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Det er med vilje! 
Kristian Appel har stået i spidsen for tropspejderne de seneste 

år. Han har efter sommerferien overtaget tjansen som 

gruppeleder efter Susanne Herrmann. Hvad vej skal vi? spurgte 

Grøn-Sagen. Læs Kristians svar her 

 

Af Kristian Appel 

Gruppeleder, kristian.appel@gmail.com 

 

Lad mig som ny 

gruppeleder give et 

lille indblik i min 

ambition på 

gruppens vegne.  

 

”At sikre ledernes 

og enhedernes 

trivsel” - det er 

gruppe-lederens 

job. Jeg vil stræbe 

efter, at vi sikrer 

trivslen med vilje. 

Og når jeg siger ”med vilje”, mener jeg både i forstanden; at det skal 

være gennemtænkt og planlagt; men også, at det er noget, vi skal 

lægge vilje bag, det er noget, vi vil sammen, hele gruppen. Gruppen er 

alle enhederne: bæverfamilien, ulveflokken, juniortroppen, spejde 

troppen, seniortroppen og roverne, men det er også ledergruppen og de 

frivillige omkring gruppen.  

 

Jeg håber meget, at vi kan få endnu flere forældre til at tage del i 

arbejdet med at få trivsel i hele gruppen. Vi har store projekter på vej, 

der vil kræve hænder fra så mange voksne som muligt.
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Og hvad er trivsel? Trivsel kan være mange forskellige ting. Jeg har ikke 

en formel for, hvad der er ”rigtig” trivsel, så længe det vi laver ligger 

inden for korpsets formål og rammer. For de enkelte enheder er tegn på 

trivsel, at der er mange børn og mange engagerede ledere. Så 

gruppelederopgaven ser ret simpel ud: Sørg for at få mange børn med, 

sørg for, at lederne synes, det er sjovt og givende at være med, og sørg 

så for, at både børn og ledere bliver ved med at synes, det er sjovt og 

interessant at være spejder. 

 

Helt konkret vil jeg gerne have, at vores gruppe skal være meget større. 

Vi er cirka 85 aktive børn lige nu – det tal ser jeg gerne komme op på 

omkring de 140 i løbet af de næste otte år. Det er måske lidt 

overraskende for nogen, der synes, at vi allerede er mange, og at 

medlemstallet har været stabilt højt. Men tallet dækker over, at vi har 

fået groet en fantastisk seniortrop, og at vi mangler medlemmer for at 

kunne bibeholde det høje medlemstal. Medlemmer kommer ikke af sig 

selv, og det vil tage tid, men jeg tror på, at en aktiv indsats for at få 

flere bævere og ulve i løbet af de næste år kan få os frem til målet. 

Samtidig skal vi naturligvis arbejde på at gøre det endnu sjovere at blive 

ved med at være spejder; det er nok egentligt den nemme del, for det er 

jo os selv, der skaber rammerne og styrer indholdet. 

 

Så lad os gå ud at lave nogle fantastiske sjove, udviklende, udfordrende 

møder og ture med masser af kammeratskab og plads til alle. Og så 

arbejder vi på at få flere med.  

 

Godt spejderår 

 

Vær beredt 

Kristian Appel 

 

 PS. Hvis du efter at have læst ovenstående kunne tænke  

dig at være med som frivillig, så tag fat i mig (eller skriv til 

kristian.appel@gmail.com). Vi kan altid bruge flere hænder og hoveder. 

 

mailto:kristian.appel@gmail.com
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Et eventyr er under 
opsejling 

Vi ses deroppe! Fire af Bredballes seniorspejdere tager 

på kursus for at blive træklatrings-instruktører 

 

Af Tanja Binder-Christensen, seniorspejder 

 

Jeg har altid elsket at klatre i træer. Følelsen af vinden i håret, solen i 

ansigtet og afstand mellem mig og jorden har fascineret mig siden 

børnehaven.  

 

I 2012 var jeg på et spejderkursus, og der fik jeg mig en god veninde. 

Hun er ligesom jeg altid frisk på en udfordring.  

 

I sommeren 2013 var jeg med hendes gruppe på sommerlejr, hvor vi 

blandt andet klatrede på klipper og rappellede ned ad lodrette 

klippevægge. En aften ved bålet fødtes idéen om at kunne dele glæden 

ved træklatring med andre. Vi besluttede os for, at vi ville på 

klatrekursus. Hjemme igen viste det sig, at FDF jævnligt har klatrekurser 

for begyndere, hvilket lige præcis er det, vi har brug for.  

 

Vi fortalte begge om vores idé i vores respektive grupper, og snart var 

der yderligere tre fra hver gruppe, der ville med. Fra Bredballe Gruppe er 

det seniorspejderne Sisse, Jens og Mikkel O. Nu er vi langt om længe 

blevet enige om en dato, så den første weekend i oktober går det løs. 

Der skal vi ud at lære, hvordan man holder styr på reb og makker, mens 

man er på vej højt op i et træ. 

    

Reglerne for træklatring er i Danmark således, at man kun må sende folk 

uden klatrebevis op i træer, hvis man er klatreinstruktør. Målet er derfor 

at stå med fire fuldtuddannede instruktører hurtigst muligt, så vi kan 

komme i gang med at dele glæden ved at være midt i en trækrone med 
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alle de andre spejdere i Bredballe Gruppe. Hvornår vi er i mål, kan vi 

endnu ikke sige noget om, da det afhænger af flere faktorer, f.eks. 

hvornår der er et instruktørkursus, men vi krydser fingre for at komme 

hurtigt og gnidningsfrit igennem. Vi ses i trækronerne! 
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Søges:  
Nissevenner  
og andre rare 
mennesker 
Vil du være med til at producere 

varer til årets julemarked? 

 

Af Else-Marie Søholm 

 

Hvert år de seneste mange år har Nissebanden holdt julemarked i 

weekenden før første søndag i advent for at skaffe midler til 

spejderarbejdet. For at det kan lykkes, skal der planlægges og 

produceres varer, der kan sælges på markedet.  

 

Men vi mangler hænder! Så har du lyst til at hjælpe med planlægning, 

en praktisk hånd eller er du en kreativ nissesjæl, så kontakt mig. Jeg 

regner med, at vi bruger nogle hyggelige timer hjemme hos mig til at 

producere julepynt og til at planlægge markedet. Man kan også sidde 

hjemme og lave pynt og så levere det til mig. Så tager jeg pynten med.  

 

Jeg forventer planlægningsmøder / produktive hyggetimer hos mig  

5. september + 30. oktober + 6. november + 14. november.  

Selve julemarkedet holdes i Bredballe Missionshus ved Bredballe Center 

lørdag 21. november klokken 10-15. 

 

Jeg er ret sikker på, at grønt-gruppen, der står for kranse og 

dekorationer, også kan bruge hænder. Er du interesseret i det ”grønne 

arbejde”, formidler jeg gerne kontakten. 

 

Nissehilsener - Else-Marie Søholm, tlf. 24 42 97 26 
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Den er stadig grøn. 
 
 
 
 
 
 
 

Men den har fået 
vandtætte lommer 

 KFUM-Spejderne har fået ny uniform. Den afløser den gamle, 

der har været solgt siden 1990. 
 

 Grøn-Sagen har bedt Bredballe Gruppes kasserer, Sten, som 

blev født med spejderhat på, fortælle om uniformen før og nu. 
 

 Sten besvarer også to brændende spørgsmål:  

SKAL jeg købe en ny uniform? Og hvad koster den? 
 

 Se svarene på de næste to sider. 
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Introduktion til den nye uniform 

 

Af Sten Fähnø Thomsen 

Kasserer og spejder i en menneskealder 

 

Uniformens historie 

En grøn uniform har stort set lige siden grundlæggelsen af KFUM-

Spejderne i 1910 været et af vores kendetegn. Kun få måneder efter 

starten af korpset blev det besluttet, at reglementeret uniform for KFUM-

Spejderne var en mørkegrøn bluse, spejderhat og spejderstav. 

Spejderstaven, der var en pind på cirka 180 centimeter og som blandt 

andet kunne bruges som vandrestav, har vi siden lagt på hylden – i 

stedet har vi indført tørklædet. Skjortens grønne farve har over tid 

varieret fra dyb mørkgrøn til helt lys støvgrøn, mens også tørklædet har 

antaget forskellige røde nuancer. 

Uniformen har vi brugt som et fælles kendetegn, men også som en 

praktisk skjorte, hvor der har været plads til sangbog, notesblok, 

kompas, kuglepen, mobiltelefon og en helt masse andet, som det er rart 

at have ved hånden som spejder. Hertil kommer naturligvis et sted at 

placere alle de mærker, vi gerne vil blære os med …    

 

Den nye uniform 

Den nye uniform adskiller sig ikke væsentligt fra den tidligere, hvad 

angår den grønne farve, men designet er ændret: 

 Skjorten har en indvendig fleece, som kan lynes af og bruges 

selvstændigt. 

 Strop på brystet, der kan holde tørklædet. 

 Tre lommer med lynlås – én (vandtæt) på brystet og to i siderne. 

 Trykknap øverst på ærmerne og indvendig strop – kan holde 

ærmerne, når de rulles op. 

 Påsyet danmarksmærke og danmarkskort på ryggen (så kan du vise 

spejdere fra udlandet, hvor i Danmark du bor). 

 To udvendige lommer nederst på ryggen. 

 Voksenmodellerne fås både som unisex og med indsyning i siderne. 
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 To typer tørklæder: det traditionelle, trekantede røde tørklæde og et 

nyt stort, vævet, rødt tørklæde med kvaster – man vælger selv. 

 

På grund af den indsyede fleece er den nye uniform lidt lille i størrelsen – 

som tommelfingerregel skal du derfor vælge en størrelse større, end du 

normalt bruger. Ved bestilling af uniform kan du med fordel bruge 

måleskemaet på https://spejdernet.dk/spejderliv/ny-uniform/ 

Her kan du også finde en vejledning til, hvor mærkerne skal placeres. 

 

Den nye uniform – spørgsmål&svar 

 

SKAL jeg købe den nye uniform?  

Nej, vent bare til din nuværende uniform bliver for lille eller er slidt med 

at købe en ny. 

 

Kan jeg stadig købe den tidligere uniform?  

Nej. Hos vores udstyrs-webshop – 55NORD.dk – sælges kun den nye 

uniform. Den tidligere er udgået. 

 

Må jeg købe og bruge en uniform af den gamle model? 

Ja, det er helt ok. Kan du få fat i en brugt uniform af den tidligere model, 

må denne gerne bruges. 

 

Hvad består en reglementeret uniform af? 

Skjorte og tørklæde (i Bredballe Gruppe udleveres et trekantet tørklæde 

ved indmeldelse). Herudover kan man efter eget ønske supplere med 

spejderbælte, ulvecap/spejderhat etc. 

 

Hvad er prisen på den nye uniform?  

Den nye uniform koster 590/690 kroner afhængig af størrelse. 

Stigningen i prisen skyldes, at den nye uniform leveres med fleece. 

 

Kan jeg købe skjorte og fleece hver for sig?  

Nej, det er ikke muligt. Skjorte og fleece sælges samlet – blandt andet 

for at sikre, at begge dele passer sammen i lynlåsen. 
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Sommerlejr-snapshot! 
Ulve, junior, trop og senior deltog i distrikts-

sommerlejren ved Kulsø. Her er et lille glimt 

 

Af Marie Genefke, Grøn-Sagens udfarende lejrreporter 

 

”Hike for dig og hike for mig, hike i Danmarks land…” 

 

Var det mon det, vores tropspejdere sang, da de onsdag under deres 

ophold på Kulsølejren kastede sig ud i den klassiske disciplin ”hike med 

oppakning”? 

 

Dette spørgsmål satte Deres udsendte sig for at finde svar på, og jeg 

drog derfor en blæsende og regnvåd juli-torsdag ad Kulsø til for at tale 

med bemeldte spejdere. 
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Det viste sig snarere at være ”Det kan øse, det kan pøse, det kan 

regne..”, der var blevet sunget, mens de, som en udtrykte det, havde 

gået i modvind og hårde byger, mens det bare blev koldere og koldere. 

End ikke lugtgener blev de unge mennesker sparet for, idet turen gik 

forbi en kålmark, der lugtede forfærdeligt. 

 

Efter 25 hårde kilometer ankom troppen til Brande, hvor der var planlagt 

overnatning. Den foregik i bivuak, hvor der på fire liggeunderlag klemte 

sig seks spejdere sammen - i fem soveposer... Esther og Emily delte en - 

den mindst våde! Klokken 6.50 ringede vækkeuret, men da de lå i 

spænd, tog det et stykke tid at vriste sig ud af bivuakkens greb. 

 

Efter morgenmad gik turen videre mod Thyregod Badeland, der efter 

sigende var varmt og godt. 

 

 Du kan se mange flere billeder, 322 i alt, fra sommerlejren. Gå ind 

på bredballe.gruppesite.dk. Tryk på ”Billeder” i den grønne menulinje. 
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Sommerferien er forbi  
– jeg håber, alle er klar igen! 

Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Kristian Søholm, formand for grupperådet 

(spejdergruppens forældrebestyrelse) 

 

Siden det seneste nummer af Grøn-Sagen udkom i marts, er der sket en 

del, set fra grupperådets side.  

 

I maj holdt vi forårskur for alle vores frivillige, som vi ved denne 

lejlighed takker for deres store arbejde.  

 

Vores kasserer gennem mange år, Peder Pedersen, stoppede, og som 

den meget ansvarsbevidste person han er, havde han skaffet en 

kompetent efterfølger til posten, Sten Fähnø Thomsen, som officielt blev 

valgt ind ved vores grupperådsvalg i foråret. Peder sluttede af på en 

meget fornem måde, da Bredballe Gruppe sammen med 13 andre 

grupper har været udtrukket til medlemskontrol i korpset. Korpskontoret 

fandt ingen afvigelser i vores indberetning og dokumentation. Flot. 

 

Derudover har der været følgende 

udskiftning i gruppeledelsen: Susanne 

Herrmann, der har været gruppeleder 

siden foråret 2012, har valgt at overlade 

jobbet til Kristian Appel (de to ses på 

billedet til højre). Susanne har ydet en 

stor indsats for gruppen gennem en 

meget ansvarsbevidst og menneskelig 

tilgang til arbejdet. Jeg vil komme til 

savne hendes mange gode forslag og tiltag i forbindelse med vores 

grupperådsarbejde. En stor tak til Susanne. Heldigvis forbliver hun i 
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gruppen som aktiv i ulveflokken. Samtidig velkommen til Kristian Appel, 

som starter i ”jobbet” efter sommerferien, med de bedste ønsker om et 

godt samarbejde. Han kommer fra posten som leder for vores 

tropspejdere.  

 

Der er også nogle af vores meget dygtige spejderledere, som er stoppet 

i forår og sommer: Bo Genefke, Christian Rasmussen (kendt som Rema-

Christian), Daniel Søholm og Mette F. Rusberg, en stor tak for jeres 

indsats. I er selvfølgelig altid meget velkomne i gruppen igen, hvis I 

måtte ønske det. Til sidst vil jeg ønske Ole Nyby god bedring. Vi håber 

selvfølgelig snart at se ham igen.  

 

En stor tak til alle vores aktive frivillige og med de bedste ønsker om 

fortsat godt samarbejde til gavn for vores mange spejdere. 

 

Igen i år havde vi en fantastisk sommerafslutning i Ekkodalen, hvor 

rekordmange deltog, og igen i år var vejret fantastisk.  

 

Her efter sommerferien skal grupperådet til at planlægge den årlige 

Familieweekend i Vork, som er planlagt til 12. og 13. september 2015. 

Det bliver helt sikkert spændende, så sæt kryds i kalenderen. 

 

Derudover arbejder grupperådet blandt andet med vores 50 års 

jubilæum i 2016 samt diverse pengegivende aktiviteter: Julemarked, 

juletræssalg, sponsorater med mere. Jeg vil i den anledning gerne 

opfordre alle spejderforældre til at deltage i juletræssalget og 

julemarkedet. Grøn-Sagens efterårsudgave bringer flere oplysninger, 

blandt andet om, hvem man kan ”tage fat i”, hvis man ønsker at hjælpe.    

 

På gruppens vegne vil jeg gerne TAKKE ALLE, som har bidraget til at 

skabe en fantastisk spændende forårs- og sommertid med masser af 

aktiviteter for vores spejdere. Efter en velfortjent sommerferie håber 

jeg, at I er klar til at ”tage fat” på anden halvdel af året.  

 

 Husk at følge med på http://bredballe.gruppesite.dk 
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    Laura, Tanja og Jens fik en  

    once-in-a-lifetime-experience 

    på verdensjamboreen i Japan 

 

 

 
 

Sammen med 
spejdere fra alle 
verdens lande 
Af Sten Fähnø Thomsen 

 

Tre spejdere fra Bredballe Gruppe fik i sommer en af deres største 

oplevelser for livet: De var med til ”23rd World Scout Jamboree” i Japan. 

 

Verdensjamboree er for spejdere, hvad OL er for idrætsudøvere. 

Jamboreen er en spejderlejr for alle verdens spejdere, det er toppen af 

alle spejderlejre. Her kommer spejdere fra alverdens lande og skaber en 

lejr, der viser spejderbevægelsens grundide om samarbejde og 

mellemfolkelig forståelse. Det er en once-in-a-lifetime-experience, 

bogstaveligt talt. Lejren afholdes hvert fjerde år, og man har kun én 

chance for at komme med, da man skal være mellem 14 og 18 år. 
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Fra 20. juli til 10. august deltog Tanja Binder-Christensen, Laura Kjær 

Petersen og Jens V.F. Thomsen så i den 23. Verdensjamboree i Japan. 

Lejren samlede 33.000 deltagere fra stort set alle lande i verden. Fra 

Danmark deltog cirka 450 spejdere og ledere fra alle de danske 

spejderorganisationer. Selve lejren tog 10 dage, og inden lejrens start 

var troppen på rundrejse i Japan.            … fortsættes næste side  
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De tre spejdere fra Bredballe Gruppe var en del af troppen Den Grimme 

Ælling og har som forberedelse til lejren i Japan deltaget i to 

tropweekender over det seneste år. Her har de naturligvis lært de 30 

andre spejdere og fire ledere i troppen at kende, men de har også fået 

en masse at vide om Japan og om, hvad en verdensjamboree går ud på. 

 

Deltagelse i så stor en oplevelse er naturligvis ikke helt gratis.  

Hver af de tre deltagere har betalt 26.000 kroner, men med god støtte 

fra forskellige sider er det lykkedes at få sponseret cirka 10.000 kroner 

pr. spejder. En stor tak skal derfor lyde til følgende sponsorer:  

Bredballe Gruppe 

De Stedsegrønne 

Menighedsrådet Bredballe Kirke  

Vejle Trekanten Y’s Men’s Club 

Vejle Y’s Men’s Club 2  

Danske Bank, Vejle afdeling. 

 

Er det dig næste gang? 

Den 24. Verdensjamboree bliver 

afholdt i West Virginia, USA, i 

sommeren 2019. Så er det dig, der 

på det tidspunkt er mellem 14 og 

18 år, har du muligheden for en 

uforglemmelig oplevelse – måske 

skal du allerede nu begynde at 

spare nogle af pengene fra 

avisruten op? 
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Bæverne tog på lejr – de  
havde det som fisk i vandet  

Bæverne var på sommerlejr ved Juelsminde  

12.-14. juni. De spiste blandt andet ”hjortelort” 

 

Af Majbritt Fredgaard, bæverleder 

 

Fredag sidst på eftermiddagen mødtes 28 forventningsfulde bævere plus 

ledere og hjælpere ved Kirkebakkehallen i højt solskin.  

Vi var alle spændte på at komme af sted på sommerlejr, sovedyrene var 

med og bagagen pakket med tøj til alt slags vejr og selvfølgelig også 

badetøj, for vi skulle nemlig bo i en dejlig lejrhytte, der hedder 

”Daneborg”, som ligger lige ned til stranden ved Juelsminde.  

    … fortsættes næste side  
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Da vi kom til lejren, blev vi 

inddelt i sovehold, redte senge 

og pakkede ud, og derefter 

spiste vores medbragte 

madpakker. Så var der tid til at 

udforske hytten og området, 

spille bold og hjælpe med at 

finde brænde til lejrbål. Vejret 

var fantastisk, og vi kunne sidde 

og hygge os rundt om lejrbålet 

med sange, quiz og kage. Nu 

blev det tid til at finde i soveposerne og få læst godnathistorier – en, to, 

tre, mange historier blev det til, inden vi faldt i søvn. 

 

Lørdag var der morgenvækning klokken 7.00. Det viste sig at være helt 

unødvendigt, da alle bæverne var vågne og klar til en ny dag! Vores 

søde tanter og onkler havde bagt morgenbrød, så hele hytten duftede af 

hjemmebagt brød, som vi nød til morgenmad.  

Lørdag formiddag var vi på et lille løb i området, hvor det handlede om 

at turde. Vi skulle smage blåt ”fiskeblod”, ”hjortelort”, føle på underlige 

ting, se på uhyggelige billeder og meget mere. Vi klarede det og 

overlevede! Da vi kom hjem til, hytten fik vi alle en lækker is, som Jan 

havde med til os. 

Efter frokost havde vi fri, og rigtig mange bævere var friske og hoppede i 

det kolde hav. Det var dejligt. Vi havde fiskenet og vandkikkerter med 

og forsøgte at fange nogle 

levende fisk, men det blev vist 

kun til en forstenet blæksprutte.  

Lørdag eftermiddag lavede vi 

strandaktiviteter ved hytten og 

på stranden, hvor vi blandt 

andet byggede sandslotte, 

gennemførte en 

forhindringsbane, fyldte et stort 

rør med huller i siderne op med 
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vand, fiskede flaskeposter op fra havet sejlende på en flamingoplade, 

lavede bål og brændte en opspændt snor over.  

Aftensmaden, som lejrkokken Emil stod for, var en lækker millionbøfret 

med spaghetti 

samt is – uhm… 

 

Lørdag aften 

hyggede vi os 

indendørs med 

”lejrbål”, da det 

var begyndt at 

regne. Vi så 

mange sjove 

sketch, 

modeshow, 

lavede sanglege 

og lærte spejderråb. Mens vi havde aftenhygge indendørs, blev bålet klar 

ude i regnen, og bedst som vi var færdige i stuen, holdt regnen op, og vi 

kunne alle gå udendørs og bage de lækreste snobrød. 

Lørdag aften var vi alle godt trætte og faldt hurtigt i søvn, da vi havde 

hørt godnathistorierne. 

 

Søndag stod vi op til flot vejr. I dag skulle vi have lejrolympiade. Vi 

startede med at fremstille et flot flag på hvert hold, og derefter skulle vi 

dyste i skøre discipliner som sækkeløb, skiløb, ”grave os under en pind”, 

dåsekast, påklædningsstafet og storkestafet. Alle gjorde deres bedste, 

og til sidst vandt vi alle en rigtig flot guldmedalje hver. 

Så var det tid til frokost, og klokken 13 kom alle forældrene og hentede 

os. Vi fik kage, saftevand og kaffe og sluttede lejren af med at tage 

flaget sammen.  

 

Tak til alle for en rigtig god lejr, tak for kager, kørsel og en stor tak til 

alle de pragtfulde forældre, som tog med som hjælpere på lejren – det 

var fantastisk 
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Hvis jeg havde været en bil, 
havde jeg været en 
totalsmadret Fiat Punto … 
Læs beretningen om,  

hvordan troppen gik  

40 kilometer for at få 

vandreskjolde - og  

ømme fødder! 

 

Af Mathias  

K. Niebuhr,  

tropspejder 

 

 

En tidlig morgen forlod vi – det vil 

sige troppen – Bredballe Centret. 

Vi var alle friske, sådan nogen-

lunde, sådan som I kan se på 

billedet, og vi var alle overbeviste om, at vi sagtens kunne klare en lille 

gåtur på 40 kilometer. Den indstilling til udfordringen ændrede sig dog 

kort efter, at vi var kommet forbi byskiltet.  

 

Derfor holdt vi allerede vores første pause under motorvejsbroen på den 

nye motorvej ved DTC. Jeg var klar over, at hvis vi fortsatte sådan, ville 

vi først være fremme ved målet i Kulsø dagen efter. Vi satte farten lidt 

op, men kort efter stod vi tilfældigvis foran min mosters hus, og vi havde 

fået udleveret en yderst delikat kage, så vi holdt lige en pause mere i 

min mosters have! 

 

For en gangs skyld var himlen næsten skyfri, og varmen var næsten 

uudholdelig, så vi begyndte at pakke vores uniformer væk. Det var dog 
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stadig tydeligt, at vi var spejdere på en mission. Det var faktisk så 

tydeligt, at vi alle blev budt på sodavand hos en meget venlig mand, der 

lige havde været i Tyskland. Alt var godt; vi havde sodavand og dejligt 

vejr. 

 

Vi måtte gå en omvej, og noget overraskende var det ikke engang, fordi 

vi var gået forkert. Nej, vi gik simpelthen en omvej, fordi der manglede 

en bro, men det gjorde ikke så meget, for det førte os nemlig igennem 

spejderens naturlige levested: Skoven. Undervejs holdt vi flere 

pauser. Vores fødder var begyndte at være ømme, og vi var udmattede 

allerede, inden vi var halvvejs. Det hjalp heller ikke ligefrem på 

motivationen, at vi gik forkert. Heldigvis førte det os forbi den lokale 

brugs, som heldigvis også er en del af spejderens naturlige levested. For 

at indhente den tabte tid tog vi en drastisk beslutning og gik en anden 

vej end den planlagte rute. Dette var slet ikke nogen dårlig ide, for vi 

kom lige forbi en dame som havde alt for mange is til, at hun kunne 

spise dem selv. Mums!  

 

Undervejs mødte vi også nogle mærkværdige væsner. De bliver kaldt 

”landsbyboere”. Efter deres reaktion at dømme var vi de første 

mennesker, der frivilligt have passeret igennem deres by. 

 

De sidste kilometer var intet mindre end tortur. Spejdere er ellers barske 

og stærke, men det her var lige godt for meget. Vi delte os op i tre 

grupper: De døende, de næsten døde og så de sidste, som prøvede at 

holde samling på, hvor langt bagefter de andre var. Da vi endelig 

alle var kommet frem, var det ikke ligefrem, fordi vi festede. Hvis jeg 

havde været en bil, havde jeg været en totalsmadret Fiat Punto. Vi 

orkede ikke andet end at kravle ind i vores forældres biler, og straks 

efter gik vi alle i gang med at fortælle om de rædsler, vi havde været 

igennem og de barske prøvelser, vi var blevet udsat for. 

 

Der var ikke meget tilbage af de friske spejdere, der otte timer tidligere 

havde forladt Bredballe friske og motiverede, ja, de var faktisk helt 

forsvundet. 



Grøn∙Sagen / august 2015 / 22 

Bævere, efterår 2015  0. og 1. klasse 

 AUGUST       

Tirsdag 25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 for alle 

Søndag 30 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Kirkes sognegård 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 01 Vi lærer hinanden at kende og laver navneskilte  

Tirsdag 08 Bål med pandekager  

Lørdag 12 Tag hele familien med på Familieweekend i Vork Bakker  

-søndag 13 

Tirsdag 15 Intet møde   

Tirsdag 22 Vi starter på Hulebygger-mærket   

Tirsdag 29 Hulebygger-mærket  

 OKTOBER 

Tirsdag 06 Bål med primimad  

Tirsdag 13 Intet møde | Efterårsferie  

Tirsdag  20 Vi gør Hulebygger-mærket færdigt  

Tirsdag  27 Halloween  

 NOVEMBER 

Tirsdag 03 Sjov med knob og tov   

Tirsdag 10 Vi skal på lagkageløb   

Tirsdag  17 Vi laver pynt til julemarkedet  

Lørdag 21 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 10-15  

Tirsdag 24 Bål med pandekager  

 DECEMBER 

Tirsdag 01 Juleafslutning indendørs  

 JANUAR 

Tirsdag 05 Forberede nytårsparade 

  

Bæverleder Majbritt Fredgaard 28 90 99 10 

Bæverassistenter Tanja Binder-Christensen 21 75 05 81,  

Jannie Gotfredsen 26 21 84 63, Henrik Lüders 23 25 42 91,  

Jan Iburg 23 83 45 46, Alexander Nymark 25 61 51 26, Jens Peter Knudsen       

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 2015                2. og 3. klasse 

 AUGUST 

Tirsdag 25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 for alle 

Søndag 30 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Kirkes sognegård 

SEPTEMBER 

Tirsdag 01 Vi tager økse- og knivbevis 

Tirsdag 08 Vi tager økse- og knivbevis 

Lørdag 12 Tag hele familien med på Familieweekend i Vork Bakker  

-søndag 13 

Tirsdag 15 Intet møde 

Tirsdag 22 Vi tager Junglemærket 

Tirsdag 29 Fuldmånemøde. Vi laver mad over bål 

 OKTOBER 

Tirsdag 06 Vi tager Junglemærket 

Tirsdag 13 Intet møde | Efterårsferie 

Tirsdag  20 Vi tager Kokkemærket 

Tirsdag  27 Fuldmånemøde. Vi laver mad over bål 

NOVEMBER 

Tirsdag 03 Fællesmøde med juniortroppen 

Tirsdag 10 Vi tager Kokkemærket 

Tirsdag  17 Vi laver nisser til julemarkedet 

Lørdag 21 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 10-15 

Tirsdag 24 Fuldmånemøde. Vi laver mad over bål 

DECEMBER 

Tirsdag 01 Juleafslutning med banko og æbleskiver 

JANUAR 

Tirsdag 05 Forberede nytårsparade 

 

Stab  

Helle Lindholt Pahus 88 71 65 67, helle@pahus.dk,  

Henrik Lüders 23 25 42 91, Leif Tarri 26 13 94 23,  

Susanne Herrmann 42 18 04 89, Alexander Nymark 25 61 51 26 

  

Ulvene mødes 

18.30-20.00  

ved spejderhuset 

i Ekkodalen. Vær 

altid praktisk 

påklædt til 

udeaktiviteter. 

Parkér 

venligst ved 

Bybækvej 

eller 

Viemosevej 

ved 

aflevering  

og 

afhentning  
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Juniorspejdere, efterår 2015       4. og 5.klasse 

 AUGUST 

Tirsdag 25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 for alle  

Søndag 30 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Kirke 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 01 Juniormøde  

Tirsdag 08 Juniormøde  

Lørdag 12 Tag hele familien med på Familieweekend i Vork Bakker  

-søndag 13 

Tirsdag 15 Intet møde   

Tirsdag 22 Juniormøde  

Tirsdag 29 Juniormøde  

 OKTOBER 

Tirsdag 06 Fællesmøde for Junior og Trop  

Tirsdag 13 Intet møde | Efterårsferie  

Tirsdag  20 Juniormøde  

Tirsdag  27 Juniormøde  

 NOVEMBER 

Tirsdag 03 Fællesmøde for Junior og Ulve  

Tirsdag 10 Juniormøde  

Tirsdag  17 Juniormøde  

Lørdag 21 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 10-15  

Tirsdag 24 Juniormøde  

 DECEMBER 

Tirsdag 01 Juleafslutning  

 JANUAR 

Tirsdag 05 Forberede nytårsparade 

 

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, Niels Knuzen 53 58 86 78,  

Rasmus Caspersen 23 38 06 50, Henrik Oxlund 29 69 07 86  

Juniortroppen vil  

i september og 

oktober arbejde 

med basismærket 

og mad på bål. 

Hold øje med 

hjemmesiden, 

hvor et mere 

detaljeret 

program følger. 
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Spejdertroppen, efterår 2015     6., 7. og 8. klasse 
 AUGUST      Ansvarlig 

Tirsdag 25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 for alle GL 

Søndag 30 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Kirke 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 01 Tropmøde  

Tirsdag 08 Patruljemøde  

Fredag 11 Tag hele familien med på Familieweekend i Vork Grupperåd  

-søndag 13 (troppen tager derud allerede fredag) 

Tirsdag 15 Fællesmøde for Senior og Trop  Lars/Kristian 

Tirsdag 22 Poseudbringning. Vi mødes kl. 18 på Kystager 20  

Tirsdag 29 Patruljemøde  

 OKTOBER 

Tirsdag 06 Fællesmøde for Junior og Trop  

Tirsdag 13 Intet møde | Efterårsferie  

Tirsdag  20 Patruljemøde  

Tirsdag  27 Patruljemøde  

 NOVEMBER 

Tirsdag 03 Patruljemøde  

Tirsdag 10 Julemandens værksted  

Tirsdag  17 Tropmøde  

Lørdag 21 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 10-15  

Tirsdag 24 Patruljemøde  

 DECEMBER 

Tirsdag 01 Juleafslutning  

 JANUAR 

Tirsdag 05 Forberede nytårsparade 

 

  

Tropstaben  

Kristian Appel 52 34 25 76 

Lars Sørensen 20 83 90 94 

  

Normal mødetid 

er tirsdag 

18.30-20.30 ved 

spejder-huset i 

Ekkodalen. 

Parkering på 

Viemosevej eller 

Bybækvej.  

Vær klædt på til 

udendørs 

aktivitet. 

Medbring kniv (og 

lommelygte). Giv 

gerne besked, 

hvis du ikke 

kommer 



Grøn∙Sagen / august 2015 / 26 

9. klasse 
og opefter Seniorspejdere, efterår 2015   

Normal mødetid er onsdag 18.30-20.30 ved Spejderhytten i Ekkodalen. 

 

 AUGUST      Ansvarlig 

Tirsdag 25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 for alle Fælles 

Onsdag  26 Seniormøde  

Søndag 30 Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 ved Bredballe Kirke 

 SEPTEMBER 

Onsdag 02 Seniormøde    Mikkel 

Onsdag 09 Seniormøde  

Fredag 11 Familieweekend i Vork Bakker  Mikkel 

-søndag 13 (senior tager derud allerede fredag) 

Tirsdag 15 Fællesmøde for Senior og Trop   

Onsdag 23 Seniormøde  

Onsdag 30 Seniormøde  

 OKTOBER 

Onsdag 07 Seniormøde  

Onsdag 14 Intet møde | Efterårsferie  

Onsdag 21 Seniormøde  

Onsdag 28 Seniormøde  

 NOVEMBER 

Onsdag 04 Seniormøde  

Onsdag 11 Seniormøde  

Onsdag 18 Seniormøde 

Lørdag 21 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 10-15  

Onsdag  25 Seniormøde  

 DECEMBER 

Tirsdag 01 Juleafslutning  

 JANUAR 

Onsdag 06 Første møde efter juleferien   Mikkel 

 

Seniorleder Mikkel Thorsen 40 81 60 40. 

Giv gerne besked på Facebook, hvis du ikke kan komme.  
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Lederoversigt efterår 2015 
Bævere 
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∞ 

 

Kontakt-

oplysninger 

ved program 

for den 

enkelte 

enhed 

 

 

Trop 

 

 

 

 

 

Kristian 

Appel 

 

 

 

 

 

Lars 

Sørensen 

 

 

∞ 

 

Bladet 

Grøn-Sagen  

Redaktør 

Kristian 

Pahus 

kristian@ 

pahus.dk 

88 71 65 67 

 

Kontingent-

opkrævning 

Kasserer 

Sten Fähnø 

Thomsen 

sft@kfum 

spejderne.dk 

75 81 48 70 

 

Senior 

 

 

 

 

 

Mikkel 

Thorsen 

 

 

 

 

∞ 

 

Overordnet 

ledelse 

Gruppeleder 

Kristian 

Appel 

kristian. 

appel 

@gmail.com   

52 34 25 76 

 

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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Vi tænder bål ved kirken 
Spejderåret starter med en festlig friluftsgudstjeneste 

søndag 30. august, hvor vi sørger for bål og pandekager  

 

Af Niels Knuzen, juniorleder  

 

Traditionen tro starter vi spejderåret sammen med de andre 

ungdomsklubber, der hører til Bredballe Kirke. Vi er inviteret til 

friluftsgudstjeneste søndag 30. august klokken 14.00 på den 

nyanlagte terrasse ved sognegården. Henrik (der er præst) vil fortælle 

os historien om den lamme mand, pigekoret synger akkompagneret af 

Hans Christian Erbs på trompet og Kim (der er organist) på klaver.  

 

Medbring noget at sidde på. Henrik & Co. sørger for god stemning, 

musik, fortælling og godt vejr (hvis andet skulle vise sig, så har de 

pavilloner og vi har godt humør).  

 

Efter gudstjenesten er der boder med kage, kaffe, saft, aktiviteter, lege 

og konkurrencer. Vi fra spejderne sørger for bål og pandekager. Mums! 

 

 

 

Tag med på hyggelig familieweekend 

Vi gentager de sidste par års succes og inviterer igen i år til en hyggelig 

familieweekend i Vork Bakker, hvor vi blandt andet skal på et sjovt og 

udfordrende løb, og hvor der også er tid til hyggeligt voksen-samvær. 

Du bedes tilmelde dig senest 1. september via vores hjemmeside: 

http://bredballe.gruppesite.dk/ 

 

Tidspunkt: 

Lørdag 12. september kl. 11.30 – søndag 13. september kl. 10.30


