 

drømme eller tisseture – lejren var nærmest besvimet kollektivt. 

 

Søndag morgen var morgenvækningen nødvendig. Efter morgenmaden 

var der fælles andagt i underlejren, og derefter fulgte resten af 

vikingehistorien og Uffe hin spage – dramatiseret af Niels, som holdt alle 

børn fanget med sin historie og fortællerevne. 

Herefter havde de forskellige enheder i Aggersborg arrangeret 

aktiviteter, og børnene gik i mindre grupper rundt og prøvede en masse 

sjove ting.  

 

Vi fra Bredballe havde en aktivitet med en kæmpe elastik 

(sammenbundne cykelslanger), som man fik om maven. Herefter skulle 

man skulle kæmpe sig længst muligt ud og sætte en pløk i jorden – 

Midgårdsormetræk.  

 

Imens blev teltene brudt op og pakket ned, mens tanterne sørgede for 

frokost. Vejrguderne var ikke rigtig med os i slutningen af lejren, og det 

sidste fælles lejrbål blev holdt i silende regn. Så det var nogle våde, men 

glade spejdere, der vendte tilbage til lejren. Jooo, der var mere stille i 

bussen på vej hjem, og det var vist nogle trætte børn, der blev afleveret 

til forældrene. 
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Julemarked 22. og 23. november 

 

Af Krista Grane Larsen 

Stedsegrøn spejder 

 

KFUM-Spejderne i Bredballe gentager succesen og afholder julemarked 

for 18. år i træk i Bredballe Missionshus.  

 

Overskuddet fra julemarkedet giver et pænt tilskud til Bredballe Gruppe. 

Det er for mange familier blevet en tradition, at julens forberedelser 

Hør lige: Nissehuer 
plejer da at være røde? 

Jamen, vi er jo 
grønne i låget! 
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begynder ved spejdernes julemarked. Der er således en stor PR-værdi i 

at fastholde julemarkedet, da mange mennesker lægger vejen forbi. 

 

Som alt andet laves julemarkedet ikke af sig selv. Der sidder en gruppe 

af ”Stedsegrønne” (tidligere grupperådsmedlemmer, ledere og 

spejderforældre) og nuværende spejderforældre, som i hyggeligt 

fællesskab arrangerer de forskellige aktiviteter, der foregår.  

En af de aktiviteter, der kræver en del forberedelse, er vores salgsbod, 

hvor der sælges hjemmelavet julepynt, engle, nisser og en hel masse 

mere, som endnu ikke er produceret. 

 

Hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd og til at være med i et 

hyggeligt fællesskab, er du meget velkommen til at møde op på 

nedenstående datoer, hvor der vil blive produceret efter bedste evne. 

Hvis du ikke lige synes, at du har store kreative gener, så mød op 

alligevel, da der er masser af andre opgaver, der skal løses. 

 

Har du ikke mulighed for at møde op på nedenstående datoer, er du 

også velkommen til at lave ting hjemme. 

 

Mandag 2. september kl. 19   Spejderhytten, Ekkodalen 

Torsdag 10. oktober kl. 19   Spejderhytten, Ekkodalen 

Søndag 3. november kl. 10   Spejderhytten, Ekkodalen: Filtning 

Mandag 18. november kl. 19   Spejderhytten, Ekkodalen: Kransebinding 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos Krista Larsen: krista@profibermail.dk 

 

Efterlysning: Gaver til tombola 

 

I forbindelse med afholdelse af KFUM-Spejdernes julemarked i 

november vil vi meget gerne modtage gaver fra forældre, som kan 

bruges ved tombolaen. Det kan for eksempel være gaver fra 

virksomheden, man er ansat i, eller fra andre kontakter. Gaverne 

modtages med tak ved spejdermøderne indtil 12. november. 
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  Grøn-Sagen Explorer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Marie Genefke, Grøn-Sagens omkringfarende reporter 

 

Efter en flot trilletur (i bil forstås, man er vel civilist) gennem 

skoven og med udsigt til vandet ankommer Deres udsendte til 

parkeringspladsen, hvorfra jeg skal gå til lejrpladsen 

Roverknuden. Vi er på Houens Odde Internationale Spejdercenter ved 

Kolding, hvor vores tropspejdere den sidste uges tid har huseret. 

En rask lille gåtur igennem skoven og jeg kan både se og dufte lejren. 

Klokken er godt 18, og på bålet bufler aftensmaden lystigt.  

I aften står den på Spaghetti Carbonara med flutes - let brændte.  

Køkkenmestre er Lars og Kristian, assisteret af Laura og Lukas. Resten 

af flokken flagrer lidt planløst rundt, inden de samles om en mobil-

telefon, hvor de ser et eller andet udefinerbart. Man fornemmer en vis 

mathed her fredag aften, hvor lejrens næstsidste måltid er stærkt på 

vej. I aften er der afslutningslejrbål, og i morgen skal ”vi bare spise 

morgenmad og så pakke sammen,” som en udtrykker det. 

”Og nu er der 16 timer og 6 minutter, til vi bliver hentet,” siger en 

anden.     /fortsættes næste side 

Vores reporter besøgte spejdertroppens 

sommerlejr på Houens Odde  

Internationale Spejdercenter  

og sendte dette øjebliksbillede 
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/ fortsat fra forrige side 

På trods af, at vejret har været skiftende, og det blæser meget på 

pladsen, da vandet ligger lige ved siden af, er alle enige om, at det har 

været en god uge, 

og at de har haft 

det sjovt. Der har 

været mange 

forskellige 

aktiviteter: 

Rebslagning, 

kanosejlads, 

overnatning på 

tømmerflåde, o-

løb, bueskydning 

og ”Goosegame”  

(hvor man efter 

terningslag 

besøger andre landes lejre og leger deres lege) for blot at nævne nogle. 

Og som det ser ud lige nu, står Bredballe til at vinde Stubbe-trofæet - 

”Den Gyldne Pil” er allerede i hus. 

 

Overnatningen på selvbygget tømmerflåde er en historie, der får høj 

prioritet, da jeg be’r om at høre stort og småt fra lejren: Man havde 

brugt det meste af dagen på at bygge tømmerflåden, og da den endelig 

var færdig, hyggede man sig og fangede krabber med mere. 

Desværre var der en pilfinger (ingen nævnt, ingen glemt), der havde 

løsnet fortøjningen til den medbragte kano, så da man vågnede næste 

morgen, var kanoen væk. Heldigvis var der en snor ind til kysten, så 

Fakta: DEN GYLDNE PIL 

- Konkurrence med bueskydning, øksekast og dart. 

- Alle patruljer, der deltager i aktiviteten, kommer på scoringslisten. Patruljen 

med højest score vinder ”Den Gyldne Pil”. 

- Det er vel næppe nødvendigt at nævne, at Den Gyldne Pil tilfaldt Bredballe 

Gruppe, idet patrulje Erik den Røde på overlegen vis demonstrerede, hvordan 

dartpile sendes mod skiven. 
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man kunne trække sig i land... men en grundstødning hist og pist undgik 

man ikke. 

Også Jens Peters fødselsdag har efterladt indtryk. Den blev blandt andet 

fejret med 

citronmåne til 

morgenmad. Til 

flaghejsning blev 

der sunget 

fødselsdagssang 

for ham og tre 

andre fødselarer... 

de eneste fire, der 

havde fødselsdag 

på hele lejren... 

det forlyder, at 

man ikke var helt 

enige om, hvilket 

navn der skulle synges i sangen. En tur ind til Kolding – på gåben – 

naturligvis - er det også blevet til. Både Koldinghus og Slotssøbadet blev 

besøgt. Enkelte nåede også et (ganske vist forbudt) besøg i en butik og 

nåede alligevel bussen hjem. 

 

Efter en times tid, hvor spejderne har fortalt i munden på hinanden, og 

jeg har hørt mange flere historier, end jeg har udvalgt her, mister Deres 

udsendte nyhedens interesse. Spejderne går stille og roligt i gang med 

andre gøremål – spille pløk og rydde op efter aftensmaden… 

Jeg nyder skoven og den friske luft endnu en stund og lister lige så stille 

ned til bilen og triller hjem. 

 

 

 

 

 

Fakta: STUBBE 

- Stubbetrofæet er en kævle, der er klædt ud som en lille spejder med tørklæde 

og kæmpe næse. Han frigives fra aktivitetscenteret omkring kl. 08.00. Herfra 

bringes han til lejrpladsen, hvorpå man melder a-centeret, at man har ham.  

- De andre lejre må ta’ ham, hvis de opdager ham. Om aftenen afleveres han. 

- Den lejr, der har haft ham længst, vinder. Det er vel næppe nødvendigt at 

fortælle, at trofæet i dag står i Ekkodalen. 
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Fødselsdagsfest med 
kimsleg og kirsebærvin 

De Stedsegrønne er fyldt 20 år 

 

Af Bodil Østergaard Nielsen og Peder Pedersen 

På vegne af de Stedsegrønne  

 

”Tiden går – selvom man sidder ned,” sagde Storm P.  

Men i de Stedsegrønne har vi bestemt ikke siddet ned hele tiden.  

Lørdag den 29. juni var ikke nogen undtagelse. Det var en aktiv og dejlig 

dag, hvor vi fejrede, at der var gået 20 år, siden ”gamle” grupperødder, 

ledere, tanter og så videre dannede en meget levedygtig og aktiv 

forening 

knyttet til 

Bredballe 

Gruppe. 

 

Klokken 12 

mødtes 

fødselarerne i 

Ekkodalen og 

beundrede det 

flotte nye 

mastesejl – som musene på loftet havde gnavet lidt i for at teste 

kvaliteten. De medbragte madkurve blev spist. Og så gik man i gang 

med at dele deltagerne op i patruljer, der blev sendt ud på et rigtig godt 

– og krævende – løb, som medlemmer af Clan Hird Danica (voksne 

spejdere, red.) stod for. Der var morse, kode, kimsleg, rafter og 

”puslespil”.  

 

Vel tilbage i Ekkodalen var der kaffe – med fortrinlige stedsegrønne 

kager – og sidste fase af løbet, som var en dobbelt blindsmagning af vin!  
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Der skulle gættes på drue og oprindelsesland. Alle ramte rigtigt på 

kirsebærvin af dansk oprindelse – de øvrige var mere usikre! 

 

Deltagerne gik til opgaven med ildhu som opvarmning til en 

velsmagende fødselsdagsmiddag serveret i mastesejlet, hvor der var 

plads til alle. Under middagen var der gamle sange, nye sange skrevet til 

dagen og taler. Der blev talt både om tiden, da nogen fik den gode idé at 

stifte de Stedsegrønne og om mange gode oplevelser gennem de 20 år; 

ikke mindst de indtil nu syv sommer-vandreture fra 1996 til 2012, fra 

Korsika i syd til Grønland i nord, og med fem andre destinationer 

indimellem. 

 

Der blev sagt tak til bestyrelsen for en fremragende fødselsdagsfest – og 

til tidligere bestyrelser og til de tre, Bent Kirkegaard, Ulrik Haüser og 

Gert Birch Larsen, som har gjort en kæmpeindsats for, at 

sommertogterne er blevet så stor en succes. Det var en god dag for en 

livskraftig fødselar! 
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Vi er rigtige spejdere her… 
Til spejder-sommerfest med råbekor 

 

Af Kristian Pahus  

Grøn-Sagens redaktør  

 

Vi er rigtige spejdere her  

Vi er rigtige spejdere her 

Det ka’ godt vær’, at I er tøsedrenge ovre hos jer 

Men vi er rigtige spejdere her 

 

Det taktfaste råb gjalder gennem Ekkodalen. Vi er til Bredballe Gruppes 

sommerfest lige før sommerferien, og mens forældrene nyder 

grillmaden, har alle spejderne taget opstilling på pladsen. I to grupper, 

der skiftes til at have håneretten. Front mod front. Efter hvert råb rykker 

grupperne et skridt frem, og de råber højere og højere.  

 

Til sidst støder grupperne sammen. Nu bliver der nok bavian-slagsmål, 

tænker de nervøse forældre… Næh. I stedet vender hele flokken sig mod 

forældrene. Og råber igen. ”Vi er rigtige spejdere her,” og så videre. Og 
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vi kan jo lige så godt indrømme det: Lidt tøsedrenge er vi, os ved 

forældrebordene! 

 

Det nye, sjove råbekor kom med hjem fra den store MUS-lejr, som 

bævere, ulve og juniorer var med på i weekenden lige før sommer-

festen. Denne 

aften er de ”store” 

spejdere også med 

til at råbe - så er 

der god lyd på, 

som man siger. Og 

det er sjovt for de 

”små” spejdere at 

kunne lære de 

store kammerater 

noget… 

 

Festen bød også på konkurrencer i ædle discipliner som 

”papirskibsfoldning”, ” hoppe over pind” og ”sætte papirskibe i åen”. 

Vejret var fint. Det var selskabet osse. Tak for en dejlig sommerfest.  
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Bævere, efterår 2013  0. og 1. klasse 

DAG AKTIVITET  

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles startmøde 18.00-19.30 

Tirsdag 27 Vi lærer hinanden at kende                                     

SEPTEMBER 

Søndag 01 Friluftsgudstjeneste 14.00 v/sognegården 

Tirsdag 03 Bål og pandekager  

Tirsdag 10 Mærke - Hulebygger  

Tirsdag 17 Mærke - Hulebygger  

Tirsdag 24 Knob og reb   

OKTOBER 

Tirsdag 01 Mærke - Hulebygger  

Lør-søn 5-6 Familieweekend i Vork Bakker  

Tirsdag 08 Intet møde  

Tirsdag 15 Efterårsferie  

Søndag  22 Stjerneløb 

Tirsdag 29 Halloween 

NOVEMBER 

Tirsdag 05 Bålaften 

Tirsdag 12 Besøg hos organisten i Bredballe Kirke 

Tirsdag 17 Vand-OL, husk regntøj 

Fredag 22 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Lørdag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Tirsdag 26 Hest af tovværk 

DECEMBER 

Tirsdag 03 Juleafslutning 

 

Bæverleder:  

Majbritt Fredgaard    28 90 99 10  

Bæver-assistent:  

Helle Lindholt Pahus   88 71 65 67 

 

Bæverne 

mødes 

17.00-18.30 

ved 

spejderhuset  

i Ekkodalen. 

Sørg altid for 

at være 

praktisk 

påklædt til 

udeaktivitet. 

Vi henstiller af hensyn til beboerne  

i området til, at man parkerer enten 

ved Bybækvej eller Viemosevej ved 

aflevering eller afhentning. 
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Ulve, efterår 2013          2. og 3. klasse 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start efter sommerferien Susanne/Bo 

Tirsdag 27 Kniv/økse bevis Rasmus/Chr. 

SEPTEMBER 

Søndag  1 Friluftsgudstjeneste 14.00 v/sognegården Niels 

Tirsdag 03 Kniv/økse bevis  Rasmus/Chr. 

Tirsdag 10 Jungle Susanne 

Tirsdag 17 Fællesmøde med junior  

Tirsdag 24 Jungle  Susanne 

OKTOBER 

Tirsdag 1 Jungle/fuldmånemøde Susanne 

Lør-søn 5-6 Familieweekend i Vork bakker  

Tirsdag 8 Intet møde (familieweekend)   

Tirsdag 15 Efterårsferie  

Tirsdag 22 Pionering Christian  

Tirsdag 29 Pionering Christian 

NOVEMBER 

Tirsdag 05 Pionering Christian  

Tirsdag 12 Julenisser Henrik O 

Tirsdag 19 Kok Henrik L 

Fre-lør 22-23 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Tirsdag 26 Kok Henrik L 

DECEMBER 

Tirsdag 4 Julebanko/fuldmånemøde Rasmus 

 

Ulveledere 

Enhedsleder Susanne Herrmann 42 18 04 89 

Assistent Rasmus Caspersen 75 85 27 58 

Assistent Christian Rasmussen 29 70 77 87 

Assistent Henrik Lüders 23 25 42 91 

Assistent Henrik Oxlund 29 69 07 86 

Vi henstiller af hensyn 

til beboerne i området 

til, at man parkerer ved 

Bybækvej eller Vie-

mosevej ved aflevering 

eller afhentning.  

Ulvene mødes 

18.30-20.00 ved 

spejderhuset i 

Ekkodalen. Sørg altid 

for at være påklædt 

til udeaktivitet. 
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Juniorspejdere, efterår 2013       4. og 5.klasse 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus/Bo 

Tirsdag 27 Pionering | Kort & Kompas | Natur Bo/Jørn/Ole 

SEPTEMBER 

Søndag 01 Friluftsgudstjeneste 14.00-15.30 v. sognegården   

Tirsdag 03 Pionering | Kort & Kompas | Natur Bo/Jørn/Ole 

Tirsdag 10 Pionering | Kort & Kompas | Natur Bo/Jørn/Ole 

Tirsdag 17 Fællesmøde med ulve Junior/ulve 

Tirsdag 24 Optakt til Vork Jørn 

OKTOBER 

Tirsdag 01 Løb i skoven Jørn 

Fre-søn 04-06 Familieweekend i Vork Bakker Grupperåd 

Tirsdag 08 Intet møde p.g.a. familieweekend  

Tirsdag 15 Efterårsferie   

Tirsdag 22 Fællesmøde med trop Trop 

Tirsdag 29 Førstehjælp Bo 

NOVEMBER 

Tirsdag 05 Trangia | Bage | Bolcher Ole/Bo/Jørn 

Tirsdag 12 Trangia | Bage | Bolcher Ole/Bo/Jørn 

Tirsdag 19 Surprise-aften   

Fredag 22 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Lørdag  23 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Tirsdag  26 Trangia | Bage | Bolcher Ole/Bo/Jørn 

Onsdag 27 Tropnetværk  

DECEMBER 

Tirsdag 03 Måtter | Juleafslutning Bo/Jørn 

  

Normal mødetid er tirsdag 18.30-20.00 ved Spejderhytten i Ekkodalen. 

Parkering på Viemosevej eller Bybækvej. Vær klædt på til udendørs aktivitet.  

 

Stab: Jørn: 50 50 65 77, Bo: 96 74 21 29, Ole: 60 47 92 78 
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Spejdertroppen, efterår 2013 6.-9. klasse 

DAG AKTIVITET ANSVARLIG 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus/Bo 

Tirsdag 27 Tropmøde Kristian 

SEPTEMBER 

Søndag 01 Friluftsgudstjeneste 14.00-15.30 v/sognegården Niels 

Tirsdag 03 Tropmøde Kristian 

Tirsdag 10 Tropmøde Kristian 

Tirsdag 17 Patruljeinddeling og planlægning  

Tirsdag 24 Patruljemøde 1 PL/PA 

Onsdag 25 Tropnetværk   

OKTOBER 

Tirsdag 01 Patruljemøde 2 PL/PA 

Fre-søn 04-06 Familieweekend i Vork Bakker Grupperåd 

Tirsdag 08 Patruljemøde 3 PL/PA 

Tirsdag 15 Efterårsferie   

Tirsdag 22 Fælles med junior Trop 

Tirsdag 29 Patruljemøde 4 PL/PA 

Onsdag 30 Tropnetværk  

NOVEMBER 

Tirsdag 05 Tropmøde Mikkel 

Tirsdag 12 Patruljemøde 5 PL/PA 

Fre-lør 16-17 Troptur Mikkel 

Tirsdag 19 Fælles med senior Senior 

Fre-lør 22-23 Julemarked   

Tirsdag  26 Patruljemøde 6 PL/PA 

Onsdag 27 Tropnetværk  

DECEMBER 

Tirsdag 03 Juleafslutning. Husk gave til pakkeleg Lars 

  

Tropstaben: Kristian Appel, 52 34 25 76. Lars Sørensen, 20 83 90 94. Mikkel 

Thorsen, 40 81 60 40.  Giv gerne besked, hvis du ikke kommer. 

Mødetid er tirsdag 

18.30-20.30 ved 

Spejderhytten i 

Ekkodalen (hvis ikke 

andet er nævnt). 

Parkering på Viemose-

vej eller Bybækvej. 

Vær klædt på til 

udendørs aktivitet. 

Medbring kniv (og 

lommelygte). 
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Seniorspejdere, efterår 2013  9. klasse og opefter 

Normal mødetid er onsdag 18.00-20.30 ved Spejderhytten i Ekkodalen. 

 

DAG AKTIVITETER ANSVARLIG 

AUGUST 

Tirsdag 20 Fælles start med rekorder Sus og Bo 

Onsdag 28 Bygge både Daniel 

SEPTEMBER 

Søndag  01 
Friluftsgudstjeneste kl. 14-15.30 ved 

sognegården 
Niels 

Onsdag 04 
Båddyste ved Tirsbæk – medbring skiftetøj 

og håndklæde 
Daniel 

Onsdag 11 Pionere og hængekøjer Daniel 

Onsdag 18 Bagning med ovn  Daniel 

Onsdag 25 Seniormøde Senior 

OKTOBER 

Onsdag 02 Pionere Daniel 

Fre-søn 04-06  Familieweekend i Vork Bakker Grupperådet 

Onsdag 09 Pionere – Grøn energi  Daniel  

Onsdag 16 Efterårsferie  

Onsdag 23 Seniormøde Senior  

Onsdag 30 Pionere – Pariserhjul Daniel 

NOVEMBER 

Onsdag 6 Pionere – Pariserhjul Daniel 

Onsdag 13 Arrangere møde for troppen Daniel 

Tirsdag 19 Holde møde for troppen Alle seniorer 

Fre-lør 22-23 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Onsdag 27 Sjov med ild Daniel 

DECEMBER 

Onsdag  4 Juleafslutning Alle seniorer 

 

Seniorleder: Daniel Søholm, mobil 23 92 96 72.  

Giv gerne besked til Daniel, hvis du ikke kan komme. 
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Lederoversigt 

Her kan du se, hvem der er ledere i de forskellige enheder. 

 
Bævere 

 

Majbritt 
Fredgaard 
 

Helle 
Lindholt 
Pahus 
 
 

∞ 
 
 
Du finder 
kontakt-
oplysninger 
under 
programmet 
for den 
enkelte 
enhed. 

Ulve 

 

Susanne 
Herrmann 
 

Christian 
Rasmussen 

Henrik 
Lüders 
 

Henrik 
Oxlund 

Rasmus 
Caspersen 

Junior 

 

Jørn Madsen 
 
 

Bo Genefke 
 

Ole Nyby 
 
 
 
 

Trop 

 

Kristian 
Appel 
 

Mikkel 
Thorsen 

Lars 
Sørensen 
 
 
 

∞ 
 

 

Grøn-Sagen  

 
Kristian 

Pahus, 

redaktør: 
kristian@ 

pahus.dk 

88 71 65 67 

Senior 

 

Daniel 
Søholm 

 
∞ 

 
Andre 

kontakt-

personer 

 
Susanne 

Herrmann, 
gruppeleder: 
herrmann. 

susanne 

@gmail.com  

42 18 04 89 
 
Sten Fähnø 

Thomsen, 
kontingent-
opkrævning: 
sft@kfum 

spejderne.dk 

75 81 48 70 
 
Karsten 

Mikkelsen, 

spejderhytte
-udvalget: 
km@jolly-

tex.dk   

21 75 52 04 
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Hvad siger damerne? 
Vær med i konkurrencen om et gavekort på 200 kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag indsendt af: ____________________________ 

 

Man bliver aldrig for gammel til at være spejder. Bredballe Gruppe har 

flere grupper for voksne - blandt andet ”de Stedsegrønne” (meget 

voksne) og ”Den Grønne Gren” (knap så voksne). Sidstnævnte var i 

foråret samlet til en omgang naturfitness, hvor de løftede brændeknuder 

og løb op og ned ad bakkerne i skoven bag spejderhytten. Redaktionen 

har fået ovenstående billede tilsendt fra den yderst anstrengende aften. 

Men der er ingen tekst med!  

 

Derfor udskriver vi en rask, lille konkurrence: Sæt tekst i taleboblerne; 

skriv dit navn på; og aflever dit forslag til Kristian Pahus, Græsvangen 5. 

Du kan også maile forslaget til kristian@pahus.dk  

 

De sjoveste talebobler trykkes i næste nummer af Grøn-Sagen, og det 

bedste forslag præmieres med et gavekort på 200 kroner til 55°Nord. 
Alle med tilknytning til Bredballe Gruppe, unge og gamle, kan deltage. 

  


