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  Ses vi i Carinas     

  Juleværksted? 

 Læs også om: 

� Årets julemarked  

   og juletræssalg 

� Reportage fra Æbleskoven 

� ”De Stedsegrønne” på 

    travetur i Alperne  

 og meget mere 
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Mere Grøn-Sag: Det er sundt  
Fremover udkommer bladet tre gange årligt 

 

Af Kristian Pahus 

Redaktør 

 

”Grupperådet har besluttet, at Grøn-Sagen skal udkomme med en kort 

nyhedsudgave her i efteråret.” Sådan skrev gruppeleder Susanne 

Herrmann til redaktionen for halvanden måned siden – og så gik vi i 

gang! Et kort ekstranummer; det var jo til at overse. Og her er 

resultatet så. 28 sider. Det er ikke spor kort. Allerhøjst julekort! 

 

Med andre ord: Velkommen til masser af læsning om alt det, der rører 

sig i Bredballe Gruppe. Der er nok at skrive om! Derfor er det også godt, 

at redaktionen er blevet oprustet med Marie Genefke, der blandt andet 

ofte vil optræde som Grøn-Sagens udsendte medarbejder! 

 

Hvis vi og gruppen holder travet, og det håber vi naturligvis, vil Grøn-

Sagen fremover udkomme tre gange årligt: Midt i august, omkring 1. 

november og sidst i februar. Det afspejler rytmen i det daglige spejder-

arbejde: En eftersommer, hvor alt foregår udendørs. En vintertid, hvor vi 

(indimellem) er indenfor. Og månederne i foråret og forsommeren, hvor 

græsset, solen, vandet og fuglenes fløjt på ny lokker alle grønklædte ud 

under åben himmel. Det er jo der, spejdere har det allerbedst!  
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Mangler I en juletradition? 
Så har jeg et forslag… 

Nyt fra grupperådsformanden 

 

Af Hanne M. Damm 

Formand for grupperådet 

 

Nu falmer skoven omkring spejderhytten i Ekkodalen. Det er et tegn på 

efterår og vinterens komme, og snart foregår spejdermøderne efter 

mørkets frembrud. Vi kan glæde os over vores bålhytte. Det er fedt at 

være ude i al slags vejr, når blot man kan sidde om bålet i tørvejr!  

 

Den falmende skov er også tegn på, at 

juleaktiviteterne omkring Bredballe Gruppe går i 

gang inden så længe. Jeg tænker her på 

julemarkedet i Bredballe Missionshus og på 

juletræssalget ved Bredballe Centret. Begge disse 

aktiviteter er gode indtægtskilder for gruppen. Men 

arbejdet sker ikke af sig selv.  

 

Det er vigtigt, at alle familier bakker op om 

juletræssalget, så det ikke ender med, at lederne 

kommer til at stå med en masse vagter. Lederne skal bruge deres energi 

på at være gode spejderledere for vores børn, og så må vi forældre 

hjælpe til på anden vis. Blandt andet ved at sælge juletræer.  

 

I min familie er det blevet en af vores tilbagevendende juletraditioner at 

stå ved centret og sælge juletræer. Det er noget, vi hygger os med – vi 

ser det ikke som en sur pligt! Spejderne har fået materiale med hjem 

om, hvornår der er juletræsvagter, så skynd jer at melde jer til, så I kan 

få den vagt, der passer bedst ind i familiens kalender. 
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Klar, parat, julemarked 
Julemarked i Bredballe Missionshus  

fredag 23. og lørdag 24. november 

 

Af Krista Grane Larsen, medlem af ”Nissebanden”  

 

Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab, hvor vi sammen forbereder 

og holder årets julemarked. Selv om du ikke har kreative gener, er der 

mange ting, du kan hjælpe med alligevel. 

Mandag den 19. november er der kransebinding i Ekkodalen kl. 19.00.  

Vi binder adventskranse, og de sidste detaljer kommer på plads.  

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Nissebandens arbejde, så mød 

endelig op på julemarkedet og oplev en rigtig dejlig (før)julestemning. 

Tag venner og naboer med. Der er åbent fredag 23. november kl. 14-18 

og lørdag 24. november kl. 10-15. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 27 14 67 27  

eller maile til mig via krista@profibermail.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaver til tombola 

Kære spejderforældre – hvis I har mulighed for at sponsorere gaver til 

tombolaen på vores julemarked den 23. og 24. november, må I meget 

gerne aflevere dem til lederne senest den 20. november.  

Nissehilsen / Krista Grane Larsen 
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Du er velkommen  
i Carinas Juleværksted 

Nyskabelse på årets julemarked i missionshuset 

 

Af Carina Kristensen, seniorspejder 

 

Jeg vil gerne i år lave noget for alle glade julesjæle, der elsker at klippe 

og klistre, på vores julemarked i Bredballe Missionshus. Hvis I kender 

det tv-program, der hedder ”Shanes Verden”, så har jeg tænkt mig at 

lave noget a la det. Jeg kalder det bare ”Carinas Juleværksted” i stedet 

for, og det bliver det 10 gange så hyggeligt! I juleværkstedet kan I lave 

juleting og pynt af genbrugsting. Jeg får hjælp af Tanja, og vi vil sidde 

og hjælpe jer med at lave de forskellige ting, og jeg vil også have nogle 

modeller, man kan gå ud fra – noget i stil med det, I kan se på billedet. 

Det er lidt begrænset, hvor mange der kan sidde i værkstedet ad 

gangen, men jeg vil gøre alt for at få plads til så mange som muligt! 

Det skal nok blive sjovt, så kom og vær glade!  
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Fuld fart fremad   
Reportage fra Æbleskoven 

 

Af Marie Genefke 

Grøn-Sagens udsendte medarbejder 

 

Lørdag 29. september inviterede Bredballe Gruppe til familiedag i 

Æbleskoven, som er et dejligt spejdercenter ved Daugård Strand; tæt 

ved badestranden, midt i en gammel æbleplantage.  

 

Der var lagt op til en dag med masser af spejderaktiviteter, og jo, det 

blev en forrygende dag med masser af opbakning fra både kommende, 

nuværende og forhenværende spejdere. Vejret var med os… noget af 

tiden i al fald… resten af tiden stod regnen ned i stænger, og det 

styrkede sammenholdet gevaldigt. Madpakkerne var medbragt 
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hjemmefra, mens værterne stod for kaffe/kage og aftensmad, 

sidstnævnte tilberedt af Tina Hougaard. Tak, Tina, det smagte fantastisk. 

 

Vores nye støttegruppe fik sin debut med et flot, gennemarbejdet og 

ikke mindst afslørende løb. Fra en sædvanligvis pålidelig kilde, der til 

dagen var iført moderigtige waders, forlyder det, at støttegruppen gerne 

må henvende sig igen, hvis man mangler en postbestyrer – det var at 

betragte som en fornøjelse. 

 

Sidst, men ikke mindst, samledes vi til lejrbål og aftenandagt. Andagten 

stod Bredballe Gruppes ”egen” præst, Birgith Vestergaard, for. Og hun 

har forbindelserne opad i orden – mere om det til sidst i denne 

reportage. Lige nu giver vi bolden over til fotograferne. Billeder siger 

som bekendt mere end 1000 ord… 

 

Regn, regn,  

gå din vej… 

Vejrguderne gjorde, hvad 

der stod i deres magt for 

at få os til at trække ind, 

men ”… er vi spejdere 

eller ej, mukker vi, når 

det gælder? NEJ! Gi’ op, 

når modgangen melder 

sig, er ikke noget for os!” 

 

Sol, sol, kom igen 

For nogen var der også tid 

til at nyde solen, når den 

indimellem kiggede frem. 

 

/fortsættes 
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Åh nej, åh nej… hvad har han da nu lavet? Mon benet står til at redde? 

Med en god blanding af sirup og frugtfarve, opskåret læder og forrevne 

bukser gav Christian den højlydt som ulykkesoffer. Efter løbet havde han 

selv en fornemmelse af, at han havde overlevet… de fleste gange, i al 

fald. 

 

Find… nej, bind din 

egen diamant! 

En udfordring var 

diamantknobet, som en 

del slap heldigt fra – 

med hjælp, men det er 

også svært. Værre  

så det ud ved 

flaghejsningen, hvor der 

var mange alternative 

flagknob i spil. Vi tilskriver dette det faktum, at vores spejdere lod deres 

forældre prøve kræfter med kunsten at binde knob! 
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Spejder med brækket ben og rafte 

For hver gennemført post blev der udleveret et antal legoklodser ”efter 

fortjeneste”. Vinderpatruljen blev den, der kunne lave den smukkeste og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mest kreative figur af de tildelte klodser. Nummer ét blev den eneste 

”rene” spejderpatrulje. Her tænkes ikke på ren i nyvasket forstand, men 

på, at der ikke var voksne med i vinderpatruljen… det kan man jo så 

filosofere lidt over, hvis man er til den slags. Figuren forestillede efter 

sigende en spejder med brækket ben og en rafte på skulderen. 

 

Ja, det er godt, Birgith… 

du går klart igennem… 

På grund af vejret måtte vi 

rykke indendørs til lejrbål og 

andagt, selv om der var 

tændt en fin ild nede på 

bålpladsen. Heldigvis har 

vores gruppepræst som 

tidligere nævnt god kontakt 

opad, så da hun sendte os 

ud på en 20 minutters 

pilgrimsvandring ad lysets 

sti, ned til det store bål og 

tilbage, var der tørvejr – ikke en dråbe kom der… Så snart alle var 

samlet i teltbarakken igen, åbnede himlen atter sine sluser. Og det 

regnede stadig næste morgen… 
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Grantræer bliver  
til gode penge 

Spejdernes juletræssalg 

 

Af Christian Holm 

Juletræs-koordinator 

 

Juletræssalget ved Bredballe Centret har fundet sted gennem mange år, 

og traditionen fortsætter også i år. Med en forholdsvis lille indsats kan 

forældre og spejdere her hjælpe Bredballe Gruppe til en god indtægt.  

 

Arbejdet med juletræssalget består i  

� at hente juletræerne  

� at sælge dem  

� at bringe dem ud   

� at sætte hegn op på salgsarealet 

 

Tidspunktet for 

salg af jule-

træerne kan ses 

i skemaet på 

næste side, og 

her kan man 

også se, hvilke 

dage der er 

udbringning.  

Vi skal i hver salgsperiode gerne bruge en-to spejdere, der sammen med 

en voksen kan stå for salget. Man bestemmer selv, om man vil stå vagt i 

to, tre eller flere timer. På lørdage og søndage i de to sidste weekender 

før jul skal bemandingen gerne være lidt højere, så her booker vi dobbelt 

bemanding hele dagen. Udbringningen starter et par timer før lukketid, 

og hvis man gerne vil hjælpe med dette, er det nødvendigt, at man har 
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bil med anhængertræk. Bredballe Gruppe har traileren. Vi trækker net 

over træerne, så de er lettere at håndtere. 

 

Som tidligere år udsendes vejledning om praktiske forhold ved salget, 

priser og så videre til alle sælgere, så alle kan blive ”klædt på til 

opgaven”. 

 
Dato 
/  
tid 

Fre 
16. 
11 

Lør 
17. 
11 

Fre 
23. 
11 

Lør 
24. 
11 

Fre 
30. 
11 

Lør 
01. 
12 

Søn 
02. 
12 

Fre 
07. 
12 

Lør 
08. 
12 

Søn 
09. 
12 

Tor 
13. 
12 

Fre 
14. 
12 

Lør 
15. 
12 

Ma 
16. 
12 

Ma 
17.
12 

Tir 
18.
12 

Ons 
19. 
12 

Tor 
20. 
12 

Fre 
21. 
12 

Lø 
22.
12 

Sø 
23.
12 

09-10 
  

 

 

  

 
  

  Dobbelt 
hold 

     

Dobbelt 
hold 

10-11 
      

     

11-12 
    

       

12-13 
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A 
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A 
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A 
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A 
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A 
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A 
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A 
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A 
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A 

J
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Vi hører meget gerne fra jer – helst pr. mail, hvis der er et bestemt 

tidspunkt, der vil passe jer godt. Det er et stort arbejde at ringe rundt til 

alle forældre, og det vil derfor lette planlægningen meget, hvis I sender 

et par tidspunkter, vi kan vælge imellem. Samme fremgangsmåde 

gælder, hvis man kan hjælpe den 16. eller 17. november med opstilling 

af salgspladsen og afhentning af træer.  

 

Vi vil senere ringe rundt og prøve at få fyldt eventuelle huller  

i vagtplanen ud. 

Koordinator:   

Christian Holm, 22 78 22 76 (efter kl. 18.00), cho@martinsen.dk  
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Arkitekten har slået 
de første streger 
 

 

 

 

 
Projekt Nyt Spejdercenter 

 

Af Karsten Mikkelsen 

Husprojekt-koordinator, tidl. gruppeleder 

 

På generalforsamlingen i februar 2012 trak jeg mig som gruppeleder fra 

Bredballe Gruppe. Ikke fordi jeg ikke nød at bidrage til gruppens ve og 

vel, men fordi jeg gerne ville være tovholder på et nyt projekt i gruppen: 

Vi drømmer om at bygge et helt nyt spejderhus i Ekkodalen. 

 

Det er sådan, at gruppen har et husudvalg, som forestår dialogen med 

bestyrelsen i ”Spejdercenter Bredballe”, som ejer vores hus i Ekkodalen. 

Både vi og de blå spejdere fra Ørnebjerg Gruppe er repræsenteret i dén 

bestyrelse, og i praksis er Ørnebjerg og Bredballe Gruppe lejere hos 

Spejdercenter Bredballe.  Denne konstellation er praktisk i forhold til 

kommunens huslejetilskud på 70 procent. 

 

I husudvalget under Bredballe Gruppe sørger vi for materiel samt 

vedligeholdelse og rengøring af ejendommen og udenomsarealerne.   
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Seneste større anskaffelse var mastesejlet på 12 meter i diameter. Det 

kostede 46.000 kroner, som vi fik fuldt betalt plus det løse af blandt 

andet Friluftsrådet (tipsmidlerne), Nykredits Fond, Nordea-fonden samt 

lidt fra Danske Bank. Mastesejlet fik sin debut på Spejdernes Lejr ved 

Holstebro. Det blev brugt som opholdsområde, hvor man kunne sidde i 

læ og ly for sol, blæst og regn til stor glæde for såvel børn som ledere.  

 

Det næste projekt er 

så, om vi kan finde 

en løsning på at 

realisere et spritnyt 

spejdercenter (et 

spejderhus). Vi har 

været igennem den 

indledende fase med 

behovsafdækning og 

har fået udarbejdet 

det første forslag på 

17 sider. En tidligere 

spejder fra Bredballe Gruppe, Mads Mølgaard, der til daglig arbejder som 

arkitekt i København, har på baggrund af nogle møder i husudvalget på 

frivillig basis udfærdiget et meget flot ”første udkast” til et nyt 320 

kvadratmeter stort funktionelt hus.  Dette udkast – som du kan se her i 

opslaget – har repræsentanter fra Ørnebjerg og Bredballe Gruppe 

evalueret på i september, og vi afventer nu arkitektens opdatering af 

projektet. 

 

Når vi kommer så langt, at der er konsensus på projektet, og vi får ”go” 

fra fredningsmyndighederne, skal vi ud med hatten i hånden for at se, 

om der hænger nogle løse millioner på træerne. Om projektet 

gennemføres, afhænger naturligvis af, om vi kan få finansieret projektet, 

så de to spejdergrupper ikke skal øge kontingenterne.  

 

Statistikken er med os: Hidtil har det ikke været vanskeligt at få vores 

tiltag finansieret, så hvorfor skulle dette ikke også lykkes? ☺ 
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Bakke ned og bakke op … 
Nå, gik du og troede, at man kan blive for gammel til at være spejder? 

”De Stedsegrønne” fra Bredballe mødtes på Europas tag   � 
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Reportage fra Schweiz 

 

Af Bodil Østergaard Nielsen og Peder Pedersen 

Stedsegrønne spejdere  

 

Det var bogstaveligt talt en spejderlejr i topklasse: Lørdag den 15. 

september mødtes 30 ”stedsegrønne” til en uges oplevelser på et helt 

usædvanligt sted, nemlig Kandersteg International Scout Centre (KISC) i 

Schweiz. ”De Stedsegrønne” har 

haft en række meget vellykkede 

vandreture, den første til Norge i 

1996 – men ingen har ført 

gruppen så højt op som turen i 

år. Planlægning og turledelse lå 

i erfarne hænder hos Bent 

Kirkegaard, Ulrik Haüser og Gert 

Bech Larsen. Og det var et 

imponerende arbejde, de 

præsterede for – igen – at 

arrangere en meget vellykket tur. 

En af de tre, Ulrik, har en helt speciel opgave – han er ansvarlig for 

vejret på turene. Og igen i år lykkedes det i imponerende grad, nemlig 

6½ dag – sent på sommeren – med sol og blå himmel og kun en halv 

dag med regn og blæst. 

 

KISC er et imponerende 

sted, som det ligger ”for 

enden af vejen” syd for 

Bern. Centret blev 

oprettet i 1923 med 

Baden-Powell som 

primus motor. Og for 

vores vedkommende var atmosfæren perfekt, og indkvarteringen i 

dobbeltværelser, som to og to deles om et badeværelse, var i top. 

Samtidig er der fine køkken- og opholdsfaciliteter, så vi også kunne 
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holde ”lejrbål” – i 

hvert fald nogle af de 

aftener, hvor alle var 

hjemme på centret. 

 

Turlederne havde 

som altid sørget for, 

at der var 

muligheder og tilbud 

både for dem, der 

går efter mere hårde 

udfordringer – og 

dem (os m.fl.), som tager det lidt mere med ro. Vi har aldrig før prøvet 

så mange svævebaner op til pragtfulde udsigtspunkter og vandreture. 

For dem, der ville ”helt op”, var der mulighed for ad flere omgange at nå 

helt op til Jungfraujoch (3454 meter) – og for dem, der tog turen, var 

det en kæmpeoplevelse. En anden dag gik turen til toppen af bjerget 

Niesen (2362 meter), hvor udsigten er så betagende, at en digter havde 

gjort 14.200 vers om den – vi har til gode at læse dem, men udsigten 

var formidabel.  

 

Et hold tog op og overnattede i en ubetjent hytte i et spektakulært 

højalpeterræn – med råvarer til bålmad medbragt i rygsækken. De, der 

ikke gik med op, havde en pragtfuld vandretur i området omkring KISC – 

og fik en god middag på en restaurant ved siden af centret – tidligere 

besøgt af Englands prins Charles og FN-generalsekretær Kofi Annan – og 

nu af en delegation af stedsegrønne fra Bredballe! 

 

Den eneste dag, hvor Ulriks kontrol over vejret svigtede lidt, gik vi over 

Gemmi-passet i regn og rusk – men kørte så med svævebane ned i 

Rhone-dalen, hvor vejret var perfekt, og hvor regn og/eller sved kunne 

vaskes af i et kurbad med ikke mindre end 22 bassiner. Fredag den 21. 

havde vi et festligt ”lejrbål” i forbindelse med den selv-arrangerede 

afskedsmiddag på KISC. Hjemrejsen startede lørdag den 22. om 

morgenen. Og hold op, hvor vi alle sammen glæder os til næste tur!  



Grøn·Sagen / november 2012 / 18 

Ildsjæle  
er guld værd 
Nyt fra gruppelederen 

 

Af Susanne 

Herrmann

  

herrmann. 

susanne 

@gmail.com  

� 42 18 04 89 

 

Vi var 100 glade spejdere, som 

mødtes til den årlige rekorddag 

tirsdag den 21. august. Det var 

dejligt at se hinanden igen efter 

en lang sommerferie, og vi slog 

rekorden i knækbrødhus! 

 

Lørdag den 29. september var 

80 spejdere, ledere og søskende 

og forældre samlet til en 

hyggelig familiedag på Spejdercenter Æbleskoven ved Daugård Strand. 

Det var første gang, vi gennemførte sådan et arrangement. Generelt gik 

det godt, regnskyllene kom af og til, men det meste af dagen skinnede 

solen, og vi fik alle prøvet spejderaktiviteter, sunget spejdersange, 

snakket lidt med hinanden og vandret rundt i det smukke område ude 

ved Æbleskoven. 

Tak til grupperådet for planlægningen, den nye ”Støttegruppen for 

KFUM-Spejderne i Bredballe” for de mange spejderaktiviteter, Tina 

Hougaard for en lækker aftensmad og præst Birgith Vestergaard for 

andagten lørdag aften. 
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Tre nye ledere 

Vi har her i efteråret fået tre nye ledere: Henrik Oxbøl er med hos 

bæverne, Peter Jensen, som tidligere har været seniorleder i FDF, er 

hos vores seniorer, og Rasmus Caspersen, som har været KFUM-

Spejder i Bredballe, siden han var barn, er på banen som ulveleder.    

 

Grupper, der gør godt 

Vi er p.t. 91 aktive spejdere og 18 aktive ledere i Bredballe Gruppe. 

Derudover er der en lang række aktive hjælpere, som giver en hånd med 

til alt muligt: de kræver kontingent op, redigerer Grøn-Sagen, hjælper til 

ved poseuddeling, store madarrangementer, julemarked og juletræssalg, 

står for fundraising og meget mere.  

En af disse grupper er ”De Stedsegrønne”. Gruppen består af ’gamle’ 

leder og spejdere, som mødes i deres eget forum og som gerne hjælper 

til ved juletræssalg og kontingent. I sommer tog de til Schweiz – men 

det kan du læse om midt inde i bladet. 

”Nissebanden” er en gruppe damer, som står for det årlige julemarked i 

Bredballe Missionshus. De mødes nogle gange inden markedet og 

forbereder sig – der er også en invitation til julemarkedet her i bladet. 

Og som noget nyt er ”Støttegruppen for KFUM-Spejderne i Bredballe” i 

støbeskeen. Der er en præsentation af gruppen senere i bladet. 

 

Det er en fantastisk støtte og fornøjelse at have så mange aktive 

hjælpere i Bredballe Gruppe. Alle er med til at støtte op om gruppen og 

give de aktive ledere frirum til at være ledere, så de ikke bukker under 

med for mange opgaver, men kan koncentrere sig om at være ledere for 

spejderne. Derfor vil jeg opfordre andre interesserede til at melde sig, 

hvis de har lyst til at være med til at gøre en forskel for spejderne i 

Bredballe Gruppe, samt møde andre ildsjæle og flinke mennesker.  

Hvis der er en spejderleder, spejderassistent eller hjælper i maven, så 

sig til – gerne til mig, men du kan også kontakte de andre ledere eller 

repræsentanter fra grupperådet. 

 

Jo flere vi er om at dele opgaverne, jo sjovere er det at være med :-) 

Vi ses til julemarked og juletræssalg. 
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Et træ, der bærer meget 
frugt, har brug for støtte  

Kun for voksne: Gi’ en hånd – og ha’ det sjovt 

 

Af Sten Fähnø Thomsen   

– på vegne af Støttegruppen  

 

Vi er nogle stykker, der netop har trukket os fra ”aktiv tjeneste” hos 

KFUM-Spejderne i Bredballe, men som fortsat ønsker at have kontakt til 

gruppen. Derfor har vi taget initiativ til ”Støttegruppen for KFUM-

Spejderne i Bredballe” – et mere mundret navn kommer snart!   

 

Den primære målgruppe er voksne, der ønsker at støtte arbejdet i 

Bredballe Gruppe, men som ikke har mulighed for at være aktive ledere 

eller grupperådsmedlemmer. Støttegruppen skal ikke overtage de 

opgaver, som grupperådet per tradition står for (fællesarrangementer, 

Grøn-Sagen, julemarked og juletræssalg, hyttevedligehold m.v.), men 

kan bidrage som ”ekstra hænder”, hvor gruppens ledere har været de 

drivende kræfter. Vi forestiller os opgaver som: 

� Familieweekend/familiedag 

� Koordinering af udbringning af affaldsposer 

� Udvalgte opgaver ved etablering af ny hytte (f.eks. fundraising) 

 

Herudover vil vi mødes cirka fire gange om året til arrangementer kun 

for Støttegruppens medlemmer. Indholdet kan være alt mellem himmel 

og jord, men udgangspunktet er, at vi har det sjovt i hinandens selskab. 

Foreløbig er vi en kreds på 12 personer. Men vi kan sagtens være flere – 

så har du lyst til at have det sjovt, mens du arbejder for en god sag, er 

du meget velkommen til at kontakte en af os. 

 

� Sanne Graversen og Frank Olesen   (mobil 21 48 62 60) 

� Birgith Vestergaard og Sten Fähnø Thomsen  (mobil 40 52 47 05)  
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OBS – OBS –OBS – OBS – OBS – OBS   

Du kan stadig nå det! 
Fik du ikke købt den formidable fotobog fra 

Spejdernes Lejr 2012, kan du nå det endnu. 

Der er endnu få eksemplarer tilbage til den helt  

uhørt lave sum af 75 kroner. Ta’ penge med til Spejder  

og henvend dig til Mikkel Thorsen eller Bo Genefke,  

så kan denne helt unikke bog blive din. 

 

 

 

 

 

 
 

Skynd dig –  
køb den før din leder! 
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Bævere, vinter 2012-013  

Aldersgruppe: 0. og 1. klasse. 

 

DAG AKTIVITETER 

NOVEMBER 

Tirsdag 06 Mærke: Kirke 

Tirsdag 13 Løb i skoven 

Tirsdag 20 Bål 

Fredag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Lørdag 24 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Tirsdag 27 Aktiviteter i skoven 

DECEMBER 

Tirsdag 04 Juleafslutning 

JANUAR 2013 

Tirsdag 08 Første møde efter juleferien: Forberede nytårsparade 

Søndag 13 Nytårsparade 

Tirsdag  15 Intet møde 

Tirsdag  22 Bamsemøde 

Tirsdag 29 Bål 

FEBRUAR 2013 

Tirsdag 05 Løb 

Tirsdag 12 Vinterferie 

Tirsdag  19 Forberedelse til fastelavn 

Tirsdag 26 Fastelavn og grupperådsvalg  

 

 

Bæverledere  

Birgitte Simonsen, Dyrehegnet 8, 

7120 Vejle Øst, 29 64 11 54 

Henrik Oxbøl 

Niels Knudsen  

Bæverne mødes 

17.00-18.30 

ved spejderhuset  

i Ekkodalen. 

Sørg altid for at 

være praktisk 

påklædt til 

udeaktiviteter. 

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, vinter 2012-13 

Aldersgruppe: 2. og 3. klasse. 

 

DAG AKTIVITETER 

NOVEMBER 

Tirsdag 06 Hulebygger og mad 

Tirsdag 13 Julenisser 

Tirsdag 20 Fuldmånemøde 

Fredag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Lørdag 24 Julemarked i Bredballe Missionshus 

Tirsdag 27 Bålhygge 

DECEMBER 

Tirsdag 04 Afslutning og julebanko 

JANUAR 2013 

Tirsdag 08 Opstart efter jul 

Søndag 13 Nytårsparade 

Tirsdag 15 Intet møde  

Tirsdag 22 Mærke: Jeg kan selv 

Tirsdag 29 Mærke: jeg kan selv 

FEBRUAR 2013 

Tirsdag 5 Mærke: jeg kan selv 

Tirsdag 12 Vinterferie 

Tirsdag 19 Ulvemøde 

Tirsdag 26 Fastelavn og grupperådsvalg 

 

 

Ledere 

Ulveassistent Christian Sørensen 28 91 28 88 

Ulveassistent Conny Jacobsen  22 14 04 67 

Ulveassistent Henrik Lüders 23 25 42 91 

Ulveassistent Christian Rasmussen 29 70 77 87 

Møderne holdes 

18.30-20.00  

ved Spejderhuset 

i Ekkodalen. 

Parkering skal ske 

på asfaltvejene: 

Viemosevej eller 

Bybækvej. 

Husk altid at 

være klædt på 

til udendørs 

aktivitet. 

Afbud kan ske til 

en af lederne. 
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Juniorspejdere, vinter 2012-2013 

Aldersgruppe: 4. og 5. klasse. Juniorspejdernes møder holdes 

normalt tirsdag 18.30-20.00 i Spejderhuset ved Ekkodalen.  

Parkering skal ske på asfaltvejene: Viemosevej eller Bybækvej. 

Husk altid at være klædt på til udendørs aktivitet. 

 

DAG AKTIVITETER ANSVARLIG 

NOVEMBER 

Tirsdag 06 Vandmølle_1 & Rebarbejde_1 Jørn & Bo 

Tirsdag 13 Vandmølle_2 & Rebarbejde_2 Jørn & Bo 

Tirsdag 20 Sidste del af aktivitetsmærket ”Klar dig 
selv”. Planlæg af foråret, medbring ideer 
til hvad du kunne tænke dig at lave. 

Jørn, Ole & Bo 

Fredag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus De stedsegrønne 

Lørdag 24 Julemarked i Bredballe Missionshus De stedsegrønne 

Tirsdag 27 Juniorspejdernes Juleværksted. Ole, Jørn & Bo 

DECEMBER 

Tirsdag 04 Sidste møde inden jul, HYGGE, pakkeleg, 
medbring en pakke til maks. 20 kr. 

Ole, Jørn & Bo 

JANUAR 2013 

Tirsdag 08 Varmluftballon: Hvem bliver ballonskipper? Bo 

Søndag 13 Nytårsparade  

Tirsdag 15 Her har du muligheden for at bestemme 
hvad vi skal lave, kom med dine ideer. 

Alle 

Tirsdag 22 Møde  

Tirsdag 29 Møde  

FEBRUAR 2013 

Tirsdag 05 Møde  

Tirsdag 12 INTET MØDE, vinterferie  

Tirsdag 19 Møde  

Tirsdag 26 Fastelavn og grupperådsvalg  

 

Ved spørgsmål kontakt:  

Jørn: 50 50 65 77, Bo: 96 74 21 29 eller Ole: 60 47 92 78 
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Spejdertroppen, vinter 2012-13 

Aldersgruppe: 6.-9. klasse.  Normal mødetid er tirsdag 18.30-

20.30. Møderne holdes i Ekkodalen (hvis ikke andet er nævnt). Parkering 

på Viemosevej eller Bybækvej. Vær klædt på til udendørs aktivitet, og 

medbring kniv (og lygte). Giv gerne besked, hvis du ikke kan komme. 

 

DAG AKTIVITETER ANSVARLIG 

NOVEMBER  

Tirsdag 06 Tropmøde Marianne 

Tirsdag 13 Lygtebomme + andet til julemarked   

Tirsdag 20 Fællesmøde med Seniorspejdere Seniorspej. 

Fredag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Lørdag  24 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Tirsdag 27 Tropmøde   

Onsdag 28 Trop-netværk I Bredballe 

DECEMBER 

Tirsdag 04 Juleafslutning Lars 

JANUAR 2013 

Tirsdag 08 Tropmøde. Forberede nytårsparade.   

Søndag 13 Nytårsparade  

Tirsdag 15 Tropmøde Kristian 

Tirsdag 22 Patruljemøde, planlægningsmøde  

Tirsdag 29 Patruljemøde  

Onsdag 30 Trop-netværk   

FEBRUAR 2013 

Tirsdag 5 Patruljemøde   

Tirsdag 12 Vinterferie  

Tirsdag 19 Patruljemøde  

Tirsdag 26 Fastelavn og grupperådsvalg  

 

Tropstaben     

Kristian Appel  40 34 28 86 Marianne Christensen  28 69 00 54 

Lars Sørensen  20 83 90 94 Mikkel Thorsen  40 81 60 40 
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 Seniorspejdere, vinter 2012-13 

Aldersgruppe: 9. klasse og opefter. Normal 

mødetid er tirsdag/onsdag 18.00-20.30.   

Møderne er ved Spejderhytten i Ekkodalen 

Giv gerne besked til en leder, hvis du ikke kommer. 

 

DAG AKTIVITETER ANSVARLIG 

NOVEMBER 

Onsdag 07 Seniormøde  

Tirsdag 13 Seniormøde  

Tirsdag 20 Trop/Senior fællesmøde Senior 

Fredag 23 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Lørdag 24 Julemarked i Bredballe Missionshus  

Onsdag 28 Trop-netværk I Bredballe 

DECEMBER 

Onsdag 05 Afslutning senior  

JANUAR 2013 

Onsdag 09 Første møde i det nye år   

Søndag  13 Nytårsparade  

Onsdag 16 Seniormøde  

Tirsdag 22 Seniormøde  

Onsdag 30 Trop-netværk  

FEBRUAR 2013 

Tirsdag 5 Seniormøde  

  Vinterferie  

Onsdag 20 Seniormøde  

Tirsdag 26 Senior-fastelavn og grupperådsvalg  

 

Seniorledere     

Thorsten Hougaard 23 31 63 75 

Peter Jensen 20 64 31 16   
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Tak 
til Bredballe Gruppe 

og lederne for 

opmærksomheden 

ved vores bryllup 

den 28. september. 

 

Vi havde en 

fantastisk dag. 

 

Sanne og Frank 

 

 

 

 

 

 

Hvem er hvem? 

Du finder navne og telefonnumre på lederne i de enkelte enheder på 

programsiderne side 22-26. Derudover ledes Bredballe Gruppe af 

gruppeleder 

Susanne Herrmann hermann.susanne@gmail.com 

grupperådet (en bestyrelse valgt af forældrene) 

David Skrostrup  beritogdavid@skrostrup.dk 

Hanne Damm  hanne@hrdamm.dk  grupperådsformand  

Heidi Foldager heidifoldager@hotmail.com  

Kristian Søholm lervangen16@mail.dk  

Majbritt Fredgaard  fredgaard75@stofanet.dk 

Marie Genefke marie@genefke.net 

Peder Pedersen bopep2@hotmail.dk  kasserer 

Tina Tornbøl tina2110@forum.dk 

Du er altid velkommen til at kontakte en eller flere af os.  
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Vinderskud   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag et billede,  

der siger lejr, 

kammeratskab, 

samarbejde 

og fællesskab! 

Sådan lød 

opfordringen til 

Bredballe Gruppes 

spejdere, da de 

drog af sted til 

Spejdernes Lejr 

2012 i Holstebro. 

Der indkom hele 

1600 billeder i konkurrencen, så de to dommere, Mikkel Thorsen og 

Frank Olesen, kom på hårdt arbejde, da vinderbillederne skulle kåres. 

Men det blev Jens F.T., der har taget billedet øverst på siden, og 

Mikkel O., der vandt. De modtager hver et gavekort på 200 kroner til 

55°NORD. Tillykke – og tak for de fine sommer-skud. 


