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Giv energi til de grønne spejdere 

Får du din el eller naturgas fra forsyningsselskabet ”Trefor”, kan du nu 

blive energisponsor og støtte de grønne spejdere i Bredballe økonomisk! 

Som energisponsor støtter du Bredballe Gruppe med 2 øre/kWh af dit el-

forbrug og 5 øre/m3 af dit naturgasforbrug – med et gennemsnitsforbrug 

for en husstand bliver det til 165 kroner om året, som vi kan bruge til 

spejderarbejdet. Dit forhold til Trefor ændres ikke; du får din el og/eller 

naturgas som sædvanligt og betaler til Trefor som sædvanligt – prisen vil 

være uændret, hvis du i dag køber el som KvartalsBasis eller naturgas 

som Børspris. Vil du være energisponsor for Bredballe Gruppe, tilmelder 

du dig på følgende hjemmeside: 

www.trefor.dk/Privat/Energi/El/Bliv-energisponsor 

Udfyld formularen - uanset om du er kunde hos Trefor eller er ny kunde 

- så sørger Trefor for resten. Det koster ikke noget at skifte - og det 

kræver ingen ændringer i installation eller anlæg. 

 

 

 

 

 

Pirater går også i kirke 

Bredballe Gruppe har god tradition for at medvirke ved Bredballe Kirkes 

friluftsgudstjeneste i efteråret. I år holdes gudstjenesten ligefrem ved 

vores eget spejderhus i Ekkodalen, fordi der er byggerod ved kirken. 

Gudstjenesten bliver en ”piratgudstjeneste” - i al fald dukker der en pirat 

op for at hjælpe præsten med at gå planken ud! Efter gudstjenesten 

bager vi snobrød og pandekager og drikker kaffe. Gudstjenesten bliver 

en fin reklame for vores dejlige spejderliv, for mange ikke-spejdere,  

fx fra kirkens klubber og børne- og pigekor, er også med. Hvis det 

regner, sætter vi masteteltet op. Gudstjenesten holdes søndag  

31. august klokken 14.00. Vi ses der – alle små og store pirater!

http://www.trefor.dk/Privat/Energi/El/Bliv-energisponsor
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En fantastisk sommer – og 
så tager vi fat igen 

Nyt fra gruppelederen 

 

Af Susanne Herrmann  

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

 

Velkommen tilbage til et nyt og spændende spejderår med masser af 

oplevelser sammen med vennerne i naturen. 

 

Det var et held, at vi i maj skulle holde fest for de frivillige i spejder-

huset, for det var lige den dag, vi fik 50 millimeter regn i Bredballe, 

 Fortsættes næste side 
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og spejderhuset blev oversvømmet med op til 30 centimeter. Tusind tak 

til alle de frivillige, som har hjulpet med at tørre op, rydde op og brække 

brædder op i spejderhuset. På Facebook har man kunne følge med i 

både oversvømmelsen og i mange oplevelser fra spejdermøder og lejre. 

Det er både stemningsfuldt og underholdende at se, hvad der sker i 

gruppen.  

 

Vi har haft tre superfantastiske 

sommerlejre i år 

Jeg deltog selv i Peter Pan-lejren for 

bævere og ulve. Lejren blev holdt på 

Djursland, hvor Kaptajn klo, Smisk, 

sørøvere, Peter Pan, Wendy, Tiger 

Lily og indianere var samlet med 40 

mini-Peter Pan’er. Der blev både 

fløjet, leget, skudt med 

vandkanoner, lagkager og puder og gættet koder og fundet skatte.  

Juniorerne sejlede op ad Skjern Å og skar sig sveddryppende gennem 

søerne. Trop- og seniorspejderne havde en vidunderlig sommerlejr med 

masser af vand på panden, venskaber, vabler og vanvittigt humør på 

Centerlejr Tydal i Sydslesvig. 

Læs mere om lejrene senere i bladet. 

 

Lederne har allerede planlagt en masse spændende spejderaktiviteter i 

efteråret: Spejdermøder, den årlige familieweekend i Vork Bakker, 

julemarked og juletræssalg. 

 

Familieweekend i Vork Bakker  

lørdag og søndag 27.-28. september 

I kan godt glæde jer til årets familielejr i Vork Bakker. I år er temaet 

”1864”. ”Den Grønne Gren” (som er en gruppe forældre, hvis børn er 

eller har været spejdere) og grupperådet har allerede lagt et 

superprogram til de deltagende familier. – Se mere på bagsiden af 

bladet. 
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Julemarked lørdag 22. november 

I år holder vi julemarked i Bredballe Missionshus lørdag den 22. 

november, og vi vil opfordre alle spejdere til at tage mindst en indpakket 

ting med til tombolaen. Den afleveres til enhedslederen til et 

spejdermøde. Hvis du som forældre har lyst til at bidrage med en bod 

eller stå for kage og kaffe til julemarkedet, så kontakt Susanne 

Herrmann på mobil 42 18 04 89. 

 

Juletræssalg i november/december 

Årets juletræssalg starter samme weekend som julemarkedet. Vi 

forventer, at man som forældre giver en hånd med til juletræssalg, da 

indtægten fra julemarked og juletræssalg bidrager stærkt til det gode 

spejderarbejde i Bredballe Gruppe. Juletræsudvalget sender info, ud når 

man skal melde sig på vagterne. Der kommer yderligere info i næste 

nummer af Grøn-Sagen i november. 

  

Vokseværk kræver flere ledere  

Vi er 122 medlemmer (heraf 15 ledere), som mødes her efter 

sommerferien. Det betyder, at vi i den grad mangler ledere M/K til vores 

gruppe. Vi har en god lederstab, men søger flere frivillige, som har lyst 

til at være ledere eller hjælpere. 

Som spejder kobler man af, praktiserer ”learning by doing”, ser på livet i 

naturen, leger for livet og mødes børn og voksne på tværs af alder. 

Det betyder, at man kan udvikle sig personligt som spejderleder.  

Lyder dette spændende, så kontakt gruppeleder Susanne Herrmann på 

mobil 42 18 04 89. Du kan prøve at være med og se, om det er noget 

for dig. Se mere på www.spejdernet.dk/bredballe 

 

Parkering ved aflevering og afhentning 

Vi har fået flere henvendelser fra beboerne i området ved spejderhytten: 

Der er for mange biler, som kører ned til spejderhytten. Det giver for 

meget slid og trafik på de små grusstier i området. Vi henstiller til, at 

man parkerer enten ved Bybækvej eller Viemosevej ved aflevering og 

afhentning. 
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En kanotur på Skjern Å 
 

Juniortroppens sommerlejr gik ad vandvejen 

 

Af Marie Genefke 

Grøn-Sagens opsøgende reporter 

 

”Her er ingen stress – og for det meste kun fred og harmoni. En kanotur 

på Skjern Å er en ferie på spejdermaner og en naturoplevelse for hele 

familien. En afvekslende rute, der går gennem å-løbets mange 

hårnålesving og smukke søer, samt overnatning på dertil indrettede 

rastepladser.” 

 

Ovenstående citat er hentet fra kanoudlejernes hjemmeside og kan vel 

trigge enhver spejder, således også vores juniortrop, der i weekenden 

inden sankthans begav sig ad vandvejen fra Hastrup Rasteplads til 

Skjern Å Bro med en overnatning undervejs. 
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I fugleflugt er der vel omtrent 27-28 kilometer, men flere havde valgt en 

taktik hvor de krydsede sig frem (!), så de i realiteten fik sejlet en hel 

del længere. 

 

Turen bød på kulturudveksling med blå spejdere fra Odense, blæst, 

regn, sol, stiv kuling (næsten) på søerne, en enkelt vandgang og 

burgere lavet over bål. 

 

Om der var stress på, og hvordan det var med fred og harmoni, skal jeg 

ikke kunne sige, men faktum er i al fald, at der kom en flok trætte og 

brugte spejdere - og ledere - hjem fra en god tur 

 

Og lur mig, om ikke de tager af sted en anden gang? 

 

 

  



Grøn∙Sagen / august 2014 / 8 

Pas på! Vi har hørt,  
at Kaptajn Klo er løs 

Tag med på Peter Pan-lejr for bævere og ulve 

 

Af Birgitte Oxlund, medlem af  

grupperådet og mor til Viola (ulv) 

 

Prøv at lukke dine øjne, og forestil dig, at du er en spejder på fem-ni år. 

Du står i spejderuniform på parkeringspladsen foran Rema og siger 

farvel til din mor og far. Du går ind i en bus sammen med en masse af 

dine spejdervenner og -ledere og kører en time eller to.    

   

Da du stiger ud af bussen igen, træder du ud i en verden, som til 

forveksling ligner Ønskeøen. Denne verden er fuld af alle de figurer, som 

du har set i Peter Pans 

eventyr, og din 

spejderuniform er på 

magisk vis udskiftet med 

et Peter Pan-kostume.    

   

På den fortryllede ø er de 

fleste af figurerne 

heldigvis venligtsindede. 

Du får hurtigt øje på Peter 

Pan, Klokkeblomst, Wendy 

og en af de glemte drenge 

samt Tiger Lily og hendes far, den store indianerhøvding. Men du kan 

også se, at Peter Pans ærkefjende Kaptajn Klo og to af hans væmmelige 

hjælpere lurer i et hjørne. Dem skal du vist tage dig i agt for.    

   

Den søde Wendy kalder til samling og siger, at nu skal I spise. Din mor 

har heldigvis givet dig proviant med, og du sætter dig sammen med dine 
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gode venner og nyder 

mors dejlige mad. 

Herefter tager du din 

bagage og finder dig en 

god og sikker soveplads.    

   

Men det er ikke tid til at 

sove endnu, for du skal jo 

først se dig omkring på 

Ønskeøen. Du og dine 

venner bliver derfor opdelt 

i otte bander, som I selv 

får lov til at navngive. I er 

meget fantasifulde og 

kommer op med navne 

som KVAFC, Sorte Perle, 

De Grønne Krokodiller, 

Enderman og Purple 

Power.    

    

Om aftenen og de næste 

par dage oplever du 

sammen med din bande 

mange forskelligartede 

udfordringer - nogle mere 

skøre end andre. Du bliver 

f.eks. hver morgen 

vækket af Wendy, som 

spiller høje toner på 

trompet, og Kaptajn Klo, 

som fyrer hundepropper 

af. Nogle af opgaverne 

kalder på dine færdig-

heder som spejder. Du 

 Fortsættes næste side 
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 Fortsat fra forrige side 

skal blandt andet lave en trebuk med knob samt tænde bål og få en 

gryde vand til at koge. Andre udfordringer kræver, at du er fantasifuld, 

snedig, modig og 

stærk. Du skal nemlig 

deltage i en drabelig 

(pude)kamp på skib, 

nedskydning af fjenden 

(læs: lederne - våben: 

lagkager), en farlig 

gyngetur i trækronerne 

og underholdning af 

piraterne i lejrbålets 

skær. Endelig skal du 

bestikke Kaptajn Klo med en flaske rom for at få et skattekort og finde 

skatten med guld og juveler (læs: Toms guldkarameller).    

   

Selv om du har spist al provianten fra din mor, går du ikke omkring og 

sulter. Det viser sig nemlig, at der på øen er en omsorgsfuld 

piratmadmor, som sammen med sine gode hjælpepirater tryller alskens 
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lækkerier frem - ikke mindst rigelige mængder af en sagnomspunden 

koldskål.    

   

Efter er par oplevelsesrige dage får du besked på at afklæde dig dit Peter 

Pan-kostume og tage din spejderuniform på igen. Du pakker din bagage 

sammen og 

sætter dig 

ind i en bus. 

Efter en time 

eller to er du 

tilbage på 

parkerings-

pladsen 

foran Rema 

og bliver mødt med åbne arme af din mor og far. Luk nu øjnene op igen. 

Var det ikke en fantastisk oplevelse?  

    

Det syntes vores ulve og bævere i hvert fald, da de udforskede 

Ønskeøen i en skøn weekend i juni. Hvis du har lyst til at se flere billeder 

fra Peter Pan-lejren, kan du finde dem på vores Facebook-side: ”KFUM 

spejderne Bredballe”.  
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Super geil sommerlejr på 
sydslesvigsk! 
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De ældste spejdere tilbragte uge 27 i Tyskland 

 

Af Kristian Appel 

Tropleder 

 

Troppen og seniorerne tilbragte 

årets sommerlejruge på Centerlejr 

Tydal syd for grænsen. Vi var 17 

spejdere og tre ledere af sted. Der 

blev snakket med sydslesvigsk 

accent, klatret, sejlet i risbåde, 

hiket, hygget, bygget, spist 

(meget), leet, leget, skabt nye 

venskaber og bekendtskaber, spillet 

settlers, bushcraftet, holdt 

fødselsdag, holdt gudstjeneste i en 

lille bitte stavkirke, svedt, slikket, 

snittet, slidt, slæbt, skrevet 

kærestebreve og ikke mindst lavet 

suveræn god underholdning til slut-

lejrbålet. Oven i det var der så 

vablebal, PL/PA- og senioraften, 

aftenaktiviteter klokken 19 og 

natløb. - Alt det på en uge med 

super højt humør og et utroligt 

dejligt centerlejrteam, der tilrettelagde meget af programmet for os. 
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Stedsegrønt  
togt til Island 
 

”De Stedsegrønne” spejdere fra Bredballe drager hvert 

andet år på rejse ud i den store verden. I år har de 

været på vulkaner, helt bogstaveligt. Sådan en lava-bombe 

kan faktisk bruges som grill, fortæller Grøn-Sagens senior- 

korrespondenter – man skal bare smide pølser og brød i 

rygsækken og trave 35 kilometer, før der er serveret 
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Af Bodil Østergaard Nielsen og Peder Pedersen 

Stedsegrønne spejdere og  

Grøn-Sagens udsendte seniorkorrespondenter  

 

 

En varm sommerdag, lørdag den 12. juli midt på dagen, mødtes 33 

”stedsegrønne” i Billund. Tre timer efter steg vi ud af flyet i Reykjavik, 

Islands hovedstad, trak den utroligt friske luft ind – og konstaterede,  

at der var 13 graders varme. Og så begav vi os ud på en tur med godt 

samvær i en fantastisk natur. Vi kørte i bus ud langs sydkysten mod  

den vulkan, Eyjafjallajökul, der stoppede flytrafikken i Europa for fire år 

siden. I nærheden fik vi base i de næste fem dage på en bondegård,    

     Fortsættes næste side  
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der samtidig fungerede som et godt og hyggeligt hotel. Værtinden hed 

Elin, og hun sørgede for god mad, var ansvarlig for gårdens drift, var i 

kommunalbestyrelsen og fortalte levende om at leve i skyggen af 

vulkaner. 

Nabovulkanen, Katla, havde rumlet i syv uger. En gruppe seje 

stedsegrønne vandrede 35 km op til et pas mellem de to vulkaner. 

Vandreholdet 

stegte pølser 

i vulkanen, 

da de nåede 

frem – men 

de blev 

vistnok mere 

lunkne end 

ristede. Vi 

var andre, 

der kørte – 

meget 

spændende – 

med en super jeep op i et pas og ventede på de seje vandrere.  

 

Og så gik det slag i slag. Vi var på sejltur til Vestmannaøerne, hvor et 

vulkanudbrud for 40 år siden begravede dele af byen under mange 

meter lava. Ingen omkom – tankevækkende at se gadeskilte sat op med 

de oprindelige gader og huse liggende mange meter nede i lavaen. Og så 

en meget flot sejltur omkring Vestmannaøerne, søpapegøjer og utroligt 

flotte huler ind i kysten. 

Vi så en perlerad af vandfald, inklusive det trestjernede Gulfoss. En 

uforglemmelig oplevelse var at blive transporteret på en 

traktoranhænger ud igennem et lavvandet område til et forbjerg med en 

koloni af store – og angiveligt – aggressive fugle, storkjover. Vejret var 

barsk med vind og regn, så vi var pakket ind i så meget regntøj, at 

fuglene ikke gik til angreb. Nogle stedsegrønne var desuden bevæbnet 

med skistave, som man gik og viftede med. 
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Mange håber, at der ikke dukker et videoklip op på YouTube… 

 

En anden stor oplevelse var en tur til Landmannalaugar med fjelde i 

utroligt flotte farver og varme udendørs bademuligheder. Turen gik så 

mod Reykjavik. Undervejs overnattede vi ved Islands tidligere bispesæde 

i Skalholt – et glimt af Islands dramatiske historie: den sidste katolske 

biskop ville ikke gå med i reformationen og blev efter ordre fra kongen i 

København halshugget – sammen med sine to sønner (!). 

Og så blev det rigtig Islands historie med vandring på Thingvellirsletten, 

hvor republikken blev udråbt i 1944, mere end 1000 år efter de første 

møder på sletten tilbage i sagatiden. Her stod vi med ét ben i Europa og 

ét i Amerika – hen over en revne i grundfjeldet mellem 

kontinentalpladerne. Bukserne revnede ikke – men var vi blevet stående 

i nogle tusinde år, så… 

 

Og så sluttede en dejlig tur med nogle dage i Reykjavik. Vejret var med 

os, så vi fik oplevet en rigtig tiltalende, lille storby. Vi var til koncert i 

Halgrimmskirken – den 

højeste bygning i Island 

– hvor en italiensk 

virtuos spillede på alle 

orglers moder. Ved 

vandet ligger et 

fantastisk musikhus – 

Harpa – påbegyndt før 

finanskrisen, som ramte 

med voldsom kraft i Island, men nu fuldført. Den kunstneriske 

udsmykning er gjort af Olafur Eliasson, som jo nu går i gang på havnen 

hjemme i Vejle. Og så gik det 

hjem til en fordobling af 

sommer-temperaturen.  

Stor tak til arrangørgruppen, 

Bent Kirkegaard, Ulrik Häuser 

og Gert Bech-Larsen.  

I gjorde det igen!!  
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Skybrud satte huset under 
vand – men bragte også 
noget godt med sig 

Nyt fra Bredballe Spejdercenter 

 

Af Karsten Mikkelsen 

Husprojekt-koordinator, tidl. gruppeleder 

 

Fredag den 24. maj blev en meget våd dag i spejderhuset i Ekkodalen. 

Nattens heftige skybrud betød, at hele huset kom til at stå under cirka 

15 centimeter vand. 

 

På den ene side var det jo ganske forfærdeligt, og rigtig mange frivillige 

rykkede ud inden for 24 timer og hjalp til med at få huset ryddet, telte 

tørret og ting kørt på 

lossepladsen. Endnu et 

klap på skulderen til jer, 

der tog ansvar og 

handling på sig … ”klap” - 

 

 

På den anden side har vi i 

juli fået forhandlet os 

frem til en gunstig 

forsikringsudbetaling. Så set i det perspektiv, at det gamle spejderhus 

alligevel snart må lade livet, giver det Bredballe Spejdercenter gode 

økonomiske muligheder for at handle smart i forhold til det nye hus.  

 

Vi, der sidder i husudvalget – bestyrelsen for ”Den Selvejende Institution 

Bredballe Spejdercenter” – har valgt ikke at reetablere de to store 

lokaler i spejderhuset. Begge grupper, der bruger huset – Ørnebjerg (de 
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blå spejdere) og Bredballe Gruppe (os, der 

er grønne) – har godkendt den løsning.  

 

Men vi har fjernet gulve, lægter og den 

sjaskvåde isolering. Nu bliver huset så 

tørret, og varmerørene over gulvene 

omlægges, så de to store lokaler kommer til 

at fremstå som ”værksteder”, indtil huset 

skal rives ned. Der er fortsat varme på, men 

gulvet er et råt betongulv (se billedet 

nederst) frem for et trægulv. Køkkenet vil 

blive delvist pillet ned og genetableret 

spartansk , men i funktionel stil, så det 

fortsat kan anvendes forsvarligt.  Vi synes 

helt generelt, det ville være synd at bruge 

mange resurser i form af penge og tid på at reetablere noget, som 

forventes at skulle nedbrydes inden for 18 måneder.  

 

Hvad angår det nye hus, så 

havde vi primo juli 

stormøde med arkitekt 

Mads Mølgaard og 

ingeniøren, hvor de sidste 

koordinerende detaljer blev 

pudset af, så projekt-

materialet for udbud skulle 

være endeligt færdig-

arbejdet her primo august. 

Desværre er ingeniøren forsinket lidt. Men selv detaljer som farven på 

stikkontakterne ligger fast, så ”fundraising-delen” skydes snart i gang.  

 

Der er opstillet to containere under træerne på pladsen til midlertidig 

opmagasinering af inventar med videre fra huset.  

Mon ikke også de vanskelige forhold vil få ”fondsbestyrelserne” til at 

sætte nogle hurtige ekstra nuller på bevillingerne – det håber vi!   
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Pyha. Bredballe undgik  
den store miljø-katastrofe  
- og spejderne havde en god tur  

Reportage fra en herlig katastrofe-tur i april 

 

Af Marie Genefke 

Grøn-Sagens ihærdige reporter 

 

Scenen er sat en blæsende eftermiddag i april på Vejle Station: 

En flok spejderforældre overdrager deres poder i indsatsleder Kristian 

Appels og hans teams varetægt. Herefter går mødrene og fædrene alene 

den tunge vej hjem til Bredballe for at vride hænder over den 

miljøkatastrofe, der netop har ramt den lille, hyggelige Vejle-forstad 

og truer med at udslette den totalt. Samme miljøkatastrofe er årsag til, 

at spejderne sendes med Kristian & 

Co. – der er håb for, at de kan 

reddes! De tager flugten med sidste 

rutebil mod Rands Fjord. 

 

Spejderne inddeles i familier og får 

udleveret 30.000 kroner pr. familie. 

For disse penge skal de opretholde 

livet den næste tid. De lokkes med 

sortbørs-handel: chips 10.000 kroner, kakao 1000 kroner, 

pandekagemix 1000 kroner, pålægschokolade 3000 kroner og så videre. 

Men da ingen ved, hvad morgendagen byder, nøjes man med 

pandekager. Nogle flotter sig dog med kakao. 

 

Aftenen byder på etablering af bivuak og fremstilling af trækul. Om 

natten er disse de sidste overlevende ude at lede efter nedkastede 

forsyninger. Det regner og er koldt om natten, men alligevel sover folk 
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godt. Tropspejderne og juniorpigerne i bivuakken, juniordrengene i den 

hytte, der heldigvis findes på stedet, da indsatsteamet i kampens hede 

ikke har nået at pakke materiel nok til bivuakker til alle. Morgenmaden 

hentes på den nærliggende p-plads og består af grovvalsede havregryn 

og mælk. Brød, smør og ost kan tilkøbes til horrible priser.  

 

Dagen byder på vandrensning, hvordan får man rent vand - og nok af 

det? Spejderne er også ude og se på fugle. Blandt andet er der nogle, 

der er heldige og ser en havørn, og 

endelig er alle med til at lave 

frokost: Langtidsbraiseret 

nakkefilet i æblejuice, kogt i 2½ 

time, og bagte kartofler, salat og 

fladbrød, supersovs m. æblejuice 

og selleri. Lækkert!!! (Se opskrift) 

 

Der er en rigtig god stemning. Og i 

mellemtiden er alarmen i Bredballe 

blevet afblæst, og spejderforældrene kommer ud for at hente deres 

spejdere. Stor tak til indsatsteamet for hjælpen i alvorens stund! 

 

Opskrift 

Indsatslederens braiserede nakkefilet stegt og kogt  

over bål til 21 personer: 4 kg nakkefilet af svin, lidt olie, 1 pakke frisk 

rosmarin, 3 liter æblejuice, salt og peber, 1 knoldselleri.  

Derhjemme kan en lidt mindre portion godt gå an! 

800 g nakkekam, olie, 1 kvist rosmarin, 3 dl æblemost, salt, peber, ½ 

knoldselleri. - Brun kødet godt, kom det i et fad og hæld mosten og 

rosmarinen i og sæt den i ovnen ved 170 grader i 20 minutter. Skru ned 

til 130 grader og steg i 2½ time. Hold øje med, at der hele tiden er væde 

i fadet. – Sellerien skæres i store tern og braiserer med de sidste 30 

minutter. Saucen jævnes lige lidt til sidst. Kanongodt med en 

kartoffelmos, gerne iblandet lidt andre rodfrugter, for eksempel 

knoldselleri. Den originale opskrift findes i Nikolaj Kirks og Mikkel 

Maarbjergs "Grundkøkken" som ”braiseret nakkekam”.  
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Bævere, efterår 2014  0. og 1. klasse 

 AUGUST 

Tirsdag 19 Fælles sæsonstart klokken 18.00-19.30 

Tirsdag 26 Vi lærer hinanden at kende og øver os på bæverflokkens  

start- og slutsang. Vi skal også lave tørklæderinge af træ 

Søndag 31 Piratgudstjeneste ved spejderhytten klokken 14  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 02 Vi laver bål og spiser skumfiduser. Mens bålet  

bliver klar, laver vi græsbævere 

Tirsdag 09 Vi bliver opdelt i familier og laver bæverskilte til vores tørklæder 

Tirsdag 16 Vi bygger en bæverdæmning i åen 

Tirsdag 23 Vi lærer knob og bygger romersk stridsvogn 

som forberedelse til familieweekenden 

Lørdag 27- Familieweekend i Vork Bakker 

søndag 28  

Tirsdag 30 Intet møde på grund af familieweekend 

 OKTOBER 

Tirsdag 07 Vi laver bål og spiser pandekager 

Tirsdag 14 Intet møde (efterårsferie) 

Tirsdag 21 Vi går på opdagelse i skoven 

Tirsdag 28 Kirkemærke – sange og historier 

 NOVEMBER 

Tirsdag 04 Vi flyver med drager og spiser dragekage  

Tirsdag 11 Kirkemærke – vi besøger Bredballe Kirke. Mød på  

kirkens p-plads kl. 17, afhentning samme sted 18.30 

Tirsdag 18 Vi laver bål og kikker på stjernehimlen 

Lørdag 22 Julemarked og start af juletræssalg 

Tirsdag 25 Løb i skoven med lommelygterne tændt 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Julehygge/afslutning.  

Første møde efter jul: 6. januar  

 

 

Bæverleder: Majbritt Fredgaard 28 90 99 10 

Bæver-assistenter: Helle Pahus 88 71 65 67, Henrik Lüders 23 25 42 91  

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 2014          2. og 3. klasse 

 AUGUST      Ansvarlig 

Tirsdag 19 Fælles start efter sommerferien  Susanne/Bo 

Tirsdag 26 Kniv/økse-bevis    Niels/Christian 

Søndag  31 Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten kl. 14  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 02 Kniv/økse-bevis    Niels/Christian 

Tirsdag 09 Fuldmånemøde    Ole 

Tirsdag 16 Udforsker-mærke. Mødested: TIRSBÆK STRAND Niels/Christian 

Tirsdag 23 Udforsker-mærke    Niels/Christian  

Lørdag 27- Familieweekend i Vork Bakker 

søndag 28  

Tirsdag 30 Intet møde   

 OKTOBER 

Tirsdag 07 Udforsker-mærke    Niels/Christian  

Tirsdag 14 Intet møde (efterårsferie)  

Tirsdag 21 Pionering     Christian 

Tirsdag 28 Udforsker-mærke. Vi mødes i Bredballe Center 

ved juletræs-salgspladsen   Niels/Christian  

 NOVEMBER 

Tirsdag 04 Fuldmånemøde    Ole 

Tirsdag 11 Håndværker-mærke    Henrik L/Ole  

Tirsdag 18 Ulve forbereder nisser til julemarked  Susanne 

Lørdag 22 Julemarked og start af juletræssalg   

Tirsdag 25 Håndværker-mærke   Henrik L/Ole 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Sidste møde før jul   Henrik O 

 JANUAR 2015 

Tirsdag  06 Forberede sketch til nytårsparade  ALLE 

 

Ulve-enhedsleder Christian Rasmussen 29 70 77 87 

Ulve-assistenter Ole Nyby 60 47 92 78, Susanne 

Herrmann 42 18 04 89, Henrik Lüders 23 25 42 91, 

Henrik Oxlund 29 69 07 86, Niels Knuzen 53 58 86 78 

Ulvene mødes 

18.30-20.00  

ved spejder-

huset i Ekko-

dalen.Vær altid 

praktisk 

påklædt til 

udeaktiviteter. 

Parkér venligst ved 

Bybækvej eller Vie-

mosevej ved afleve-

ring eller afhentning  
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Juniorspejdere, efterår 2014    4. og 5.klasse 

 AUGUST       

Tirsdag 19 Fælles start efter sommerferien   

Tirsdag 26 Juniormøde     

Søndag  31 Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten kl. 14  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 02 Juniormøde 

Tirsdag 09 Juniormøde 

Tirsdag 16 Juniormøde 

Tirsdag 23 Juniormøde 

Lørdag 27- Familieweekend i Vork Bakker 

søndag 28  

Tirsdag 30 Intet møde på grund af familieweekend   

 OKTOBER 

Tirsdag 07 Juniormøde 

Tirsdag 14 Intet møde (efterårsferie)  

Tirsdag 21 Juniormøde 

Tirsdag 28 Juniormøde 

 NOVEMBER 

Tirsdag 04 Juniormøde 

Tirsdag 11 Juniormøde 

Tirsdag 18 Juniormøde 

Lørdag 22 Julemarked og start af juletræssalg   

Tirsdag 25 Juniormøde 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juniormøde: Sidste møde før jul 

 JANUAR 2015 

Tirsdag  06 Første møde efter juleferien 

 

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 Madsen 50 50 65 77, Bo Genefke 96 74 21 29,  

Rasmus Caspersen 23 38 06 50   

Juniortroppens 

program 

tilpasses løbende 

efter vind og 

vejr. Men i 

efteråret vil vi 

arbejde med 

basis-mærke, 

skoven og ”kort 
& kompas” 

Sommerlejr i 

2015: Sæt 

kryds i 

kalenderen 

ved uge 28 
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Spejdertroppen, efterår 2014         6.-9. klasse 
 AUGUST      Ansvarlig 

Tirsdag 19 Fælles opstart efter sommerferien  Susanne/Bo 

Tirsdag 26 1864, del 1    Kristian 

Søndag  31 Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten kl. 14  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 02 1864, del 2    Lars 

Tirsdag 09 1864, del 3 (+ ”patruljevalg”)  Kristian 

Tirsdag 16 Patruljeinddeling og patruljemøde-planlægning Kristian 

Tirsdag 23 Poseuddeling    Lars 

Fredag 26- Familieweekend i Vork Bakker  Kristian 

søndag 28 Vi bevæger os til Vork fredag aften 

Tirsdag 30 Patruljemøde 1 (ledermøde klokken 19) PL/PA 

 OKTOBER 

Tirsdag 07 Patruljemøde 2    PL/PA 

Tirsdag 14 Intet møde (efterårsferie)  

Lørdag 18- JOTI – tur med Jamboree On The Internet Lars+Kristian 

søndag 19 

Tirsdag 21 Patruljemøde 3    PL/PA 

Tirsdag 28 Tropmøde    Lars 

 NOVEMBER 

Tirsdag 04 Patruljemøde 4    PL/PA 

Tirsdag 11 Patruljemøde 5    PL/PA 

Tirsdag 18 Patruljemøde 6    PL/PA 

Lørdag 22 Julemarked og start af juletræssalg   

Tirsdag 25 Tropmøde    Kristian 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juleafslutning. Første møde efter jul: 6. januar Lars 

  

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

 

Krydser i næste års kalender allerede nu: 

Kuldetur: 4.-5. februar.  

Vandreskjold (40 eller 50 km): 4.-5. april. 

Sommerlejr i uge 28 

Vær klædt på til udendørs 

aktivitet. Medbring kniv (og 

lommelygte). Giv gerne 

besked, hvis du ikke kommer 

Normal mødetid er 

tirsdag 18.30-20.30 

ved Spejderhytten i 

Ekkodalen. Parkering 

på Viemosevej eller 

Bybækvej.  
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9. klasse 

og opefter Seniorspejdere, efterår 2014   

 AUGUST      Ansvarlig 

Tirsdag 19 Spejder-start med rekorder, fælles for alle Daniel 

Onsdag  27 Seniormøde    Daniel 

Søndag 31 Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten kl. 14  

 SEPTEMBER 

Onsdag 03 Seniormøde    Mikkel 

Onsdag 10 Seniormøde  

Onsdag 17 Seniormøde  

Onsdag 24 Seniormøde  

Fredag 26- Familieweekend i Vork Bakker  Mikkel 

søndag 28/ 

 OKTOBER 

Onsdag 01 Seniormøde  

Onsdag 08 Seniormøde  

Onsdag 15 Seniormøde  

Onsdag 22 Seniormøde  

Onsdag 29 Seniormøde  

 NOVEMBER 

Onsdag 05 Seniormøde  

Onsdag 12 Seniormøde  

Onsdag 19 Seniormøde  

Lørdag 22 Julemarked og start af juletræssalg 

Onsdag  26 Seniormøde  

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juleafslutning  

 JANUAR 

Onsdag 07 Start efter juleferie   Mikkel 

 

Seniorledere  

Mikkel Thorsen 40 81 60 40, Daniel Søholm 23 92 96 72. 

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

  

Normal mødetid 

er onsdag 

18.30-20.30  

ved Spejderhytten 
i Ekkodalen. 
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Lederoversigt 

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

 

Bævere 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

Helle Lind-

holt Pahus 

Henrik 

Lüders 

(også 

ulveleder) 

 

∞ 

 

 

Du finder 

kontakt-

oplysninger 

under 

programmet 

for den 

enkelte 

enhed. 

Ulve 

Christian H. 

Rasmussen 

 

Susanne 

Herrmann 

Niels  

Knuzen 

 

Henrik 

Oxlund 

 

Ole Nyby 

Junior 

 

Jørn Madsen 

 

 

Bo Genefke 

 

Rasmus 

Caspersen 

 

 

Trop 

 

Kristian 

Appel 

Lars 

Sørensen 

 

∞ 

 

Bladet 

Grøn-Sagen  

Redaktør 

Kristian 

Pahus 

kristian@ 

pahus.dk 

88 71 65 67 

 

Kontingent-

opkrævning 

Sten Fähnø 

Thomsen 

sft@kfum 

spejderne.dk 

75 81 48 70 

 

Senior 

 

Mikkel 

Thorsen 

 

Daniel 

Søholm 

 

∞ 

 

Overordnet 

ledelse 

Gruppeleder 

Susanne 

Herrmann 

herrmann. 

susanne 

@gmail.com  

42 18 04 89 

 

Spejder-

hytte-

udvalget 

Karsten 

Mikkelsen 

km@jolly-

tex.dk   

21 75 52 04

mailto:km@jolly-tex.dk
mailto:km@jolly-tex.dk
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Et brag af  
en weekend! 
Familieweekend i Vork Bakker  

– for spejdere, søskende og forældre 

Lørdag 27. september kl. 11.30 – 

søndag 28. september kl. 10.30 

 

I kan godt glæde jer til årets familielejr i 

Vork Bakker. I år er temaet ”1864”.  

”Den Grønne Gren” (som er en gruppe 

forældre, hvis børn er eller har været 

spejdere) og grupperådet har lagt et superprogram til de deltagende 

familier. Tag familien med på tur og oplev, hvad det vil sige at være 

spejder. Vær sammen med dine spejderkammerater, mød andre voksne 

i hyggeligt samvær, kom ud i naturen og vær aktiv sammen. 

 

Hvor: Vork Bakker 12, 7100 Vejle. (http://centre.fdf.dk/vork) 

Hvornår: Lørdag 27. september 11.30 – søndag 28. september 10.30 

Pris: Turen koster 100 kr. pr. person for alle fra 0. klasse og opefter. 

Mindre børn deltager gratis. Betaling sker på weekenden. 

Overnatning: Familieværelser med eget toilet og bad til forældre og 

søskende. Juniorer, trop og seniorer sover i shelter. Bævere og ulve 

sover indendørs. 

Vi hjælpes ad: Med at få mad på bordet, vaske op og så videre. 

Medbring: Indendørs overnatning: Dyne, hovedpude og lagen. 

Udendørs overnatning: sovepose, liggeunderlag (pude)  

Alle: lommelygte, regntøj, udetøj og sko 

Tilmelding til oxlund@hotmail.com  

senest 20. september.  

Angiv spejderens navn (evt flere), antal børn  

(søskende og spejdere), antal voksne, e-mail,  

mobilnr og ”vi medbringer en kage (ja/nej)” 

mailto:oxlund@hotmail.com

