
 Esther fortæller 

om årets kuldetur  

 Har du også 

guldfeber – så 

skal du med på 

sommerlejr! 

 Se det nye 

grupperåd 
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Vi fylder 50 år 
- det skal fejres,  
så det brager 
Læs om festprogrammet – og om meget andet spændende 
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Hurra – vi fylder 50 år 
KFUM-Spejderne i Bredballe har 50-års jubilæum i 

2016 – det bliver markeret hele året 

 

Af Helene Tarri Hougaard, medlem af grupperådet  

 

I 1966 startede den første KFUM-Spejdergruppe i Bredballe. Den bestod 

udelukkende af en ulveflok og holdt til i lokaler på Kirkebakkeskolen. 

Langsomt voksede gruppen, og efter en lidt omskriftlig tilværelse blev 

gruppen tilknyttet Ekkodalen i 1978.   

 

Meget er sket i de 50 år, gruppen har eksisteret. Der er kommet nye 

enheder til, og der har været mange spejdere, ledere og forældre 

tilknyttet gruppen. I grupperådet synes vi, at 50-års-jubilæet skal fejres. 

Vi vil dog gerne, at det bliver markeret med flere forskellige 

begivenheder i løbet af året. 

 

 Vi starter med, at alle spejdere til nytårsparaden søndag 10. januar får 

udleveret et mærke til uniformen. 
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 Lørdag 21. maj holder vi et familieløb, hvor alle, både børn og voksne, 

skal ud at løse opgaver i Bredballe. Vi slutter dagen af i Ekkodalen, hvor 

vi vil grille og hygge os. Spejderne vil desuden have planlagt forskellig 

underholdning. Grundet dette arrangement bliver sommerafslutningen 

lidt anderledes med bål ved Tirsbæk Strand. 

 

 Selve det officielle jubilæum fejres lørdag 10. september. Vi håber at 

kunne bruge hallen ved Hældagerskolen. Eftermiddagen er planlagt som 

en reception med taler og underholdning, men også 

med lidt spejderaktiviteter udenfor. Om aften er alle 

(fra senior og op) velkomne til jubilæumsfesten. 

 

 Desuden arbejder vi på at udgive et 

jubilæumstidsskrift samt en trykt T-shirt med vores 

smarte jubilæumslogo. 

 

Alt denne festivitas er naturligvis ikke gratis, og for ikke at skulle bruge 

for meget af vores kapital forsøger vi at finde sponsorer. Skulle der være 

nogle af jer forældre, der selv har virksomhed eller arbejder i en 

virksomhed, der uddeler sponsorater, så vil vi meget gerne høre fra jer. 

Kontakt gerne mig på helenehougaard@hotmail.com 

mailto:helenehougaard@hotmail.com
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Nisserne 
tjente 
over 
7000 
kroner 
Spejdernes 

julemarked trak 

endnu en gang  

mange folk af huse – 

og mange penge op  

af deres lommer 

 

 

Af Anette Kjær, 

julemarkedsnisse 

 

Der var ikke meget jul 

at spore omkring 

Bredballe Center lørdag 

21. november – 

temperaturen var et stykke over 0 grader, og der var ikke et snefnug i 

sigte. Heldigvis var de trofaste juletræssælgere på plads og skabte lidt 

julestemning. 

 

Men – i løbet af lørdagen strømmede folk alligevel til Bredballe 

Missionshus for at deltage i årets store begivenhed: Spejdernes 

julemarked! 

 

Indenfor i missionshuset summede det af liv og god julestemning. 
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Nogle af ”De Stedsegrønne” bandt og solgte de flotteste kranse og 

lavede juledekorationer sammen med børnene. 

 

Else-Marie Søholm havde indbudt til juleværksted flere gange i løbet af 

efteråret, og der var blevet fremstillet engle og nisser i alle former og 

størrelser til salg denne lørdag. 

 

Kaffeboden havde travlt hele dagen med at sælge kaffe, te, saftevand, 

æbleskiver, lagkage og bradepandekage.  

 

Der var også en konkurrence, hvor man skulle gætte, hvor mange 

pebernødder og hvor mange chokolader der var i et glas. Gevinsten til 

det rigtige – eller det nærmeste – bud var glasset med indhold. 

 

Som noget nyt havde vi engageret et lille nissekor til at synge nogle af 

de glade julesange sammen med os. Desværre havde 50 procent af 

koret fået hold i ryggen. Heldigvis klarede de øvrige 50 procent opgaven 

flot. Tombolaen var endnu en gang det store tilløbsstykke med fine 

gevinster. Og spejderne, som stod i boden havde travlt med at finde 

gevinster, for der var gode chancer. 

 

Som sagt: Folk strømmede til hele dagen og støttede det gode formål: 

spejderarbejdet. 

 

Overskuddet blev denne gang over 7000 kroner, og der skal lyde en stor 

tak til grupperådet, til forældre, til sponsorer og til alle, der bidrog med 

gaver til tombolaen. Til de, der bagte, kørte, hentede og bragte, til de, 

der opstillede julemarkedet og ryddede op bagefter.  

 

En særlig tak til ”De Stedsegrønne” for deres store indsats både før, 

under og efter julemarkedet. Uden jeres hjælp … 

 

På forhåbentlig gensyn til næste jul :-)  

 

Julemarkedsnisserne 
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Det så sort ud – men pluds’li’ 
var der kun ét træ tilbage 

Juletræssalget i 2015 endte godt efter en træg start. 

Der er brug for justeringer, før vi tager fat igen i 2016  

 

Af Niels Knudsen, medlem af juletræsgruppen 

 

Så er juletræssalget overstået for 2015, og tusind tak for hjælpen til de 

forældre og ”De Stedsegrønne”, der hjalp til igen i år. Vi har på 

juletræssalget tjent gode penge til spejderaktiviteter i 2016. 

  

Vi startede salget samtidig med julemarkedet i slutningen af november 

og sluttede 23. december med ét træ tilbage på pladsen. Vi besluttede 

os derfor for at lukke og slukke for de 

sidste to vagter den 23. december, for 

nu kunne vi med ro i sindet stoppe 

arbejdet og lade julefreden sænke sig. 

  

Men vejen hen til den 23. skulle vise sig 

at blive lidt kringlet. Vi var kommet lidt 

sent ud af starthullerne. Vores 

bemandingsplan var først endelig klar 

omkring medio november. Alle 

medlemmer var blevet opdateret i 

vores system, og vi startede ud med 

velkomst-mails og -sms’er om, at 

online-bookingsystemet nu endnu 

engang var i luften. 

  

6. december måtte vi dog hidkalde reserverne for at få bemandingen til 

at stemme overens med vagterne, og en rekonstruktion af planen blev 

sat i værk. ”De Stedsegrønne” (en herlig flok af gamle spejdere og 
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spejderforældre i deres bedste alder, red.) gav en stor hånd med at få 

bemandet vagterne i hverdagene, og så lukkede vi ned for alle de 

vagter, vi ikke kunne få bemandet. 

  

Nu mangler vi at få gjort regnskabet op, men der er i al fald kommet en 

regning på 1600 sms’er, så jeg beklager, hvis jeres telefoner har bimlet 

og bamlet. Men juletræssalget giver os mulighed for at sende vores unge 

spejdere på kurser, så de kan dygtiggøre sig og blive kommende ledere. 

Vi bruger midlerne på vores lejre og på alle de vedligeholdelsesopgaver, 

der knytter sig til at have en stor enhed på over 100 mand.  

  

Vi har også fået megen feedback tilbage på juletræssalget, og der er 

flere, der har ytret, at de gerne vil betale sig fra at skulle tage en 

salgsvagt. Der er også mange, der rigtig gerne vil have kendskab til 

bemandingsplanen i bedre tid, og al denne feedback er vi allerede ved at 

bearbejde, så vi står klar til i år, hvor endnu et juletræssalg bliver en 

realitet.  
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Af julehjertet tak! 
En beretning om hverdagens 

spejderhelte i aktion 

 

Af Marie Genefke 

Spejdermor og  

Grøn-Sagens årvågne 

reporter 

 

Det var en mørk og våd 

decembermorgen. Tredje juledag. 

Regnen silede ned. Men der var ingen vej udenom: Nu skulle der ryddes 

op efter årets juletræssalg ved Bredballe Center. 

 

Klokken lidt i 10 begyndte folk at møde ind for at hjælpe. Der kom ...  

Ja, hvem var det egentlig, der kom? For det første fem unge spejdere. 

Så tre spejderlederbørn og to børn af tidligere spejderledere. 

Der var også otte voksne og to medlemmer af juletræsudvalget. 

Og fem aktive spejderledere tillige med to tidligere ledere. 

Desuden var gruppelederen mødt op sammen med to tidligere 

gruppeledere. Sluttelig var der kassereren, to medlemmer af 

husudvalget og et medlem af Den Grønne Gren. 

(Og så Deres udsendte, som mest gik i vejen og derfor ikke tælles med.) 

 

I alt var der ... Lad mig se ... Bum bum ... Fireogtredive personer ... Nej 

vent, ved nærmere eftertælling var der tretten - 13 styk. Man kunne 

kalde dem Tordenskjolds soldater - jeg foretrækker at kalde dem 

hverdagens spejderhelte! Alle som én lægger de en stor indsats, både 

ved salget af juletræer og i oprydningen efter samme. Men også resten 

af året for, at vores børn og unge mennesker kan få de fedeste 

spejderoplevelser. Tusind mange gange tak for det. 

 

Jeg tænker, de måske kunne bruge en hjælpende hånd næste jul ... 
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Grupperådet – hvad er det? 
Kære spejderforældre: Vil du møde nye spændende 

mennesker – så har vi et godt tilbud til dig … 

 

Af Helene Tarri Hougaard, medlem af grupperådet 

 

Som ny spejderforældre kan der være mange nye ting at forholde sig til 

og mange nye begreber at lære. Grupperådet er et af de ord, man tit 

hører, men hvad er det egentlig, vi laver?  

 

Kort fortalt kan man sige, at vi er spejdernes bestyrelse. Vi består af 

forældrerepræsentanter, en spejder over 16 år (Tanja Binder) og 

gruppelederen (Kristian Appel). Vi mødes cirka fire gange om året. Til 

disse møder er lederne også med. Vores primære opgave er at hjælpe 

lederne med, at tingene omkring spejderne fungerer. Vi står for at 

arrangere sommerafslutningen, nytårsparaden og den årlige familietur til 

Vork. Vi har også det overordnede ansvar for økonomien i gruppen. Til 

møderne hører vi også om livet i gruppen og er med til at drøfte 

visionerne for gruppen. 

 

Aktuelt er vi fem forældrerepræsentanter i grupperådet (Kristian 

Søholm, Sten Fähnø Thomsen, Lise Buhl, Birgitte Oxlund og mig). Vi har 

dog meget brug for at få nogle nye med ind i grupperådet. 

Arbejdsbyrden er overskuelig, og så er det en sjov måde at deltage 

aktivt i ens barns spejderliv på. Personligt har jeg også oplevet, at jeg 

har mødt nogle spændende mennesker, som jeg har det sjovt sammen 

med – også uden for spejderverdenen. 

 

Vi har valg til grupperådet samtidig med, at spejderne holder 

fastelavnsfest 9. februar. Hvis du tænker, at grupperådsarbejdet kunne 

være noget for dig, så mød op og hør nærmere om det. Hvis du gerne vil 

vide mere før grupperådsvalget, er du velkommen til at kontakte en af 

os. Du finder kontaktoplysningerne på hjemmesiden. 
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På familie-
weekend 
med  
”De vilde 
kaniner” 

Musik og uhygge var temaer på efterårets familieweekend i Vork 

 

Af Esben og Kristian Appel 

 

Troppen og seniorerne tyvstartede vanen tro 

fredag eftermiddag med at cykle til Vork og 

hyggede sig vældigt i det store shelter fredag 

aften. Lørdag formiddag gik med en lille 

vandretur op til hytten, hvor årets kuldetur havde 

været. Lidt før middag kom resten af deltagerne (i alt cirka 140). 

Værelserne blev fordelt til de spændte familier, og frokosten blev 

indtaget.  

 

Nu var vi klar til eftermiddagens store musikløb, som ”Den Grønne Gren” 

havde planlagt. ”Den Grønne Gren” er tidligere ledere og forældre i 

gruppen, som nu hjælper til, for eksempel på ture. 
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Der blev lyttet til musik, 

der blev sat billeder på 

musikerne (nogle forældre 

følte sig vist lidt gamle og 

rustne), der blev danset 

Per Syvspring, mimet 

meget svære opgaver, der 

blev sunget ”En kort, en 

lang” efter billeder, 

kastet med dåser og cd’er, 

og der var selvfølgelig 

masser af kage, inden der blev lavet musik videoer til ”De vilde kaniner”, 

”Billie Jean”, Snoop Dogg med mere. Der blev også dirigeret, lyttet, 

nynnet og gættet og ikke mindst gurglet Lille Peter Edderkop. 

 

Tak til Den Grønne Gren for en sjov og musikalsk eftermiddag. 
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Eftermiddagen sluttede 

med andagt under den 

store eg. Det var en rigtig 

god måde lige at komme 

ned i gear på, med tid til at 

tænke over det dejlige 

fællesskab, vi indgår i. Tak 

til Birgith, vores præst. 

  

Mens aftensmaden blev 

gjort klar, forberedte 

spejderne lejrbålsunderholdningen.  

Da den gode mad var spist, føg sketches, vittigheder, sange og 

konkurrencer over scenen.  

Nu burde vi være klar til natløbet, men 

nej, seniorerne havde glemt deres 

udklædningstøj i Bredballe, ikke så 

smart. Nå, vi ventede, og der var noget 

at vente på. Det mest skræmmende 

natløb, vi længe har været på, løb af 

stablen med zombier, hjerner, lege, 

flagermuslygter, mørke og uhygge. 
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Lørdag sluttede af med boller og kakao til børnene og voksenhygge med 

hvad dertil hører. Godnat. 

 

Søndag oprandt ikke med guld i mund, 

men med regn i stride strømme. Efter 

morgenmaden kom alle spejderne i regntøjet og med udgangspunkt i 

shelteret blev der løst opgaver i blandede hold, store og små imellem 

hinanden. 

Tak for denne gang. I 2016 bliver der ikke en familieweekend, da vi i 

stedet laver en række aktiviteter i forbindelse med, at Bredballe Gruppe 

fylder 50 år – læs mere om det på side 2-3 her i Grøn-Sagen.  
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Bævere, forår 2016                        0. og 1. klasse 

 JANUAR   

Søndag 10 Nytårsparade  

Tirsdag 12 Intet møde  

Tirsdag 19 Bålaften, vi hygger med pandekager  

Tirsdag 26 Vi laver små forsøg 

 FEBRUAR 

Tirsdag 02 Vi maler fastelavnstønder 

Tirsdag 09 Fastelavn og valg til grupperåd  

Tirsdag 16 Intet møde, vinterferie 

Tirsdag 23 Vi laver primimad 

 MARTS 

Tirsdag 01 Knob og tov 

Tirsdag 08 Eventyrmærket  

Tirsdag 15 Eventyrmærket 

Tirsdag 22 Intet møde, påskeferie      

Tirsdag 29 Eventyrløb  

 APRIL 

Tirsdag 05 Bålaften 

Tirsdag 12 Førstehjælp 

Lørdag 16 10 kilometer vandretur                                                                                                                                                                                            

Tirsdag 19 Intet møde 

Tirsdag 26 Naturmærket  

 MAJ 

Tirsdag 03 Bålaften, vi bager pandekager    

Tirsdag 10 Naturmærket 

Tirsdag 17 Forberede familiedag 

Lørdag 21 Familieløb i Bredballe - for hele familien                                     

Tirsdag 24 Intet møde  

Tirsdag 31 Naturmærket 

 JUNI 

Tirsdag 07 Forberedelse til sommerlejr 

Tirsdag 14 Sommerfest på Tirsbæk Strand 

Fredag til søndag 17.-19. juni    Bæver-ulve-sommerlejr - Hald Sø Lejren v/Viborg   

 AUGUST 

Tirsdag 16 Fællesmøde med rekorder klokken 18.00-19.30 

 

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. 

 

Bæverleder 

Majbritt Fredgaard  

28 90 99 10 

Bæverassistenter 

Tanja Binder 
Christensen  

21 75 05 81 

Janni Gotfredsen  

26 21 84 63 

Henrik Lüders  

23 25 42 91 

Jan Iburg  

23 83 45 46 

Alexander Nymark  

25 61 51 26  

Jens Peter Knudsen  

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

 JANUAR                                                                                 

Søndag 10 Nytårsparade  

Tirsdag 12 Intet møde  

Tirsdag 19 Tur i skoven – husk lommelygte  

Tirsdag 26 Fuldmånemøde med bålmad   

 FEBRUAR 

Tirsdag 02 Kyndelmisse med gudstjeneste kl. 18 i Bredballe Kirke. 
Vi går med fakler fra centret kl. 17.30 

Tirsdag 09 Fastelavn og valg til grupperåd  

Tirsdag 16 Intet møde, vinterferie 

Tirsdag 23 Vi spiller en tegneserie (Skuespillermærke)  

 MARTS 

Tirsdag 01 Gæt og grimasser (Skuespillermærke)  

Tirsdag 08 Fællesmøde med junior  

Tirsdag 15 Mimestafet (Skuespillermærke)  

Tirsdag 22 Intet møde, påskeferie  

Tirsdag 29 Gartnermærke  

 APRIL 

Tirsdag 05 Fuldmånemøde med bålmad  

Tirsdag 12 Løb  

Lørdag 16 Vandreskjold, 20 kilometer  

Tirsdag 19 Intet møde  

Tirsdag 26 Bålhygge   

 MAJ 

Tirsdag 03 Gartnermærke   

Tirsdag 10 Gartnermærke  

Tirsdag 17 Forberede familiedag  

Lørdag 21 Familieløb i Bredballe - for hele familien  

Tirsdag 24 Intet møde  

Tirsdag 31 Løb med gartnertema  

 JUNI 

Tirsdag 07 Fuldmånemøde med bålmad   

Tirsdag 14 Sommerfest på Tirsbæk Strand  

Fredag til søndag 17.-19. juni    Sommerlejr ved Hald Sø  

 AUGUST 

Tirsdag 16 Fællesmøde med rekorder klokken 18.00-19.30  

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  

 

Stab  

Helle Lindholt Pahus  

61 51 65 67 

helle@pahus.dk  

Henrik Lüders  

23 25 42 91 

Leif Tarri  

26 13 94 23 

Susanne Herrmann  

42 18 04 89 

Alexander Nymark 

25 61 51 26  
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Juniorspejdere, forår 2016          4. og 5. klasse 

 JANUAR                                                                                 

Søndag 10 Nytårsparade  

Tirsdag 12 Intet møde  

Tirsdag 19 Pionering, besnøring og kompas  

Tirsdag 26 Pionering, besnøring og kompas  

 FEBRUAR 

Tirsdag 02 Kyndelmissegudstjeneste kl. 18 i kirken. Vi går fra centret kl. 17.30 

Tirsdag 09 Fastelavn og valg til grupperåd  

Tirsdag 16 Intet møde, vinterferie 

Tirsdag 23 Pionering, besnøring og kompas  

 MARTS 

Tirsdag 01 GPS & kort, bage og suppe på bål  

Tirsdag 08 Fællesmøde med ulve  

Tirsdag 15 GPS & kort, bage og suppe på bål  

Tirsdag 22 Intet møde, påskeferie  

Tirsdag 29 GPS & kort, bage og suppe på bål  

 APRIL 

Tirsdag 05 Lille tårn, kort og kompas  

Tirsdag 12 Lille tårn, kort og kompas  

Lørdag 16 Juniorturnering  

Tirsdag 19 Lille tårn, kort og kompas  

Tirsdag 26 Natur   

 MAJ 

Tirsdag  03 Fællesmøde med trop   

Tirsdag 10 Natur  

Tirsdag 17 Forberede familiedag  

Lørdag 21 Familieløb i Bredballe for hele familien  

Tirsdag 24 Intet møde  

Tirsdag 31 Natur  

 JUNI 

Tirsdag 07 Sommerlejr-forberedelser  

Tirsdag 14 Sommerfest på Tirsbæk Strand  

 JULI og AUGUST 

Uge 26     Sommerlejr 

Tirsdag 16. august    Fællesmøde med rekorder klokken 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 

Niels Knuzen  

53 58 86 78 

Rasmus 
Caspersen  

23 38 06 50 

Henrik Oxlund  

29 69 07 86 
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Spejdertroppen, forår 2016     6., 7. og 8. klasse 

 JANUAR                                                                                 

Søndag 10 Nytårsparade  

Tirsdag 12 Planlægningsmøde  

Tirsdag 19 Tropmøde, særpræg, fedtsten  

Tirsdag 26 Tropmøde, pyro  

 FEBRUAR 

Tirsdag 02 Kyndelmissegudstjeneste kl. 18 i kirken.  
Vi går fra centret kl. 17.30 

Tirsdag 09 Fastelavn og valg til grupperåd  

Tirsdag 16 Intet møde, vinterferie 

Tirsdag 23 Tropmøde, takle til karrusel + mini-pionering  

 MARTS 

Tirsdag 01 Dele affaldsposer ud  

Tirsdag 08 Fællesmøde med senior  

Tirsdag 15 Patruljemøde 1  

Tirsdag 22 Intet møde, påskeferie  

Tirsdag 29 Patruljemøde 2  

 APRIL 

Fredag til søndag 1.-3. april   DM i Spejder eller tur 

Tirsdag 05 Patruljemøde 3  

Tirsdag 12 Tropmøde, klar til storpionering?  

Tirsdag 19 Tropmøde, MAD  

Tirsdag 26 Patruljemøde 4   

 MAJ 

Tirsdag 03 Fællesmøde med junior   

Tirsdag 10 Forberede familiedag - karrusel  

Tirsdag 17 Forberede familiedag - karrusel  

Lørdag 21 Familieløb i Bredballe for hele familien  

Tirsdag 24 Patruljemøde 5  

Tirsdag 31 Patruljemøde 6  

 JUNI 

Tirsdag 07 Forberede sommerlejr   

Tirsdag 14 Sommerfest på Tirsbæk Strand  

 JULI og AUGUST 

Uge 26     Sommerlejr 

Tirsdag 16. august    Fællesmøde med rekorder klokken 18.00-19.30  

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 

 

Tropstaben  

Kristian Appel  

52 34 25 76 

Lars Sørensen  

20 83 90 94 
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Seniorspejdere, forår 2016   9. klasse og opefter 

 JANUAR                                                                                 

Søndag 10 Nytårsparade  

Onsdag 13 Seniormøde  

Onsdag 20 Seniormøde  

Onsdag 27 Seniormøde  

 FEBRUAR 

Tirsdag 02 Kyndelmissegudstjeneste kl. 18 i kirken. Vi går fra centret kl 17.30 

Onsdag  03 Seniormøde 

Tirsdag 09 Fastelavn og valg til grupperåd  

Onsdag 17 Intet møde, vinterferie 

Onsdag 24 Seniormøde  

Fredag-lørdag 26.-27.   Kuldetur til Æbleskoven                              

 MARTS 

Onsdag 02 Seniormøde  

Tirsdag 08 Fællesmøde med trop  

Onsdag 16 Seniormøde  

Onsdag 23 Intet møde, påskeferie  

Onsdag 30 Seniormøde  

 APRIL 

Fredag til søndag 1.-3. april    DM i Spejder eller tur 

Onsdag 06, 13, 20, 27    Seniormøde  

 MAJ 

Onsdag 04 Seniormøde   

Onsdag 11 Seniormøde  

Onsdag 18 Forberede familiedag  

Lørdag 21 Familieløb i Bredballe for hele familien  

Onsdag 25 Seniormøde  

JUNI 

Onsdag 01 Seniormøde 

Onsdag 08 Seniormøde 

Tirsdag 14 Sommerfest på Tirsbæk Strand  

 JULI og AUGUST 

Uge ??? Sommerlejr – info om datoer og sted: Mikkel Thorsen 

Tirsdag 16. august    Fællesmøde med rekorder klokken 18.00-19.30 

 

Seniorleder 
Mikkel Thorsen  

40 81 60 40 

 

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, forår 2016 
Bævere 

 

 

 

 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

 

 

 

 

Tanja Binder- 

Christensen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Lüders 

 

 

 

 

 

Janni 

Gotfredsen 

 

Jan Iburg 

 

Jens Peter 

Knudsen 

 

Alexander 

Nymark 

(også ulv) 

Ulve 

 

 

 

 

 

Helle Lind-

holt Pahus  

 

 

 

 

 

Susanne 

Herrmann 

 

 

 

 

 

Leif Tarri 

 

 

 

 

 

 

Alexander 

Nymark 

 

Henrik 

Lüders  

(også 

bæver) 

Junior 

 

 

 

 

 

Jørn  

Madsen 

 

 

 

 

 

Niels  

Knuzen  

 

 

 

 

 

Rasmus 

Caspersen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Oxlund 

 

∞ 

 

Kontakt-

oplysninger 

ved program 

for den 

enkelte 

enhed 

 

 

Trop 

 

 

 

 

 

Kristian 

Appel 

 

 

 

 

 

Lars 

Sørensen 

 

 

∞ 

 

Bladet 

Grøn-Sagen  

Redaktør 

Kristian 

Pahus 

kristian@ 

pahus.dk 

88 71 65 67 

 

Kontingent-

opkrævning 

Kasserer 

Sten Fähnø 

Thomsen 

sft@kfum 

spejderne.dk 

75 81 48 70 

 

Senior 

 

 

 

 

 

Mikkel 

Thorsen 

 

 

 

 

∞ 

 

Overordnet 

ledelse 

Gruppeleder 

Kristian 

Appel 

kristian. 

appel 

@gmail.com   

52 34 25 76 

 

Spejder-

hytte-

udvalget 

Karsten 

Mikkelsen 

km@jolly-

tex.dk   

21 75 52 04 

 

mailto:km@jolly-tex.dk
mailto:km@jolly-tex.dk
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Spejdernes love og løfter 
Spejder er ikke bare noget, 

man går til. Det er noget, 

man er!  

 

 

 Bæverloven 

Bævere leger sammen 

Bævere arbejder sammen 

Bævere holder sammen 

 

 Bæverløftet: ”Jeg lover at 

gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde bæverloven og være en 

god ven.” 

 

 Ulveloven 

En ulv adlyder den gamle ulv 

En ulv giver aldrig tabt 

 

 Ulveløftet: ”Jeg lover at 

gøre mit bedste for at lytte til 

Guds ord, holde ulveloven og 

hver dag gør noget for at 

glæde andre.” 

 

 Spejderloven 

En spejder  

    lytter til Guds ord | er hjælpsom | respekterer andre | 

    værner om naturen | er til at stole på | tager medansvar | 

    finder sin egen mening 

 

 Spejderløftet: ”Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, 

holde spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.” 


