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Vi fylder 50 i 
flyvende fart 
Hurra – Bredballe Gruppe fylder 50 år. 

Det fejres blandt andet med reception 

og stor fest lørdag 17. september 

 

Af Helene Tarri Hougaard, 

formand for grupperådet  

 

Som de fleste af jer sikkert ved, så fejrer vi i 

år vores 50 års jubilæum som KFUM-

Spejdernes Bredballe Gruppe.  

 

Vi skød vores festivitas i gang med et 

familieløb 21. maj efterfulgt af fælles-

spisning i Ekkodalen. Den gamle klan 

(voksne spejdere, der har trådt deres 

barnesko i Ekkodalen og stadig er tilknyttet 

på forskellig vis) havde arrangeret et løb 

gennem Bredballe med start i centeret og 

slut i Ekkodalen. Det var nogle glade 

spejdere og forældre, der kom frem. 

 

I Ekkodalen havde spejderne brugt de sidste 

spejdermøder til at forberede forskellige ting. 

Bæverne havde lavet nogle skønne og sjove 

tegninger om det at være spejder. De var 

hængt op på hytten og pyntede gevaldigt. 

Ulvene havde øvet knob, og hver bande 

havde fremstillet en planche, hvor man 

kunne se knobene. Alle ulvene ville meget 
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gerne lære os andre, hvordan vi skulle gøre. Juniorspejderne havde 

arrangeret et forhindringsløb bag hytten. Troppen havde bygget en 

karrusel, der stod ved siden af hytten – og den blev brugt flittigt. Dagen 

sluttede med fællesspisning under mastesejlet. 

 

På grund af jubilæumsåret havde vi i år valgt at lave en lidt anderledes 

sommerafslutning. Så vi mødtes alle ved Tirsbæk Strand med vores 

madkurve. Der blev hygget, sunget og bagt snobrød til den store 

guldmedalje, før vi alle ønskede hinanden en god sommer. 

 

Lørdag 17. september er dagen, hvor jubilæet 

fejres officielt. Bemærk, at datoen er ændret i 

forhold til vores første plan.  

 

Vi starter dagen med reception i Bredballe Kirkes 

sognegård klokken 13.00-15.30. Her er alle velkomne, og grupperådet 

er vært ved et let traktement. Der vil formentligt være lidt 

underholdning og taler, men ellers er det et meget afslappet 

arrangement, hvor der bestemt er plads til børnene.  

 

Samme dag klokken 18.00 er der så jubilæumsmiddag på Hotel 

Hedegaarden. Det er for ALLE over 16 år, der har en relation til gruppen. 

Vi håber, at både forældre, tidligere ledere, grupperødder, 

hjælpere og mange andre vil komme. Deltagelse koster 

350 kroner + drikkevarer. Meld dig til senest 7. september 

på flexbillet.dk/bredballe-gruppe. 

 

Vi har også fået trykt en superflot jubilæums-T-shirt, 

som vi sælger for 80 kroner, og vi udgiver en særlig 

jubilæumsbog, der ligeledes koster 80 kroner. Bestil T-

shirt og jubi-bog på flexbillet.dk/bredballe-gruppe senest 7. september. 

  

På grund af al 50-års-festivitassen arrangerer vi ikke den populære 

familietur til Vork i år. Den kommer stærkt tilbage næste år, da 

familieweekenden er med til at give os et stærkt fællesskab i Ekkodalen. 
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  Det skal være sjovt! 
Kristian overtog gruppeleder-tjansen for et år siden. Nu 

gælder det så år 2 – hvor vi gerne må blive endnu flere  

 

Af Kristian Appel, gruppeleder, kristian.appel@gmail.com 

 

Det skal være sjovt at være spejder, men der er så meget mere, vi 

gerne vil end bare at lave noget sjovt. Vi vil så gerne være med til at 

udvikle hele mennesker, at udvikle børnene og de unges kompetencer på 

alle ledder og kanter. Og vi synes selvfølgelig, at det er noget, som 

mange flere kunne få gavn af, så derfor vil vi gerne være endnu flere. 

 

Spejdere i hele verden arbejder sammen i en organisation kaldet WOSM 

(World Organization of the Scout Movement). Sammen har vi besluttet, 

at vi vil udvikle os (børn, unge og voksne) på seks områder: 

 

 Socialt: Fællesskab | Samfundsengagement 

 Fysisk: Vær god ved din krop | Brug din krop 

 Følelsesmæssigt: Vores følelser | Slip følelserne fri 
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 Åndeligt: Moral og etik | Hvad tror vi på 

 Intellektuelt: Løs problemer | Kommunikation 

 Selvstændigt: Tag ansvar | Kend dig selv 

 

Hvordan hænger det nu sammen med knob og knuder, bål og natur, 

lege og sange, snobrød og vand i gummistøvlerne og alle de andre ting, 

som vi alle forbinder med spejder?  

Jo. At kløve brænde udvikler dig fysisk, at blive enige med de andre om, 

hvem der skal kløve det, udvikler dig socialt, og med tiden lærer du at 

tage ansvaret for, at det sker. 

 

Vi tror på, at vores spejdermetode med ”learning by doing” og 

samarbejde i små grupper (familier, bander, patruljer) ikke bare udvikler 

færdigheder som det at kunne tænde et bål, men også styrker de 

kompetencer, der skal til for at kunne gøre det 

sammen med andre i al slags vejr med godt humør 

og med blik for kammerater, der lige skal have en 

hånd med de opgaver, de har fået.  

 

Arbejdet ud fra kompetencer bliver også gjort 

synligt i de nye mærker, spejderne tager. Bæverne 

skal for eksempel tage ”Superhelte-mærket”, og 

seniorerne vil arbejde med ”team play”. 

 

For et år siden skrev jeg, at vi var cirka 85 aktive 

børn og unge i Bredballe Gruppe. Den nyeste 

optælling siger, at vi er omtrent 98, så  

vi er på vej mod de 140, jeg skrev som mit mål 

for et år siden.  

 

Det første møde i september bliver ”Tag en ven 

med til spejder-aften”. Børnene vil få invitationer med hjem, som de kan 

give til klassekammerater eller dem på vejen, de gerne vil have med til 

spejder. Vi håber, at I som forældre vil støtte op om det. Jo flere vi er, jo 

sjovere er det, og det skal være sjovt at være spejder. 
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Man bruger 
 meget vand  

på en uge 
Troppen holdt sommerlejr  

på en primi-plads 

 i Staksrode Skov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grøn∙Sagen / august 2016 / 7 

Af Esben Appel, tropspejder, og Kristian Appel, gruppeleder 

 

Troppen tog i skoven på sommerlejr – på en primitiv lejrplads i 

Staksrode Skov mellem Vejle og Juelsminde. Vi startede med at cykle 

derud, 30 kilometer. Det skulle jo ikke være 

noget problem, men det tog noget længere tid, 

end vi lige havde regnet med (og ja, det 

regnede). Lejrpladsen ligger lige ned til fjorden 

med udsigt til Fyn, Æbelø og Trelde Næs. Vi 

satte telt op inde i skoven og et par 

presenninger til at læ for regn og blæst, og det 

skulle nu være vores hjem resten af ugen.  

 

Brænde blev hentet i skoven, toilet var enten 

en tur i skoven med spaden eller en lille 

cykeltur hen til et muldtoilet ved en anden 

lejrplads, og vand skulle transporteres ind i 

dunke. Man bruger meget vand i løbet af en 

uge, og det er tungt.  

 

Programmet var afslappet, da vi ikke var ret 

mange af sted. Vi var i skoven for at finde 

materialer til bue og pil, det er faktisk ikke så 

nemt at finde den perfekte kæp til en bue.  

Vi forsøgte også at lave en kamuflagedragt af 

høstbindegarn og bregner, kan du se spejderen på billedet herover? 

Vi forsøgte os også med at fiske fra kysten, men det var ikke nogen 

succes, hverken med stænger eller med alle de primitive ruser, vi 

forsøgte at lave til at fange småfisk i. 

 

Ud over det lavede vi noget i fedtsten, vi var på nattevandring med lidt 

creepy fortællinger om skoven, og vi var ud at se de store jordskred, der 

er i den anden ende af skoven, imponerende, det ser ud, som om der 

har været jordskælv. Og så har så få nok sjældent spist så mange 

pandekager! 
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Alle blev slået til  
riddere af Hald Sø 
På riddersommerlejr med bævere og ulve 

 

Fredag 17. juni drog 68 forventningsfulde bævere, ulve, forældre og 

ledere af sted mod Hald Sø ved Viborg. Foran os ventede tre dage med 

ridderudrustning, ridderkampe og turneringer. Riddere er modige, 

trofaste og udholdende, og nu 

skulle det vise sig, om bævere 

og ulve klarede udfordringerne. 

 

Første aften udforskede vi 

området og nåede ned til søen.  

 

Lørdag skulle der laves sværd, 

skjolde, bedearmbånd og 

kapper. Der blev lavet både 

drengesværd og pigesværd, og 

så var det tid til at prøve kræfter med opgaver rundt om i området. På 

billedet kan vi se, at spejdere arbejder sammen, holder sammen og 

leger sammen. Hver dag blev selvfølgelig afsluttet med sang og 

underholdning omkring bålet. 
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Søndag var der turnering med flere ridderudfordringer, hvor vi fik en 

sidste prøve på deltagernes ridderfærdigheder. Heldigvis gennemførte 

de, så alle kunne slås til riddere af Hald Sø ved en højtidelig ceremoni. 

Bagefter gik det løs med ridderkamp. Ingredienserne var mel, 

nylonstrømper og alle mod alle.  

 

Tak til store og små for en dejlig lejr – også til et forrygende madhold. 
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Juletræssalg i 2016  
Spejderaktiviteter i 2017  

Spejdernes salg af juletræer er en vigtig indtægts-

kilde. Tjek allerede nu, hvornår du kan tage en vagt  

 

Af Niels Knudsen, medlem af juletræsgruppen 

 

Årets juletræssalg starter i weekenden 26.-27. november, hvor vi sætter 

salgspladsen op ved Bredballe Center, og så tager vi fat med vagterne.   

 

Der er brug for, at alle forældre (eller bedsteforældre) giver en hånd 

med til minimum en eller to vagter, så vi kan sikre midler til spejder-

aktiviteterne i 2017. Det er cirka 50.000 kroner, vi henter hjem til 

gruppen via dette salg hvert år. I 2017 vil penge blandt andet gå til 

korpslejr, bæverlejr, familielejr i Vork und so weiter. Herunder er et 

udkast til vagtplanen for 2016. 
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Juletræsgruppen lægger ud om en lille måneds tid med indkøb af træer 

og aftaler med diverse juletræsproducenter og har i december brug for 

årets gode spejdergerning fra jer forældre/bedsteforældre.  

 

Når pladsen er sat op, er salget åbent hver weekend (fredag, lørdag og 

søndag) frem til jul. Fra 8. december vil der også være salg på 

hverdage. I hver salgsperiode skal vi bruge en-to spejdere, der tager en 

forældre/ bedsteforælder med til at stå for salget. Man bestemmer selv, 

hvor mange timer man vil stå vagt (hver vagt er på to timer). På 

salgspladsen ligger en udførlig beskrivelse af priser og de praktiske 

gøremål. 

 

På lørdage og søndage i de to sidste weekender før jul skal vi have en 

højere bemanding, så her skal der dobbelt-bookes hele dagen. 

Udbringningen starter et par timer, inden salget lukker, og kræver, at 

man har en bil med anhængertræk. Bredballe Gruppe har en trailer, og 

alle juletræer bliver ”nettet”, så de er lettere at håndtere.  

Hvis det er første år, du er med, skal du ikke fortvivle. Der bliver uddelt 

vejledning om alle praktiske forhold, priser med mere, så enhver er 

”klædt på” til det traditionsrige juletræssalg. 

 

Vi benytter bookingsystemet fra sidste år igen i år, så I kan sidde 

hjemme med resten af familien og afstemme jeres kalendere om, hvilke 

vagter I gerne vil tage. Derefter logger I jer på vores juletræsside, hvor 

I kan booke vagterne ind. Systemet åbner i starten af november, 

hvorefter I løbende kan booke jer ind. Men i kan allerede nu se 

aktivitetsplanen for december på bredballegruppe.memberlink.dk  

 

Der vil følge en vejledning til e-booking på hjemmesiden (som sendes 

med spejderne hjem), og der vil blive udsendt en mail, som forklarer, 

hvordan I skal gøre. Men begynd allerede nu at kigge i kalenderen, 

hvornår I kan dække en vagt eller to. Det er som regel rigtigt hyggeligt 

at være deroppe, og når man så ved, at det er halvdelen af gruppens 

midler, der kommer fra dette stykke arbejde, så er det smilet og den 

gode samvittighed, der vinder. 
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Rrrrrrrrr-ROIHU! 
”Man må ikke glemme 

knækbrødet. Mums.”  

Det var en af de mange ting, 

seniorspejderne lærte, da de  

i sommer var på jamboree  

i Finland sammen med 16.000 

andre spejdere  

 

Af Magnus Appel, seniorspejder 

 

Fra 20. til 28. juli var vi 12 seniorer og en leder på jamboree i Finland. 

Der lærte vi at rulle med R’erne og at acceptere, at vi ikke behøvede at 

lave vores egen mad, og mange andre sjove ting.  

 

Lad os starte fra begyndelsen: Vi mødtes om morgenen i Billund 

Lufthavn og tjekkede vores bagage ind og diverse. Herefter fandt vi os 

selv i nogle tekniske problemer, for vores fly var overbooket. Det endte 

med, at vi blev tvunget til at efterlade to af vores modigste piger til at 

tage et fly, der fløj lidt senere.   

 

Vi landede i Helsinki og blev derefter sendt afsted med bus til vores lejr, 

Roihu (man skal huske at rulle med R’et når man siger det). Vi havde 

kørt i omkring to timer, da vi 

pludselig, ud af ingenting, holdt en 

pause i 20 minutter ved et 

shoppingcenter, selvom der kun 

var 20 minutter tilbage af 

køreturen… Nå pyt, så kunne man 

da få købt nogle ting.  

 

Da vi ankom til Roihu, fik vi os en 
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overraskelse: Vi skulle ikke selv lave vores egen aftensmad og heller 

ikke bygge vores eget spisested! I stedet for blev vi serveret mad i et 

udendørs ”cafeteria”. Aftensmaden bestod den her dag af en lasagne 

lavet af makaroni i stedet for lasagneplader. Og knækbrød. Man må ikke 

glemme knækbrødet. Mums.  

 

Efter aftensmaden kom åbningsceremonien. Først da fik man rigtigt set, 

hvad det vil sige at have 16.000 spejdere fra alle klodens afkroge samlet 

på ét sted. Nogle havde medbragt flag hjemmefra, så man kunne se, at 

der var englændere, russere, belgiere, israelere, franskmænd, 

amerikanere, canadier, australiere og endda skotter, der havde taget 

sækkepibe med, og mange andre! Så fik vi os en OK kodyl forestilling 

med ild-jonglerende dansere, finske popsange, og et råb, der bare lød 

”Rrrrrrrrr-ROIHU!”    fortsættes næste side 
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I løbet af ugen 

skulle vi ud på 

de aktiviteter, 

vi nu havde 

meldt os til, før 

vi tog af sted, 

dem som 

roihuanerne 

kaldte for ”Will-

o-the-Wisp”.  

 

Nogle skulle ud 

på hike, andre 

skulle lære at 

hækle, nogle 

skulle bare 

hygge og 

slappe af og så 

videre. Vi 

havde også meldt os til forskellige arbejdsposter, før vi tog af sted, så 

nogle var ude at hjælpe handikappede, nogle skulle stå ved forskellige 

aktiviteter, sådan nogle slags ting.  

 

Man havde dog fri det meste af tiden, så man kunne sidde og spille kort i 

LiveCaféen, tage til fest om aftenen, møde nye venner fra Schweiz, købe 

Pringles, eller man kunne alle sammen tage ud på en kort kanotur 

efterfulgt af en dejlig forfriskende dukkert.  

  

Og sådan gik resten af ugen i store træk. Der var også nogle ceremonier 

her og der i løbet af ugen, bare så man kunne få opfyldt sit behov for 

finsk drama.  

 

Hjemturen foregik (sådan næsten) gnidningsløst, og før vi vidste af det, 

var vi hjemme i Billund. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. 

Slut. 
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Sommerlejren  
set på Facebook  
Juniorspejderne holdt sommerlejr  

på Houens Odde Spejdercenter 

 

Du kender det sikkert godt: Det er, som om det 

ikke rigtigt er sket, hvis man ikke har postet det 

på Facebook… Heldigvis er mange fra Bredballe 

Gruppe flittige til at lægge billeder og små 

tekster op fra lejre, mødeaftener og andet godt. 

Det gælder blandt andet juniorspejderne, der i år 

havde henlagt sommerlejren til det dejlige 

Houens Odde Spejdercenter ved Kolding Fjord. 

Grøn-Sagen har snuset i Facebook-gruppen 

”KFUM spejderne Bredballe” og har fundet disse 

billeder fra juniorlejren. Hvis du ikke er med i 

gruppen endnu – så meld dig i dag! Der er mange flere dejlige billeder. 
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Så er der kaffe på kanden 
Nyt fra grupperådet 

 

Af Helene Tarri Hougaard,  

formand for grupperådet  

 

 Nyt grupperåd: I forbindelse med fastelavnsfesten i februar blev der 

holdt valg til ”grupperådet” – det kalder vi forældrebestyrelsen i 

spejdergruppen. Rikke te Pas (mor til Karen, bæver) og Bendix 

Christensen (far til Tanja, der både er klanmedlem og bæverleder) kom 

ind i grupperådet. Birgitte Bjerre Højer trak sig og, i løbet af året var 

Mette Toftgaard Pedersen udtrådt af grupperådet, da hendes dreng var 

stoppet som spejder. Tak til Birgitte og Mette for jeres indsats. 

 

Ved det efterfølgende grupperådsmøde trak vores hidtidige formand, 

Kristian Søholm, sig. Der skal også lyde en kæmpestor tak for hans 

indsats som grupperådsformand. Og så blev jeg valgt som 

grupperådsformand. Jeg er mor til Aksel, bæver, og Hans Christian, 

juniorspejder, og gift med Leif, der er ulveleder – så nu er hele familien 

engageret i spejderarbejdet.  

 

Birgitte Oxlund, mor til Viola, juniorspejder, og gift med Henrik, 

juniorleder, Lise Buhl, mor til Line, juniorspejder, og Maja, bæver, og gift 

med Lars, der er tropleder, fortsætter også. Bendix Christensen har 

påtaget sig jobbet som revisor. Kristian Søholm og Rikke te Pas er indtil 

videre menige medlemmer. Tanja Binder Christensen fortsætter som 

repræsentant for de spejdere, der er over 15 år. 

  

 Forældrekaffe: Vi har gennem de sidste par måneder indført 

forældrekaffe. Den første tirsdag i hver måned står repræsentanter for 

grupperådet klar med kaffe nede ved spejderhytten. Vi vil gerne nemlig 

møde jer andre forældre og give jer mulighed for at stille alle de 

spørgsmål, man måske har som ny spejderforældre. Og I kan aflevere 
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nogle af de overvejelser eller ideer, man kan have til spejderarbejdet 

som ”gammel” spejderforældre. Vi håber, I vil tage tiden til at gå ned i 

Ekkodalen og tage en kop kaffe sammen med os. 

 

 Nytårsparaden 2017: Ellers er meget af vores energi i foråret gået 

med at festligholde vores jubilæumsår. Vi er allerede i gang med at 

tænke på næste år også: Vanen tro samles vi til nytårsparade søndag 

15. januar 2017. Vi starter i Bredballe Kirke og går herefter i samlet flok 

med fanen forrest til Hældagerskolen. Her bliver der serveret sandwich. 

Efterfølgende bliver der delt årsstjerner ud, og alle enhederne har øvet 

på noget underholdning, som de opfører for forældrene – så sæt allerede 

nu et stort kryds i kalenderen 15. januar. 

 

 

 

Vi gør klar til julemarkedet 

Kreativ inspirationsdag for grønne fingre i Spejderhytten  

lørdag 12. november klokken 10-15 

Hvis du har grønne fingre, er det måske noget for dig at deltage i den 

grønne julepynt-gruppe, der producerer varer til julemarkedet. Vi mødes 

lørdag 12. november klokken 10-15 i spejderhytten i Ekkodalen, hvor 

Kirsten Thorsen vil undervise i, hvordan man binder en god adventskrans 

og laver fine juledekorationer. Kontakt Sisse Mürer Højer på tlf. 51 88 47 

85, hvis du vil vide mere. Eller mød bare op – alle kan være med. 

 

Er du kreativ, så kom og vær med  

Er du kreativ, og har du lyst til at give en hånd med i den kreative 

julepynt-/hobby-gruppe, der producerer varer til årets julemarked, så 

kontakt Else Marie Søholm på telefon 24 42 97 26. Eller mød bare op på 

Lervangen 16, Bredballe. Vi mødes på følgende datoer: 

Onsdag 28. september klokken 19.00-21.30 

Lørdag 8. oktober klokken 13-16 

Lørdag 5. november klokken 13-16 
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Man bliver aldrig for gammel til at være spejder! Det er mottoet 

for ”De Stedsegrønne” – en gruppe rigtigt voksne mennesker, 

der holder sammen på spejdermanér. Hvert andet år tager de på 

sommertur sammen – i år gik turen til Provence i Frankrig 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sådan besejrede 
De Stedsegrønne   
Mont Ventoux ! 
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Af Carsten Andersen, en af De Stedsegrønne i Bredballe 

 

”Nu er det ganske vist, at det 9. Stedsegrønne sommertogt vil gå mod 

sydlige himmelstrøg, nemlig i retning af Cæsars underskønne provins, 

som nu kaldes Provence.” 

 

Sådan lyd invitationen til De Stedsegrønnes 2016-sommertogt, der fandt 

sted fra 6. til 15. juni. Planlæggerne – de såkaldte ”gubber” – skrev 

endvidere: 

  

”Fra at være en vandretur med tilkoblede kulturelle aktiviteter vil det 

kommende togt blive en livsnydertur med tilkoblede natur- og 

kulturaktiviteter, herunder selvfølgelig vandreture. Nogen vil måske 

synes, at forskellen er ens, men pointen er, at hvis man ikke lige har lyst 

til at vandre så meget, vil der være masser af andre spændende ting at 

opleve lige fra folkeliv og kølig vin 

på byens torv til verdensberømt 

kunst. Provence har noget for alle 

… og derfor laver vi en tur for alle.” 

 

Og sådan blev det. Det blev til 

herlige dage – med et perfekt vejr, 

op til 30 grader, var det atter et 

uforglemmeligt togt for de 34 

deltagere, der på forskellig vis og assisteret af private biler og fly satte 

hinanden stævne i Sydfrankrigs smukke natur. Vi overnattede tre 

forskellige steder – først på et kloster (nu indrettet som hotel og 

restaurant) og herefter to gange i campinghytter. Det var en slags 

luksus overnatnings-/spisesteder.  

 

Dagsprogrammerne var meget indholdsrige og udfordrende med gode 

traveture for de, der ville afprøve, om der stadig er en smule 

spejdersejhed i bentøjet. Masser af billeder blev puttet i de digitale 

apparater, så udvælgelsen til årets gensynstræf, hvor man ser 

hinandens bedste ”skud”, er ikke så lige til. Her på siderne blot et par 
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stykker, hvor Mt. Ventoux, kaldet det skaldede bjerg, blev det fysiske 

højdepunkt, 1912 meter over havets overflade. 

     

Nogle tog bilen, mens andre travede i fire 

timer, hvor 500 højdemeter blev erobret. Tre 

havde trænet hjemmefra for på cykel at lade 

sig udfordre af dette i Tour de France-regi så 

berømte bjerg – det er dem lige til venstre her. 

De klarede alle touren med bravour.  

 

Den smukke Verdon-dal blev ligeledes beset på 

en dagsvandring over syv timer. Dagen derpå 

var det Verdon-floden, der blev besejlet. 

     

Traditionen tro bliver der på hver Stedsegrønne-tur taget et billede med 

alle i opretstående position på nær OG (Old Gub) Bent, der ligger 

vandret, som han har for vane, også når det gælder planlægning af 

turen. Det gør han sammen med de to medgubber, Ulrik og Gert, på 

uforlignelig vis. Så når togtet er ovre, bliver konklusionen den samme 

som sidste gang: ”Det var dog den bedste tur, vi har haft!” Hvor længe 

det bliver ved, kan kun tiden vise. 
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Mindeord 
 

Har du været på en spejdertur, hvor du skulle følge sportegn? Tegnet 

lagt med sten med cirklen og et punkt i midten betyder ”er gået hjem”. 

 

En af vores gode spejderkammerater, Sanne Dupont 

Olesen, er gået hjem. Ikke tilbage til spejderhytten 

eller det hus, hvor hun bor, men til et sted med evig 

fred. Sanne døde 14. august efter længere tids sygdom. 

 

Sanne blev en del af Bredballe Gruppe i 2004, hvor hun 

blev medlem af grupperådet, men især husker mange 

hende sikkert som mangeårig ulve- og juniorleder. De seneste år var 

Sanne en del af Den Grønne Gren og ydede en uvurderlig indsats for en 

række af Bredballe Gruppes fællesarrangementer, blandt andet 

familieweekenderne i Vork. 

 

Sanne var rigtig glad for spejderarbejdet, og det lå hende meget på 

sinde, at der skulle være plads til alle – med respekt for hinanden og 

hinandens forskelligheder. Vi vil huske Sanne som en leder, der altid 

havde tid til at lytte og hjælpe. Var man som spejder ked af det eller 

havde slået sig, var der altid trøst at hente hos Sanne – eller havde man 

lige en god historie fra skolen, som bare skulle fortælles, var Sanne altid 

klar til at høre på. Hun havde et særligt blik for, hvem der måske lige 

havde brug for lidt ekstra hjælp, og var god til at sige stop, når legen 

blev for voldsom, eller hvis der var en, som brød reglerne. 

Mange husker sikkert Sanne på sidste års familieweekend i Vork, hvor 

hun stod post til musikløbet udklædt i farvestrålende gevandter – med 

mod på livet, selv om det var svært, og hun stod over for endnu en hård 

behandling. Sanne valgte livet, selv da det var hårdest. 

 

Må Guds fred være med Sanne – og mindet om hende leve hos os. 

Æret være Sannes minde. 
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Bævere, efterår 2016                    0. og 1. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 16 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30  

Tirsdag 23 Vi lærer hinanden at kende, laver navneskilte, leger mm 

Søndag 28 Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Kirke klokken 14  

Tirsdag 30 Vi fremstiller græsbævere 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 06 Tag en kammerat med til spejder  
- Bålaften 

Tirsdag 13 Superhelteløb  

Tirsdag 20 Superheltene slår rekorder 

Tirsdag 27 Trylleri og magi 

 OKTOBER 

Tirsdag 04 Bålaften – vi laver primimad 

Fre-lør 7-8 Bævertur til Æbleskoven 

Tirsdag 11 Superhelte på slap line 

Tirsdag 18 Intet møde, efterårsferie 

Tirsdag 25 Vi starter på kirkemærket  

 NOVEMBER 

Tirsdag 01 Halloween – løb i skoven med  
lommelygterne tændt 

Tirsdag 08 Bålaften – vi spiser med pinde 

Tirsdag 15 Forberedelser til julemarkedet  

Lørdag 19 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Tirsdag 22 Vi besøger Bredballe Kirke. Vi mødes og afhentes på kirkens p-plads 

Tirsdag 29 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Ingen bævermøder i december 

 JANUAR 2017 

Tirsdag 03 Forberede nytårsparade 

Tirsdag 10 Forberede nytårsparade eller  
noget andet sjovt 

Søndag 15 Nytårsparade klokken 10-14.30  
(cirka sluttidspunkt) 

Tirsdag 17 Intet møde  

 
  

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. 

 

Første tirsdag  
i måneden er der 
forældrekaffe 

 

 

Bæverleder 

Majbritt Fredgaard  

28 90 99 10 

Bæverassistenter 

Tanja Binder 
Christensen  

21 75 05 81 

Henrik Lüders  

23 25 42 91 

Jan Iburg  

23 83 45 46 

Jens Peter Knudsen  

41 81 81 60 
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Ulve, efterår 2016                         2 . og 3. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 16 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30 

Tirsdag 23 Kniv- og øksebevis  

Søndag 28 Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Kirke klokken 14 

Tirsdag 30 Kniv- og øksebevis, fuldmånemøde og bål  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 06 Løb og bål – tag en kammerat med til spejder  

Tirsdag 13 Udforsker-mærket  

Tirsdag 20 Fælles møde med juniortroppen  

Tirsdag 27 Udforsker-mærket – vi er på Tirsbæk Strand  

Fredag-  30- Overnatning i shelter ved Kirstinelyst 

lørdag  01   

 OKTOBER 

Tirsdag 04 Intet møde 

Tirsdag 11 Mad over bål  

Tirsdag 18 Intet møde, efterårsferie  

Tirsdag 25 Vi tager håndværker-mærket  

 NOVEMBER 

Tirsdag 01 Håndværker-mærket  

Tirsdag 08 Løb  

Tirsdag 15 Håndværker-mærket 

Lørdag 19 Julemarked i Bredballe Missionshus  
klokken 10-15  

Tirsdag 22 Fuldmånemøde med bålhygge  

Tirsdag 29 Juleafslutning med æbleskiver og banko   

 DECEMBER 

Ingen ulvemøder i december 

 JANUAR 2017 

Tirsdag 03 Forberede nytårsparade  

Tirsdag 10 Forberede nytårsparade eller  
noget andet sjovt  

Søndag 15 Nytårsparade klokken 10-14.30  
(cirka sluttidspunkt)  

Tirsdag 17 Intet møde 

 

 

 

  

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 

 

Første tirsdag  
i måneden er der 
forældrekaffe 

  

 

Stab  

Helle Rom Lindholt   

61 51 65 67 

Susanne Herrmann  

42 18 04 89 

Leif Tarri  

26 13 94 23 

Henrik Lüders  

23 25 42 91 

Janni Gotfredsen 

26 2184 63 
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Juniorspejdere, efterår 2016       4. og 5. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 16 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30 

Tirsdag 23 Træne økse og kniv  

Søndag 28 Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Kirke klokken 14 

Tirsdag 30 Pionering, knob og besnøring  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 06 Løb og bål – tag en kammerat med til spejder  

Tirsdag 13 Pionering, knob og besnøring  

Tirsdag 20 Fælles møde med ulvene  

Tirsdag 27 Pionering, knob og besnøring  

 OKTOBER 

Tirsdag 04 Juniormøde 

Tirsdag 11 Juniormøde   

Tirsdag 18 Intet møde, efterårsferie  

Tirsdag 25 Fællesmøde med trop  

 NOVEMBER 

Tirsdag 01 Juniormøde  

Tirsdag 08 Juniormøde  

Tirsdag 15 Juniormøde 

Lørdag 19 Julemarked i Bredballe Missionshus  
klokken 10-15  

Tirsdag 22 Juniormøde  

Tirsdag 29 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Ingen juniormøder i december 

 JANUAR 2017 

Tirsdag 03 Forberede nytårsparade  

Tirsdag 10 Forberede nytårsparade eller  
noget andet sjovt  

Søndag 15 Nytårsparade klokken 10-14.30  
(cirka sluttidspunkt)  

Tirsdag 17 Juniormøde 

 

 

I løbet af efteråret skal vi danne patruljer, når vi er kommet i gang og ved, hvordan 
juniorspejderne funger sammen. 

Vi skal blandt andet arbejde med Batterimærket i efteråret.   

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

 

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

 

Første tirsdag  
i måneden er der 
forældrekaffe 

 

Stab 

Jørn Madsen  

50 50 65 77 

Niels Knuzen  

53 58 86 78 

Henrik Oxlund  

29 69 07 86 

Sisse Mürer 
Højer 

51 88 47 85 
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Spejdertroppen, efterår 2016  6., 7. og 8. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 16 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30  

Tirsdag 23 Tropmøde  

Søndag 28 Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Kirke klokken 14 

Tirsdag 30 Patruljemøde  

Onsdag 31 Tropnetværksmøde i Højen  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 06 Tropmøde: ”Tag en kammerat med til spejder”  

Tirsdag 13 Tropmøde  

Fredag- 16- Distriktets uddannelsesdage (DUD) 

søndag  18  

Tirsdag 20 Poseuddeling  

Tirsdag 27 Patruljemøde  

 OKTOBER 

Tirsdag 04 Tropmøde  

Fredag- 07- Weekendtur til æbleskoven  

lørdag 08 Overnatning i shelter  

Uge 40/41 Tropnetværksmøde - nærmere besked senere  

Tirsdag 11 Patruljemøde  

Tirsdag 18 Intet møde, efterårsferie 

Fredag- 21 JOTA / JOTI (trop og senior) 

søndag 23  

Tirsdag 25 Fællesmøde (fælles for trop og junior)  

 NOVEMBER 

Tirsdag 01 Patruljemøde  

Tirsdag 08 Fællesmøde/tropnetværksmøde i Bredballe  

Tirsdag 15 Tropmøde  

Fredag- 18- Patruljeleder/patruljeassissent-kursus i Torn Trines Hus 

søndag 20  

Lørdag 19 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15  

Tirsdag 22 Patruljemøde   

Tirsdag 29 Juleafslutning - ingen møder i december   

 JANUAR 2017 

Tirsdag 03 Forberede nytårsparade  

Tirsdag 10 Forberede nytårsparade  

Søndag 15 Nytårsparade klokken 10-14.30  
(cirka sluttidspunkt)  

Tirsdag 17 Tropmøde  

  

Normal 
mødetid er 
tirsdag  
18.30-20.30 
ved spejder-
huset i Ekko-
dalen. Parkering 
på Viemosevej 
eller Bybækvej.  

 

Vær klædt på til 
udendørs 
aktivitet. 
Medbring kniv 
(og lommelygte). 
Giv gerne 
besked, hvis du 
ikke kommer 

 

Første tirsdag  
i måneden er der 
forældrekaffe 

 

 

Tropstaben  

Lars Sørensen  

20 83 90 94 

Rasmus 
Caspersen 

23 38 06 50 
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Seniorspejdere, efterår 2016   9. klasse og opefter 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 16 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30 

Onsdag 24 Uvant situation 

Søndag 28 Friluftsgudstjeneste ved Bredballe Kirke klokken 14 

Onsdag 31 Treretters menu, med skiftende teams  

 SEPTEMBER 

Onsdag 07 Personlighedstest, feedbackmetoder, kompetencer  

Onsdag 14 Forberedelse til weekendtur + bestemmelse af ansvarlige for 
kommende møder 

Lørdag 17  Jubilæumsfest for dem på 16+ 

Onsdag 21 Poseuddeling  

Fredag- 23- Weekendtur (måske Doodle er ude) 

søndag  25  

Onsdag 28 Teambuilding  

 OKTOBER 

Onsdag 05 Svævebane - vi mødes en halv til en hel time før  

Onsdag 12 Planlægning af ”gør-det-selv”  

Onsdag 19 Intet møde, efterårsferie 

Fredag- 21 JOTA / JOTI (Trop + senior) 

søndag 23  

Onsdag 26 Byggeproces  

 NOVEMBER 

Onsdag 02 Planlægning af tropnetværk  

Tirsdag 08 Fællesmøde med troppen (tropnetværk mødes i Bredballe) 

Onsdag 16 Planlægning af de næste møder / forberede julemarked  

Lørdag 19 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Onsdag 23 Almindeligt møde  

Onsdag 30 Juleafslutning 

 DECEMBER 

Ingen planlagte seniormøder  

 JANUAR 2017 

Onsdag 04 Forberede nytårsparade 

Onsdag 11 Almindeligt møde 

Søndag 15 Nytårsparade klokken 10-14.30 (cirka sluttidspunkt)                                                                                 

  

Seniorleder 
Kristian Appel 

52 34 25 76 

 

Giv gerne besked 
på Facebook, hvis 
du ikke kan 
komme. 

Normal mødetid 
er onsdag  

18.30-20.30  

ved Spejderhytten 
i Ekkodalen 
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Lederoversigt, efterår 2016 
Bævere 

 

 

 

 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

 

 

 

 

Tanja Binder- 

Christensen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Lüders 

 

 

 

 

 

Jens Peter 

Knudsen 

 

Jan Iburg 

 

Ulve 

 

 

 

 

 

Helle Rom 

Lindholt  

 

 

 

 

 

Susanne 

Herrmann 

 

 

 

 

 

Leif Tarri 

 

 

 

 

 

 

Janni 

Gotfredsen 

 

Henrik 

Lüders  

(også 

bæver) 

Junior 

 

 

 

 

 

Jørn  

Madsen 

 

 

 

 

 

Niels  

Knuzen  

 

 

 

 

 

Henrik 

Oxlund 

 

 

 

 

 

Sisse Mürer 

Højer 

 

∞ 

 

Kontakt-

oplysninger 

ved program 

for den 

enkelte 

enhed 

 

 

Trop 

 

 

 

 

 

Lars 

Sørensen 

 

 

 

 

 

Rasmus 

Caspersen 

 

 

 

∞ 

 

Bladet 

Grøn-Sagen  

Redaktør 

Kristian 

Pahus 

kristian@ 

pahus.dk 

88 71 65 67 

 

Kontingent-

opkrævning 

Lise Buhl 

lise.buhl@ 

gmail.com  

40 87 30 35 

 

Senior 

 

 

 

 

 

Kristian 

Appel 

 

Rover 

 

 

 

 

 

Jens V.F. 

Thomsen 

 

∞ 

 

Overordnet 

ledelse 

Gruppeleder 

Kristian 

Appel 

kristian.appel 

@gmail.com   

52 34 25 76 

Gruppeassi-

stent Mikkel 

Thorsen  

40 81 60 40 

 

Hytte-

udvalget 

Karsten 

Mikkelsen 

km@jolly-

tex.dk   

21 75 52 04 

mailto:ise.buhl@gmail.com
mailto:ise.buhl@gmail.com
mailto:km@jolly-tex.dk
mailto:km@jolly-tex.dk
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Julen nærmer sig  
– og det gør årets  
hyggeligste julemarked osse! 
Gør et godt køb, støt spejderne og kom i godt julehumør: 

Spejderne holder julemarked i Bredballe Missionshus  

lørdag 19. november klokken 10-15  

 

KFUM-spejderne i Bredballe holder hvert år 

julemarked i missionshuset. Her er plads til alle, og 

man kan komme i julestemning og købe pynt og 

gaver til december. Overskuddet går til 

spejderarbejdet i Bredballe Gruppe. 

 

Underholdning 

Hvis vi er heldige, kommer kirkekoret og synger nogle sange - eller 

måske dukker julemanden op. 

 

Spejdercafeen tilbyder 

Æbleskiver ♥ Juletanternes dejlige kage ♥ Saft ♥ Kaffe/te  

  

Spejdersalgsboder  

Tombola: Sponsorgaver modtages gerne om tirsdagen i spejderhuset 

og ved henvendelse til Bendix på 21 25 17 92, consys@post5.tele.dk 

Boder med salg af grønt: Adventskranse, juledekorationer og gran 

Boder med julepynt, som forældre og spejdere har sat deres præg på. 

Boder med hobbyting: Hjemmelavede honningkager, karameller, 

bolsjer, tasker med mere. 

 

DIY 

Lav din egen juledekoration ♥ Lav dine egne til-og-fra-kort til pakkerne. 

Tryk med gummitryk ♥ Pynt syltetøjsglas 


