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Spejdere trives i frostvejr 
På kuldetur med spejdertroppen 

 

Af Esther Genefke 

Tropspejder 

 

Vi tog af sted fra Vejle Station med bus, vi var syv spejdere, og så Lars 

og Kristian, som kørte i bil. 

Vi tog ud til Lochness-hytten, som er de blå spejderes togvogn. Den 

ligger lige ovre på den anden side af sumpen og åen i forhold til, hvor vi 

holder familieweekend i Vork Bakker.

Da vi stod af bussen, mødtes vi med Kristian og Lars og sang fællessang, 

og så gik vi i Dagli’Brugsen og købte slik. 

Så skulle vi gå to kilometer ud til hytten, men Kristian havde sat hytten 
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forkert på kortet, så vi gik uden 

om den - vi gik faktisk i et D, 

hvor vi gik buen to gange! 

 

Heldigvis mødte vi Lars, der var 

kørt ud efter os, og så gik vi hen 

til hytten, hvor vi læssede af og 

lavede aftensmad. Aftensmaden 

var spaghetti med kødsovs. 

Efter maden pakkede vi ud, og så 

spillede vi spil med ulve, som jeg 

ikke kan huske, hvad hedder. 

Bagefter gik vi i seng og sov godt. 

Bortset fra, at man vågnede et 

par gange, og det var blevet rigtig 

koldt, men ikke så meget som 

sidst, der var nogen herude, hvor 

de havde is på indersiderne af ruderne. Jeg tror, der måske var minus 3 

grader. Jens Peter, Mathias og Alexander sov udenfor, da der var 

muselort i hytten. 

 

Til morgenmad fik vi franskbrød og 

pålægschokolade og cornflakes og havregryn. 

 

Så skulle vi gøre klar til frokost. Vi gravede et 

hul og lagde sten om og tændte bål i det. 

Mens bålet blev klart, skulle vi rydde op, men 

der var flere, der sneg sig indenfor, fordi det 

var koldt, men Lars smed os ud. 

 

Da stenene var varme, flyttede vi selve bålet over i bålstedet omkring en 

dåse med træperler, som vi havde lavet om tirsdagen. 

Mens stenene blev varme, havde vi klargjort en steg. Den kom nu ned i 

jordovnen; den var altså pakket ind i sølvpapir; og så lagde vi sten over 

og jord og kartofler og jord igen. Og så skulle det stege i to timer. 
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Stegen bestod sporktesten, den kunne skæres over med en spork, men 

kartoflerne var ikke helt færdige. Da vi havde pakket det hele, og 

forældrene var begyndt at komme, fandt Lars på, at vi skulle sprænge 

en dåse tomater i bålet. Dåsen satte sig fast oppe i et træ, men Marten 

fik den ned med en gren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg selv: Gå 10 – 20 – 30 eller 40 km 

I år har vi planlagt fælles vandretur for alle spejdere i Bredballe Gruppe 

lørdag 11. april fra klokken 9. Man bestemmer selv, hvor langt man vil 

gå. Tag din far eller mor med – så må vi se, hvor langt vi kan nå ved 

fælles fodslav. Der vil komme yderligere info om tid og sted via mail, på 

vores nye hjemmeside, bredballe.gruppesite.dk, og på Facebook. 
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Her er det nye grupperåd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

Grupperådet er spejdergruppens bestyrelse – det vælges af forældrene, 

og forældre og de ældste spejdere kan vælges. Ved grupperådsvalget 

24. februar trådte fire medlemmer ud: Torben Johansen, Karsten Mikkel-

sen, Henrik Dalgas og Peder J. Pedersen – tak for jeres store indsats. 

 

En række ”gamle” grupperødder fortsætter: 

Kristian Søholm  

Henriette Rejsenhus  

Birgitte Oxlund  

Lise Buhl  

Tanja Binder Christensen  

Helene Hougaard  

Susanne Herrmann, gruppeleder (ikke på valg) 

 

Som nye ”grupperødder” blev valgt:  

Sten Fähnø Thomsen – nyvalgt kasserer 

Mette Toftgaard Pedersen  

Birgit Bjerre Høyer  

Sten Birgitte 

Tanja 

Susanne 

Helene 

Birgit 

Mette 

Kristian 

Henriette 

Lise var der ikke… 

Er du frisk? 

Oprydningsdag  

lørdag 28. marts  

Vi mødes kl. 9.00 i 

spejderhuset og 

spiser morgenmad 

sammen – derefter 

rydder vi op og 

ordner området 

omkring spejder-

huset. Vi slutter af 

ved 12.30-tiden.  
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Kan du også lide duften af 
græs, rafter og bålmad? 
- så er du måske en af vores nye spejderledere 

Nyt fra gruppelederen 

 

Af Susanne Herrmann  

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

 

Bredballe Gruppe har vokseværk: Lige nu mønstrer vi 22 bævere, 23 

ulve, 13 juniorspejdere, 13 tropspejdere og 14 seniorspejdere.  

Den store medlemstilgang skyldes blandt andet bæverlederne Majbritt 

Fredgaard og Helle Lindholt Pahus, som har været utroligt dygtige til at 

hente nye ledere og spejdere ind i gruppen. 

 

Vi er i dag 16 ledere, men der er desværre et par ledere, som stopper: 

Ulveleder Christian Rasmussen har fået job på Als og kan derfor kun 

være med nogle få gange her i foråret. Og juniorleder Bo Genefke 

stopper til sommerferien.  

 

Hvis vi skal holde den samme gode kvalitet i spejderarbejdet som i dag, 

har vi derfor brug for nye ledere. Jo flere vi er, jo sjovere er det at være 

med, både som voksen og barn. 

 

Kunne du tænke dig at blive leder? 

Kan du lide duften af græs, rafter, frisk luft og bålmad? 

Kan du lide lyden af glade, syngende, aktive børn, som løber rundt i 

skoven ved spejderhytten?  

Kan du lide at være på sommerlejr med solskin, regnvejr, rafter og 

tovværk, bål, soveposer, ømme fødder i støvler, stemning ved lejrbålet 

og masser af naturoplevelser. 

… så er det måske noget for dig at blive leder eller hjælper. 

mailto:herrmann.susanne@gmail.com
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Du behøver ikke have ledererfaring eller have arbejdet med børn før. Det 

vigtigste er, at du har lyst til at involvere dig i arbejdet. Det giver en god 

bredde i gruppen, at vi har en blanding af erfarne og nye ledere, ligesom 

vi også gerne vil have både mænd og kvinder som ledere. 

 

For at blive spejderleder skal du være medlem af folkekirken og have en 

ren straffeattest.  

 

Er du ny leder, hjælper vi dig på vej. Enhedslederen lægger et program 

for spejdermødet. Inden mødet får hver leder at vide, hvad hun eller han 

skal foretage sig i løbet af aftenen. Det kan være, at man skal stå på en 

post, følge en spejdergruppe, kigge på dyrespor, stjerner, bygge med 

rafter, lave bål, synge sange eller noget helt andet. 

Vi holder ledermøder tre gange om året og tager på en to-dages 

lederweekend én gang om året, hvor vi inspirerer og hygger os sammen 

samt planlægger fælles aktiviteter og nye indkøb.  

 

KFUM-Spejderne tilbyder en lederuddannelse, som på mange måder kan 

sammenlignes med tilsvarende professionelle. Bredballe Gruppe lægger 

vægt på, at så mange som muligt deltager i de kurser og 

arrangementer, som KFUM-Spejderne arrangerer. Gruppen betaler et 

kursus pr. medlem pr. år, men vi forventer også, at man er villig til at 

dele ud af sin lærdom i gruppen. 

 

Hvad får man ud af at være leder? 

 Et fællesskab med andre spejderledere og frivillige. 

 Sjov, hygge og udfordringer – mest ude, men også inde. 

 Mulighed for at udvikle sig selv – sammen med andre. 

 ”Learning by doing”. 

 Kompetencer som projektleder, eventkoordinator med videre. 

 

Er du forælder, tidligere spejder eller leder, under uddannelse, eller 

ønsker du erfaring med foreningsarbejde, er det måske noget for dig. 

Hvis det har interesse, så kontakt mig, for eksempel ved at sende en 

mail til herrmann.susanne@gmail.com. 
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HURRA – vi har fundet 

GULD 
Ulve, junior, trop og senior tager på distriktssommerlejr 

i Klondike  

 

Af Niels Knuzen, ulveleder og lejrboss 

 

Klondike – det er navnet på et landområde i Canada, lige øst for Alaska, 

og langs med Klondike-floden, der er cirka 160 kilometer lang. Her 

opdagede man guld i 1896, og det medførte det store ”gold rush” i 

1897-98, hvor over 30.000 folk søgte lykken i det kolde nord.  

Efter det store ”gold rush” blev byen Klondike dannet omkring år 1900 af 

nogle minefolk, der var kommet retur fra Yukon-territoriet. 

Det er jo længe, længe siden! 

 

Men til sommer genopstår Klondike på Kulsø Spejdercenter ved 

Thyregod, når hele Bredballe Gruppe, på nær bæverne, tager på 

distriktssommerlejr i juli. 

Ulvene er med fra søndag 5. juli til onsdag 8. juli. 

Juniorspejderne får en dag mere med ”guldfeber” – de er med fra lørdag 

4. juli til onsdag 8. juli.  

Og trop og senior søger lykken hele ugen fra lørdag 4. juli til lørdag 11. 

juli. 
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På denne lejr skal vi gendanne drivkraften og håbet på at finde lykken, 

og her har vi flere forskellige dele med. 

 I Fortet har vi en smed, og herfra er der mulighed for med kano at 

komme videre ud i vildmarken. Der er også brug for Kulsø-pionering, så 

vores miner ikke styrter sammen. Der vil være øvelser i træklatring, 

”Low Rope” og hike.  

 I Vildmarken sikrer vi på bedste ”Nak & Æd”-facon, at der er mad og 

drikke. Og når vi ikke er ude for at finde lykken, så er der lejrturneringer 

og gensyn med lege fra gamle dage. Men i vildmarken skal vi naturligvis 

også ud at grave efter  G U L D.  

 I det kreative Værksted kan du prøve batik (naturfarvning af tøj) og 

læderarbejde, og for at gennemføre rejsen til Klondike vil vi bevæbne os 

med bue/pil samt pusterør. Der vil også være tinstøbning og mulighed 

for at lave sin egen kniv.  

 

Så der er lagt op til at finde lykken på denne sommerlejr. 
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Vi har en plan – nu skal vi 
bare finde nogle penge 

Opdatering om ”Projekt Nyt Spejderhus” 

 

Af Karsten Mikkelsen, husprojekt-koordinator 

km@jolly-tex.dk 

 

Vi arbejder fortsat med planerne om at bygge et nyt spejderhus i 

Ekkodalen. Det gamle hus er temmelig ramponeret, ikke mindst efter 

oversvømmelsen i maj sidste år.  

 

De mest optimistiske vil nok mene, at vi faktisk er klar til at rydde det 

gamle spejderhus og sætte spaden i jorden. Arkitekten og el- og 

civilingeniørerne er færdige med deres arbejde, rådgivning/sparring med 

et professionelt fundraising-firma har fundet sted, og husudvalget har 

modtaget de første tilbud på entreprisen.  Der mangler faktisk kun det 

lille beskedne ord ”penge”. Til gengæld 

mangler der – på baggrund af de først 

indkomne tilbud – flere af dem end forventet. 

 

Så 2015 vil som planlagt være året, hvor 

husudvalgets primære arbejde vil bestå i at 

ansøge fonde. Skulle der være nogle af jer 

forældre, som har kendskab til nogle særlige fonde (de mere klassiske 

har vi styr på) eller andre bemidlede bidragsydere, så er I mere end 

velkomne til at kontakte mig. 

 

Som bekendt tilhører spejderhytten ”Spejder Center Bredballe”, en 

selvejende institution, som håndterer matriklerne Ekkodalen 1+2. 

Husudvalget består af repræsentanter fra  DDS Ørnebjerg (de blå 

spejdere) og Bredballe Gruppe (KFUM-Spejderne), og vores samarbejde i 

husudvalget er ganske fortrinligt. 
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I år sælger 
vi måske 
træer med 
MobilePay 

Juletræssalget gav igen solidt overskud 

 

Af Niels Knuzen 

Medlem af spejdernes juletræs-gruppe 

 

Juletræssalget i november og december 2014 gav hele 47.222 kroner i 

overskud. Salget ved Bredballe Center er sammen med julemarkedet en 

af hovedindtægtskilderne, så spejdergruppen kan holde et lavt 

kontingent samt at få finansieret de aktiviteter, som spejderne står 

overfor her i 2015. Men det er også et hårdt slid i en tid, der bedst er 

beskrevet af ”sikken trængsel og alarm”: Nogle af hovedkræfterne 

bruger tæt på et månedsværk (150 timer) hver for at holde salget 

kørende. Det starter allerede i september, hvor vi er ude at få aftaler i 

hus med forskellige juletræsproducenter. Herefter er der 

kommunikation, bookningsforberedelser, fragt und so weiter.  

 

Mange af forældrene havde heldigvis tid at hjælpe os igen i år, for uden 

deres to timer på salgspladsen, ville vi have været nødt til at lukke og 

slukke. Det er også i god spejderånd, at forældrene til spejderne her 

viser, at de giver en hånd sammen med deres poder til at få årets 

kommende aktiviteter finansieret. Det betyder faktisk mere, end man 

regner med, at man aktivt sammen med sine børn giver en hånd med. 

 

Vi overvejer lidt at få MobilePay i år, idet der har været flere kunder, der 

har efterspurgt det. Desuden skal vi gøre lidt mere ud af vores 

udbringningsservice: Den er unik i forhold til vores konkurrenter .  
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Nyt koncept – og  
stadig et superflot  
resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan gik julemarkedet 2014 

 

Af Else-Marie Søholm 

 

Spejdernes julemarked i Bredballe Missionshus gav igen i 2014 et godt 

overskud, selvom vi denne gang kun holdt julemarked én dag, mod 

tidligere to – det komplette overskud blev på 9.700 kroner. Et flot 

resultat trods det lidt ændrede koncept.  

 

Nissebanden meddelte efter 2013-markedet, at de ikke kunne lave 

julepynt og holde tombola igen i 2014. Tombolaen kom alligevel op at 

stå – med rigtig god hjælp fra gavmilde forældre, der gav nogen meget 

fine gaver – tusind tak! Der var også stadig nogle sponsorgaver, hvilket 

vi selvfølgelig også sætter pris på. Overskuddet på tombolaen alene blev 

på cirka 4.000 kroner. 

  

Nissebanden stod igen for hovedparten med bookning af hus, opstilling 

af boder, oprydning og fremskafning og salg af kage, æbleskiver og 
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kaffe/te. Også den fine grønne afdeling og alle de andre ”småting”, der 

hører med, klarede Nissebanden. Mange af kransene var bundet 

weekenden før og blev så pyntet på stedet, så man kunne købe flotte 

dekorationer og kranse. Rigtig godt arbejde. 

Mikkel Thorsen har en forbindelse, der havde lavet nogle fine træting, 

som man kunne købe. Derudover 

sørgede Mikkel blandt andet også for 

juletræer udenfor. Tusind tak. 

Grupperådet hjalp også med 

koordinering, løbesedler, reklame, 

plakater og skilte.  

Spejderne havde som sædvanligt lavet 

fine birkenisser, hvoraf også de fleste 

blev solgt. Derudover var nogen af 

boderne også bemandet med spejdere, 

hvilket vi slet ikke kan undvære. 

Varerne i boden med julepynt blev lavet 

af ”nystartede nisser”, og der var også sponsorgaver fra Uniq brugskunst 

og Partywear.  

 

Jeg synes, at der var en god stemning, og alle gaver i tombolaen blev 

revet væk, og boden var tom allerede ved 14-tiden. Der blev også solgt 

godt i de andre boder, og alt i alt var det rigtig dejligt at være der. Jeg 

stiller i hvert fald gerne op som kreativ nisse til endnu et julemarked, 

selvom vi, der lavede julepynten, var noget underbemandede – men vi 

var også noget sent ude af starthullerne. 

 

Så en bøn til jer forældre og jer, der på anden måde er tilknyttet til 

spejderne: Er der nogen, der vil hjælpe med julemarkedet i 2015, så 

henvend jer meget gerne til mig (eller formanden) – vi kan bruge både 

de kreative og alle, der bare gerne vil bage, stå i bod eller hjælpe med 

nogen af de mange andre opgaver, der er. Husk – vi gør det også for 

hyggens skyld – ikke kun for overskuddet til spejderne.  

 

Mange nissehilsener - Else-Marie Søholm 
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Mange spejdere, mange 
frivillige: Bredballe er med i 
spejdernes Top 10 

Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Kristian Søholm 

Formand for grupperådet 

 

Siden sidste fastelavn og grupperådsvalg i marts 2014 er der sket 

mange ting i Bredballe Gruppe. Som frivillig organisation er vi glade for 

den store opbakning, vi har i gruppen. Det er alle os frivillige, som får 

”hjulene” til at løbe rundt til gavn for vores børn, så de får et sundt og 

rigtigt livssyn. Jeg mener af hele mit hjerte, at hver og en får en kæmpe 

ballast med videre i livet fra spejdergruppen. 

   

Hvad har vi så lavet det seneste års tid? Grupperådet – som er spejder-

gruppens ”forældrebestyrelse” – har blandt andet været involveret i: 

 Ved valget i 2014 fik vi seks nye medlemmer i grupperådet, så vi 

var 11 personer i alt – flot. Ved 2015-valget 24. februar skete der lidt 

udskiftninger – se det nye grupperåd på side 5! 

 Forårskuren for vores ledere blev holdt 23. maj, hvor vi var samlet 

cirka 40 personer til ”takke-middag”. Vi plejer at være i Ekkodalen, men 

det skulle være anderledes denne gang, havde vejrguderne bestemt. For 

hele Ekkodalen blev sat under vand! Med fælles hjælp blev festen flyttet 

til Partywears lokaler på Nørremarksvej, og festen blev gennemført til 

stor glæde for alle.  

 De efterfølgende dage og uger blev der ydet en kæmpe indsats for at 

redde indboet i spejderhytten. ”Projekt Rengøring” lykkedes med 

fælles hjælp, så hytten stadig kan bruges. Vi har dog stillet en container 

op til redskaber med mere.   
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 Sommerafslutningen tirsdag 17. juni samlede omtrent 170 spejdere, 

spejderledere, forældre og søskende til et par timers hyggeligt samvær i 

Ekkodalen, hvor vi fik sagt god sommer til hinanden. Der blev arrangeret 

spejderaktiviteter af spejderlederne.  

 Sommerlejrene, som arrangeres af spejderlederne med assistance af 

forældre og andre, foregik henholdsvis i Skovhuset på Djursland (for 

bævere og ulve) og på Tydal, som er Dansk Spejderkorps Sydslesvigs 

(DSS) center syd for grænsen (for junior, trop samt senior). 

 Efter velfortjent sommerferie mødtes alle spejdere og spejderledere 

igen 19. august.  

 Det første arrangement, grupperådet var involveret i efter 

sommerferien, var vores traditionsrige familieweekend i Vork Bakker 

fra lørdag formiddag 27. oktober og 24 timer frem. Der var deltagelse af 

cirka 100 personer. Temaet i år var krigen i 1864. Til gennemførelse af 

dette arrangement deltog spejderledere og Den Grønne Gren (DGG). 

Køkkenet blev klaret af Conni og indkøbslisten af Tina. Derudover hjalp 

alle forældre til med de forskellige opgaver.  

 Det seneste arrangement, grupperådet har stået bag, var den årlige 

nytårsparade søndag 11. januar 2015, hvor der blev uddelt årsmærker 

til spejdere og spejderledere. 154 personer deltog. Alt det praktiske 

arbejde blev udført af grupperådet med deltagelse af forældre. Spejdere 

og spejderledere stod for underholdningen.  

 

Bredballe Gruppe hører med sine 119 medlemmer hjemme på KFUM-

Spejdernes Top 10 på landsplan. Det giver håb for fremtiden for 

Bredballe Gruppe, men det forpligter også. Vi er som gruppe nødt til at 

have en jævn tilgang af spejderledere, medhjælpere og grupperødder. 

 

Ud over det kontingent, spejderne betaler, udfører Bredballe Gruppe tre 

pengegivende aktiviteter:  

 Vi deler sorte og grønne affaldsposer ud (spejdere og spejderledere) 

 Vi holder julemarked i missionshuset (Nissebanden) 

 Vi står sammen om juletræssalg (Juletræsgruppen: Spejderledere, 

spejdere, tidligere spejderledere og spejderforældre sammen med 

spejdere). 
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Aktiviteterne er i år igen gået rigtig godt, så vi har skabt et meget pænt 

overskud, som går ubeskåret til gruppens kasse. Til sikring af vores 

pengegivende aktiviteter skal vi i år have skaffet yderligere medhjælpere 

til julemarkedet og til juletræsgruppen for at udfylde hullerne efter de 

personer, som er stoppet med udgangen af 2014. 

 

Ser vi fremad, så ser det kommende år mindst lige så udfordrende og 

spændende ud. Der er stadig mange udfordringer for spejderledere, 

grupperødder og hjælpere samt de forskellige støttegrupper (Den 

Grønne Gren, De Stedsegrønne, Nissebanden, juletræsgruppen). 

 

Som grupperådsformand vil jeg på gruppens vegne takke alle, som har 

bidraget til at skabe rammerne for et fantastisk spændende år med 

masser af aktiviteter for vores spejdere. 

 

  

 

 

 Haves: Stor fest  
 Søges: Gode ideer 

I september 2016 fylder KFUM-Spejderne 

Bredballe Gruppe 50 år. Derfor holder vi 

brainstorm-møde søndag 15. marts kl. 13  

i Ekkodalen med henblik på at kunne 

holde et brag af et jubilæum! Alle, som 

har ideer til aktiviteter eller tidsskrifter 

eller vil hjælpe til, er velkomne til mødet. 

Arrangementet er for gamle spejdere og 

ledere samt nuværende seniorspejdere, 

rovere og ledere. Men hvis du som 

forælder har en ide eller ønsker at hjælpe til, er vi åben for input. 

SU: Senest 8/3 til Helene Hougaard på helenehougaard@hotmail.com 

               Den flotte plakat er ét år ældre end Bredballe Gruppe! 

mailto:helenehougaard@hotmail.com
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Sæt kryds i kalenderen  
Planlagte aktiviteter for Bredballe Gruppe 2015 

 MARTS   Notat  

Tirsdag 10 Poseuddeling troppen Vi søger forældre 

   til kørsel 

Onsdag 11 Poseuddeling seniorspejdere   

Søndag 15 Brainstorm-møde om Bredballe  

Gruppes 50 års jubilæum. For gamle  

og nuværende spejdere, seniorspejdere,  

rovere og ledere. Spejderhuset kl. 13.00.   

Lørdag 28 Oprydningsdag i spejderhuset i 

Ekkodalen kl. 9.00 til kl. 12.30   

 APRIL 

Lørdag 11 10-20-30 eller 40 km vandretur Tag far/mor med 

JUNI 

Fredag  12 Bævernes sommerlejr i hytten Vi mangler 

- søndag 14 Daneborg i Juelsminde tanter/onkler 

Tirsdag  16   Sommerfest og sæsonafslutning for hele  

  familien i Spejderhuset klokken 18.00-20.00  

JULI 

Søndag 05 Distrikts-sommerlejr for ulve  

-onsdag  08 Kulsø Spejdercenter, Thyregod   

Lørdag  04  Distrikts-sommerlejr for juniorspejdere  

-onsdag  08 Kulsø Spejdercenter, Thyregod   

Lørdag 04 Distrikts-sommerlejr for trop og seniorer  

-lørdag 11 Kulsø Spejdercenter, Thyregod   

AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 – hele gruppen  

 SEPTEMBER 

Fredag 11 Familielejr i Vork for ledere og grupperåd, 

-søndag 13 trop og seniorspejdere   

Lørdag 12 Familielejr i Vork for spejdere og familie 

-søndag 13    
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Bævere, forår 2015  0. og 1. klasse 

 MARTS 

Tirsdag 03 Bålhygge og pandekager  

Tirsdag 10 Sjov med tov  

Tirsdag 17 Vi går på opdagelse i skoven  

Tirsdag 24 Lagkageløb  

Tirsdag 31 Intet møde | Påskeferie  

 APRIL 

Tirsdag 07 Bålhygge og primimad  

Lørdag  11 Fælles vandretur 10 km  

Tirsdag 14 Intet møde   

Tirsdag  21 Mærke: Dyreven  

Tirsdag  28 Mærke: Dyreven (husk gummistøvler og regntøj)  

 MAJ 

Tirsdag 05 Bålhygge med snobrød og skumfiduser  

Tirsdag 12 Pippi Langstrømpe-løb  

Tirsdag 19 Vi bruger vores sanser – tag mor og far med  

Tirsdag  26 Vandstafet (husk regntøj)  

 JUNI 

Tirsdag 02 Bålhygge og grillspyd  

Tirsdag 09 Forberedelse til sommerlejr  

Fredag 12 Sommerlejr på Daneborg-lejren ved Juelsminde 

-søndag 14  

Tirsdag 16 Fælles sommerafslutning for hele gruppen 18.00-20.00  

AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30  

 

Bæverleder  

Majbritt Fredgaard 28 90 99 10 

Bæver-assistenter  

Helle Pahus 88 71 65 67, Henrik Lüders 23 25 42 91,  

Mette Fokdal 42 15 04 81,  

Janni Gotfredsen 26 21 84 63, 

Alexander Nymark, Jens Peter Knudsen   

Vi henstiller af 

hensyn til 

beboerne i 

området til, at man 

parkerer enten ved 

Bybækvej eller 

Viemosevej ved 

aflevering eller 

afhentning. 

Bæverne mødes 

17.00-18.30 

ved spejderhuset  

i Ekkodalen. 

Sørg altid for at være 

praktisk påklædt til 

udeaktivitet. 
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Ulve, forår 2015                 2. og 3. klasse 

 MARTS       Ansvarlig 

Tirsdag 03 Bålhygge    Leif  

Tirsdag 10 Mærke: Stifinder    Henrik L. 

Tirsdag 17 Ulvemøde    Leif 

Tirsdag 24 Mærke: Stifinder    Henrik L. 

Tirsdag 31 Intet møde | Påskeferie  

 APRIL 

Tirsdag 07 Fuldmånemøde    Ole 

Lørdag  11 Fælles vandretur 10-20-30-40 km  Alle 

Tirsdag 14 Intet møde   

Tirsdag  21 Mærke: Pionering     Niels 

Tirsdag  28 Mærke: Pionering    Niels 

 MAJ 

Tirsdag 05 Ulvemøde    Oxlund 

Tirsdag 12 Mærke: Pionering    Niels 

Tirsdag 19 Mærke: Pionering    Niels 

Tirsdag  26 Ulvemøde    Oxlund 

 JUNI 

Tirsdag 02 Fuldmånemøde    Ole 

Tirsdag 09 Klargøring til distriktssommerlejr  Alle 

Tirsdag 16 Sommerafslutning  for hele gruppen kl. 18.00-20.00 

 JULI 

Søn-ons 5-8 Distriktssommerlejr på Kulsø Spejdercenter Alle 

 AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 

 

 

Ulve-enhedsleder Niels Knuzen 53 58 86 78  

Ulve-assistenter Christian Rasmussen 29 70 77 87, 

Ole Nyby 60 47 92 78, Henrik Lüders 23 25 42 91, 

Henrik Oxlund 29 69 07 86, Leif Tarri 26 13 94 23 

  

Parkér venligst ved 

Bybækvej eller Vie-

mosevej ved afleve-

ring eller afhentning  

Ulvene mødes 

18.30-20.00  

ved spejderhuset 

i Ekkodalen. Vær 

altid praktisk 

påklædt til 

udeaktiviteter. 
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Juniorspejdere, forår 2015           4. og 5.klasse 

 MARTS       Ansvarlig 

Tirsdag 03 Bål | Mad direkte i bål   Bo 

Tirsdag 10 Trangia |Mad i gryde på bål   Bo/Rasmus 

Tirsdag 17 Trangia | Mad i gryde på bål   Bo/Rasmus 

Tirsdag 24 Rundtur i skoven    Jørn 

Tirsdag 31 Intet møde | Påskeferie  

 APRIL 

Tirsdag 07 Påske-O-løb    Jørn 

Lørdag  11 Fælles vandretur 10-20-30-40 km  Alle 

Tirsdag 14 Intet møde   

Tirsdag  21 Opsamling på kniv og økse   Alle 

Tirsdag  28 Klatring | Sikring med fast løkke  Alle 

 MAJ 

Tirsdag 05 Telte | Patruljekasser   Alle 

Tirsdag 12 Telte | Patruljekasser   Alle 

Tirsdag 19 Køkkenbord | Spisebord   Alle 

Tirsdag  26 Køkkenbord | Spisebord   Alle 

 JUNI 

Tirsdag 02 Mad i skoven    Alle 

Tirsdag 09 Klargøring til distriktssommerlejren  Alle 

Tirsdag 16 Sommerafslutning for hele gruppen kl. 18.00-20.00  

 JULI 

Lør-ons 4-8 Distriktssommerlejr på Kulsø Spejdercenter Junior  

 AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 

 

 

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  
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Spejdertroppen, forår 2015   6.-9. klasse 
 MARTS       Ansvarlig 

Tirsdag 03 Patrulje møde A    PL & PA 

Tirsdag 10 Poseuddeling     Lars 

Tirsdag 17 Patruljemøde B    PL & PA 

Tirsdag 24 Patruljemøde C    PL & PA 

Tirsdag 31 Intet møde | Påskeferie  

 APRIL 

Tirsdag 7 Tropmøde | Forberede vandretur  Kristian/Lars 

Lørdag  11 Fælles vandretur 10-20-30-40 km  Alle 

Tirsdag 14 Tropmøde 1 | Bushcraft   Kristian/Lars 

Tirsdag  21 Tropmøde 2 | Bushcraft   Kristian/Lars 

Tirsdag  28 Patruljemøde D    PL & PA 

 MAJ 

Tirsdag 05 Patruljemøde E    PL & PA 

Tirsdag 12 Patruljemøde F    PL & PA 

Tirsdag  19 Tropmøde 3    Kristian/Lars 

Tirsdag 26 Social aften: Bredballe Bofællesskaber 

Vi mødes Grundet Bygade 19 på Lille Grundet Kristian 

 JUNI 

Tirsdag 02 (Primi) Mad    Kristian/Lars 

Tirsdag 09 Pakke til distriktssommerlejr  

Tirsdag 16 Sommerafslutning  for hele gruppen kl. 18.00-20.00 

 JULI 

Lør-lør 4-11   Distriktssommerlejr på Kulsø Spejdercenter Trop  

 AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 

 

  

Tropstaben:  

Kristian Appel 52 34 25 76 

Lars Sørensen 20 83 90 94 

  

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 spejder-

huset i Ekkodalen. 

Parkering på 

Viemosevej eller 

Bybækvej.  
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9. klasse 
og opefter Seniorspejdere, forår 2015   

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

 

 MARTS 

Onsdag 04 Seniormøde  

Onsdag 11 Seniormøde  

Onsdag 18 Seniormøde  

Onsdag 25 Seniormøde  

APRIL 

Onsdag 01 Seniormøde  

Onsdag 08 Seniormøde 

Lørdag  11 Fælles vandretur 10-20-30-40 km   

Onsdag 15 Seniormøde  

Onsdag 22 Seniormøde  

Onsdag  29 Seniormøde  

MAJ 

Onsdag 06 Seniormøde  

Onsdag 13 Seniormøde  

Onsdag 20 Seniormøde  

Onsdag 27 Seniormøde  

JUNI 

Onsdag 03 Seniormøde  

Onsdag 10 Seniormøde  

Tirsdag 16 Sommerafslutning  for hele gruppen kl. 18.00-20.00 

 JULI 

Lør-lør 4-11   Distriktssommerlejr på Kulsø Spejdercenter   

 AUGUST 

Tirsdag  25 Startmøde med rekorder kl. 18.00-19.30 - for hele gruppen 

 

Seniorledere  

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

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

 

 

 

 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

 

 

 

 

Helle Lind-

holt Pahus 

 

 

 

 

 

Henrik 

Lüders 

 

 

 

 

 

Mette Fokdal 

 

 

 

 

 

Janni 

Gotfredsen 

 

Jens Peter 

Knudsen 

Alexander 

Nymark 

Ulve 

 

 

 

 

 

Niels  

Knuzen 

 

 

 

 

 

Christian H. 

Rasmussen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Oxlund 

 

 

 

 

 

Ole Nyby 

 

 

 

 

 

Leif Tarri 

 

Henrik 

Lüders 

(også 

bæverleder) 

Junior 

 

 

 

 

 

Jørn  

Madsen 

 

 

 

 

 

Bo Genefke 

 

 

 

 

 

 

Rasmus 

Caspersen 

 

∞ 

 

Du finder 

kontakt-

oplysninger 

under 

programmet 

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 

 

 

 

 

 

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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Vigtig besked til bæverne 
Bæverne skal på 

sommerlejr ved 

Juelsminde 

 

Hej alle bævere: 

Husk at vi skal på 

sommerlejr igen i 

år. Lejren holdes i en weekend et par uger før skolernes sommerferie, 

nemlig fra fredag 12. juni til søndag 14. juni. Vi skal ud på en lejr ved 

Juelsminde, der hedder Daneborg, og her skal vi bare ha’ det super-

spejder-sjovt. Lejren ligger lige ned til stranden, så hvis vejret er godt, 

skal vi også ud at bade. Vi skal nok passe godt på jer. Om natten sover 

vi alle sammen indenfor, så du behøver ikke være bange for, at din 

sovepose bliver våd i regnvejr. Husk godt humør – en stor bamse – og 

dine badebukser! Du får mere besked om lejren i løbet af foråret.  

    Bæverkram fra alle bæverlederne 

 

 

 

Familieweekender og  
vandreture bliver digitale… 

Nej, selvfølgelig gør de ikke det. Det ville da blive alt for kedeligt. Til 

gengæld har grupperådet valgt ikke længere at uddele sedler i 

papirform. Fremover vil du kun modtage vigtige informationer og 

invitationer til forskellige spejder-arrangementer via e-mail. Samme 

information offentliggøres i vores Facebook-gruppe og på vores nye 

hjemmeside: http://bredballe.gruppesite.dk. (Tak for den flotte 

hjemmeside til Mikkel O, Jens F & Mikkel T). Hvis du får ny  

e-mailadresse, er det vigtigt, at du informerer vores medlemskoordinator 

og kasserer Sten Fähnø Thomsen på sft@kfumspejderne.dk BiO 

http://bredballe.gruppesite.dk/
mailto:sft@kfumspejderne.dk

