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Alle tager til Sønderborg  
40.000 spejdere samles på 

”Spejdernes Lejr 2017” fra 22. 

til 30. juli. Vi fra Bredballe 

skal naturligvis også med 
 

Årets sommerlejr holdes for 

alle – på nær bæverne – 

ved Sønderborg. Her 

mødes vi med 40.000 

andre spejdere fra alle fem 

danske spejderkorps. Der er 

en masse sjove og 

spændende aktiviteter for alle 

aldre. Lejrens tema er ”Vi sætter 

spor” – det bliver både i os selv, 

hinanden og i omverdenen. På lejren kommer der også internationale 

spejdere med, så det er en oplagt mulighed for os til at møde nogle 

spejdere fra udlandet og finde ud af, hvordan man er spejder andre 

steder i verden.  

 

Lejren bliver opdelt i fem underlejre. Vi skal bo i ”Broen” sammen med 

alle de andre spejdere fra vores kommune. 

 

Vi har nu forhåndstilmeldt 50 spejdere og ledere til lejren. Det antal 

bliver afgørende for, hvor stor en lejrplads vi bliver tildelt. Den endelige 

tilmelding vil komme tidligt i foråret. 

 

I kan alle allerede nu følge Spejdernes Lejr 2017 på Instagram, 

Facebook og Snapchat. For mere information, spørg en leder eller gå ind 

på www.spejderneslejr.dk.  

 

Vi glæder os til at tage til Sønderborg med jer! - Lederne 
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Sang, spas og  
80 liter saftevand 
Nytårsparaden levede op til traditionen 

 

Af Helene Tarri Hougaard 

 

I år mødte cirka 120 glade spejdere, forældre og 

ledere op til nytårsparade-gudstjeneste i Bredballe 

Kirke søndag 15. januar. Efter gudstjenesten gik 

alle i samlet flok mod Hældagerskolen med fanerne 

forrest. En lidt kold tur i det smukke frostklare vejr, 

men også en hyggelig tur, 

hvor man kan få snakket 

undervejs. 

 

På Hældagerskolen var der dækket op til fest. 

Traditionen tro var menuen pølser med brød til 

børnene og sandwich til de voksne – don’t 

change a winner! Jeg tror dog, at det nye 

indslag med grøn og rød saftevand var en 

succes: I al fald blev der drukket 80 liter 

saftevand! Så underholdt alle enhederne fra bævernes sang til klanens 

fjollede sketcher. På trods af de fjollede vittigheder, primitive rekvisitter 

og kort tid til forberedelse, så morede vi os alle med spejderne og følte 

os godt underholdt. Man må beundre, at alle uden at tænke videre over 

det stiller sig op og underholder foran 100 mennesker. Jeg tænker, at 

det er noget af det, spejderne lærer vores børn, som de også kan bruge 

mange andre steder.  

 

For mange er dagens højdepunkt uddeling af ”årsstjerner”. Lederne får 

også årsstjerner og nogle har været aktive længe – 41 år nåede vi op på 

hos den, der havde været aktiv spejder længst. Fotos: Peter Kristensen 
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Vi deler færre skraldeposer 
ud – så kontingentet stiger 

Nyt fra grupperådet 

 

Af Helene Tarri Hougaard, formand for grupperådet,  

KFUM-Spejderne Bredballe  

 

 Godt nytår! Så har vi taget fat på endnu et spejder-år. Sidste år 

havde vi den store fornøjelse at fejre gruppens 50-års jubilæum. Det 

blev fejret med mange forskellige arrangementer i løbet af året, og vi er 

glade for den opbakning, vi fik. I skrivende stund er vi i gang med at 

planlægge nytårsparaden. Jeg er sikker på, det bliver en dejlig dag.  

 

 Spejdernes Lejr: 2017 kommer til at blive præget af Spejdernes Lejr 

i Sønderborg 22.-30. juli. Det bliver med garanti en kæmpe oplevelse for 

alle, der kommer med. Grupperådet giver tilskud til betalingen. 

 

 Kontingentet stiger: Desværre er det sådan, at alle de ting, vi 

foretager os, ikke kan dækkes af kontingentet. Derfor er det helt 

nødvendigt for os, at vi får ekstra penge ind fra juletræssalg, 

julemarked, poseuddeling med mere. På grund af ændringer i Vejle 

Kommunes skralde-system, skal vi her i 2017 kun dele grønne 

affaldsposer ud én gang. Det betyder en indtægtsnedgang på cirka 3500 

kroner. Det kan lyde af lidt, men for os er det mange penge. Og da vi 

synes, vi allerede bruger mange ressourcer på at finde eksterne midler, 

har grupperådet for første gang i mange år valgt at sætte kontingentet 

op. Det stiger fra 375 kroner til 425 kroner her i foråret. Det er vigtigt 

for os, at det ikke er en stor økonomisk belastning at gå til spejder. Men 

når vi sammenligner os med andre fritids- og sportsforeninger, så synes 

vi stadigvæk, at vi ligger i den lave ende. Det er fortsat sådan, at hvis 

man er økonomisk trængt, vil vi i grupperådet gerne dække kontingent- 

og lejrudgifter. Man skal blot kontakte en af os eller sin leder. 
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300 juletræer blev det til 
Juletræssalget i 2016 indbragte godt 40.000 kroner til 

spejderarbejdet – godt, det snart er jul igen! 

 

Af Leif Tarri, medlem af ”juletræsbanden”  

 

 

Tak for hjælpen til alle de spejdere og 

forældre, der stod og solgte juletræer 

ved Bredballe Center i løbet af 

december. Det gik igen i 2016 rigtig 

godt med juletræssalget. Det var altid 

hyggeligt at komme forbi salgspladsen 

og opleve den gode stemning. Der 

blev meldt udsolgt den 23. december 

lidt før middag, så det kunne ikke 

passe bedre. Der blev solgt 300 

juletræer i løbet af december.  

Juletræssalget har givet et pænt 

overskud på godt 40.000 kroner, der 

bidrager til spejdernes aktiviteter i 

løbet af året og de lejre, som 

spejderne kommer på.  

 

Det har tidligere været en stor udfordring at få besat vagterne, men det 

er gået meget bedre denne gang. Det er stadig en udfordring at få besat 

hverdagsvagterne, men det er jo svært, når folk er på arbejde. Vi har 

derfor også mindsket antallet af hverdagsvagter.  

Vi glæder os til i år. Husk: Der er kun 11 måneder til jul! 

 

Lene Vinther får Grøn-Sagens humørpris for det skønne billede 

fra juletræssalget: Som hun skrev i Facebook-gruppen:  

”Vi har solgt andet end juletræer i dag…”   
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Julemarkedet begyndte 
allerede i marts 

Det årlige julemarked giver gode penge til ”spejderiet” 

– men vi kommer altså ikke sovende til guldet! 

 

Af Kristian Søholm, medlem af grupperådet  

 

Julemarkedet er en af de pengegivende aktiviteter, som er medvirkende 

til at holde Bredballe-spejdernes kontingent på et lavt niveau. Det har 

dog også en helt anden funktion, nemlig at skabe sammenhold blandt 

spejderglade mennesker.  

 

Julemarkedet har eksisteret i mange år og har været drevet af 

spejderforældre og tidligere spejderforældre, som giver en stor hånd til 

vores gruppe. Der er mange forskellige bidragsydere til julemarkedet 

blandt andet sponsorer, butikker og privatpersoner, spejdere, 
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spejderledere og forældre til nuværende og tidligere spejdere. Vi skaber 

alle rammerne om julemarkedet.  

 

I 2016 startede vi med en planlægningsdag allerede i marts. Da der var 

tale om et generationsskifte, var det vigtigt at finde ud af, om der var 

hænder nok at fordele opgaverne på. Der blev udarbejdet en liste med 

”Hvem Gør Hvad?” for hvert område: Planlægning, Reklame, 

Grønt+Dekoration, Julepynt, Tombola, Køkken og Salgsbod. I alt er vi 

cirka 20 personer for at få det hele til at lykkes.  

 

I september begyndte forberedelserne 

med julepynt og grønt med indkøb og 

fremstilling af de forskellige salgsting. 

Vi holdt en række arbejds- og 

hyggemøder arrangeret af Else-Marie 

Søholm, hvor der blev produceret 

julepynt og koordineret, hvem der 

lavede hvad.  

 

Vi havde kransebindingsdag 12. 

november fra klokken 10 til 15, hvor Kirsten Thorsen viste os ”nye”, 

hvorledes man binder kranse. Der blev gået til den med kransebinding 

de fem timer i Ekkodalen, kun afbrudt af spisning, som Susanne 

Herrmann havde sørget meget flot for. De fleste kranse til julemarkedet 

blev bundet i løbet af dagen. Vi var cirka 11 personer til denne lære- og 

arbejdsdag. Der blev givet udtryk for, at undervisningen i 

kransebindingen havde været rigtigt spændende. Vi vil sikkert lave en 

lignende dag før julemarkedet 2017, hvor der vil være mulighed for 

deltagelse.  

 

Ugen efter holdt vi så selve julemarkedet, som sædvanen tro lå lørdagen 

før weekenden med første søndag i advent. I tombolaen var det blevet til 

300 gevinster, som alle var sponsoreret. Karen Christensen og Anette 

Kjær havde her gjort et flot arbejde med at fremskaffe og arrangere de 

mange gevinster – flot.  
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På selve markedsdagen var vi i arbejdstøjet fra klokken 7.30. Helle og 

Sisse Mürer, der stod for grøntafdelingen, fik en smule hjælp til 

opsætningen, idet vi ønskede, at alt fremstod – og var – så friskt som 

muligt. Der blev arbejdet koncentreret frem til åbningen klokken 10 kun 

afbrudt af morgen-

mad, som vores 

dygtige køkkenfolk 

Elsebeth Filsø og 

Janni Gotfredsen 

havde medbragt. 

Dagen forløb rigtig 

godt med et flot salg 

i alle boderne. Mange 

kom forbi og købte 

julepynt og kranse. 

Der var også mange, 

der købte forfriskninger i vores madbod, hvor der blev solgt varme 

vafler, lagkager, kaffe og te. Børnene lavede juledekorationer med mere 

med Susanne Herrmann som guide. Tombolaen blev varetaget af Henrik 

Søholm, Tanja Christensen med flere. Et flot stykke arbejde. 

 

Jeg vil gerne takke alle, som har gjort det muligt at gennemføre 2016-

julemarkedet. Samtidig vil jeg også opfordre andre til at deltage i år, da 

vi altid kan bruge en ekstra hånd.  

 

Fotos fra julemarkedet: Peter Kristensen 

 

 

 

Her kan du se, hvem der gav sponsorgaver til julemarkedet: 

JYSK Plantorama OK Benzin, Bredballe Handelsplads 

Storgaard Rema 1000 SpejderSport, Søndergade 12 

Forza Bikes Fakta Bauhaus 

Sahva A/S  Jolly-Tex ApS  Apoteksudsalget i Bredballe 

Funsport A/S Kristian Appel 
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Bæverne vandt over  
de genstridige græskar 

Æbleskoven ved Daugård Strand blev i oktober 

forvandlet til en myretue – nå nej, en bæverhule! 

 

Af Majbritt Fredgaard, bæverleder  

 

7.-8. oktober tog 28 bævere og fem ledere på minilejr i Æbleskoven ved 

Daugård Strand. Vi skulle bo i den lille, hyggelige hytte med græs på 
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taget. Vi blev alle indkvarteret på loftet, og vi var så mange, at vi måtte 

have bagagen til at stå nede i stuen. Det var superhyggeligt, at vi alle 

kunne sove sammen.  

 

Da vi havde pakket ud, fik vi en bingoplade med forskellige naturfarver. 

Nu skulle vi rundt på grunden for at finde ting i naturen, som havde 

samme farve som dem på kortet. Vi skulle også finde et levende dyr, 

inden vi havde løst opgaven. Mens vi var i gang med at finde naturting, 

lavede Leif og to 

forældre 

millionbøf og 

spaghetti til os. 

Det var dejligt at 

komme ind og få 

varm mad 

bagefter. 

 

Da mørket var 

faldet på, 

samledes vi alle 

rundt om bålet, 

hvor vi hyggede os med sang, råb, konkurrencer, snobrød og dejlig 

kage. Nu var vi rigtig trætte, og snart lå vi alle i soveposerne og faldt 

hurtigt i søvn mellem alle sovedyrene. 

 

Lørdag var vi på et lille stjerne-opgaveløb rundt på grunden med mange 

sjove poster. Også her fik vi hjælp af to søde forældre.                                                                         

Vi skulle blandt andet ligge på ryggen og balancere med en balje med 

bolde på vores fødder, mens vi på skift tog skoene af, vi lavede vores 

egen rebstige, flyttede vand med en flaske, som vi bar i flere reb, legede 

med balloner, hørte historie, hvor vi bagefter skulle huske, hvilke 

underlige ting Tanja havde på, og vi skulle dirigeres gennem et minefelt, 

mens vi havde bind for øjnene. 

Til frokost fik vi primimad, som vi selv havde været med til at forberede. 

Vi snittede gulerødder, løg, kartofler og skar pølser i stykker. Det hele 
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kom ned i en foliebakke med lidt vand, olie, salt og peber, og så var 

retten klar til at komme over bål. Til dessert fik vi bananer med 

pålægschokolade, som også blev varmet på bålet. Vi ventede spændt på 

resultatet: Ville det mon smage godt, når foliebakkerne kom ud af bålet? 

Det blev til en rigtig lækker frokost, som vi nød udendørs – solen var 

brudt igennem, og det var blevet rigtig flot vejr. 

 

Efter frokost gik vi i gang med en større opgave, hvor hver bæver skulle 

fremstille en flot græskarlygte. 

Vi snittede, udhulede og kæmpede med at få de sidste kerner fri af 

græskarrene, og så blev der skåret de sjoveste, sejeste og flotteste 

hoveder, man kan 

forestille sig. Det var 

en stor og svær 

opgave, men vi 

klarede det. 

Mange gemte 

kernerne fra deres 

græskar, så de 

kunne riste kernerne 

på panden, når de 

kom hjem.  

Da vi havde ryddet 

op, var der igen 

dejlig kage til os 

alle. Der var mange søde bæverforældre, der havde glædet os med at 

bage en flot kage, så vi nød alle at komme til det store kagebord igen. 

Nu ventede vi spændte på, at vores forældre kom for at hente os. Mens 

vi ventede, legede vi varm bæver på gårdspladsen og fik udleveret 

Superhelte-mærket, som vi nu havde afsluttet. 

 

Tak til de søde bæverforældre, der glædede os med kager og bananer og 

en stor tak til de fem forældre, som hjalp os med madlavningen fredag 

og aktiviteterne lørdag. 
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Der er valg til grupperådet  

tirsdag 21. februar 

 

 

Hør her: 
 Du kan også 
   blive hørt! 

 

 

 

Af Helene Tarri Hougaard, formand for grupperådet  

 

Traditionen tro holder Bredballe Gruppe tirsdag 21. februar fastelavns-

fest for spejderne og deres søskende samtidig med, at der er valg til 

grupperådet. Tønderne får ”smæk” udendørs, og alle er velkomne til at 

møde op udklædte. Mens børnene hygger sig, holder vi valg til 

grupperådet indendørs. Man kan sagtens komme for at høre, hvad der 

sker i gruppen uden at have en intention om at stille op til grupperådet.  

 

Grupperådet er spejdergruppens bestyrelse, og alle med børn (under 15 

år) i Bredballe Gruppe kan vælges. Man bliver valgt ind for en to-års 

periode. Efter valget fordeler vi posterne imellem os. I praksis løser vi 

dog ofte opgaverne lidt ad hoc. Vi mødes cirka fire gange om året til 

grupperådsmøder og står for at arrangere nytårsparade, nytårskur for 

ledere, sommerafslutning og familieturen til Vork.  

 

Arbejdet er bestemt overkommeligt. Samtidig med, at vi kan være med 

til at hjælpe vores børn til sjove oplevelser, så tror jeg, at de fleste af os 

oplever, at vi får noget igen ved, at vi møder nogle nye og spændende 

voksne mennesker. Har du lyst til at vide mere om grupperådsarbejdet, 

er du hjerteligt velkommen til at kontakte mig eller et af de andre 

medlemmer. 
 



Grøn∙Sagen / januar 2017 / 13 

Bævere, forår 2017                    0. og 1. klasse 

 JANUAR   

Tirsdag 24 Vi starter på Jeg kan selv-mærket  

Tirsdag 31 Bålaften – vi bager pandekager, rister skumfiduser og hygger  

 FEBRUAR 

Tirsdag 07 Male fastelavnstønder  

Tirsdag 14 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fælles fastelavnsfest og valg til  
grupperådet. Mødetid: 18.00-19.30 

Tirsdag 28 Jeg kan selv-mærket  

 MARTS 

Tirsdag 07 Bålaften – vi bager snobrød med pølser 

Lørdag 11 Distriktsturnering for alle enheder.  

  Info følger 

Tirsdag 14 Intet møde 

Tirsdag 21 Jeg kan selv-mærket 

Tirsdag 28 Vi smører madpakker og tager i skoven 

 APRIL 

Tirsdag 04 Vi arbejder med tov/knob 

Tirsdag 11 Intet møde – påskeferie  

Tirsdag 18 Vi bruger vores sanser: lugte, føle, se, høre, smage 

Lørdag 22 10 km vandretur. Vi mødes på p-pladsen ved Tirsbæk Strand 

  klokken 9.00. Er tilbage samme sted cirka 12.30 

Tirsdag 25 Intet møde   

 MAJ 

Tirsdag 02 Bålaften – vi bager pandekager og skumfiduser  

Tirsdag 09 Bæveraktiviteter og lege.  

Tirsdag 16 Lagkageløb 

Fredag- 19- Bæversommerlejr på Spejderbakken   

søndag 21 i Grejsdalen. Indbydelse følger 

Tirsdag 23 Intet møde 

Tirsdag 30 Vandaktiviteter 

 JUNI 

Tirsdag 06 Bålaften – vi laver primimad over bål 

Tirsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand kl. 18.00. 

 AUGUST 

Tirsdag 22 Fælles startmøde 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. 

 

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 

Tenna Vinter 

21 74 21 04 
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Ulve, forår 2017                         2 . og 3. klasse 

 JANUAR                                                                                

Tirsdag 24 Vi tager Stifinder-mærket  

Tirsdag 31 Vi tager Stifinder-mærket  

 FEBRUAR 

Tirsdag 07 Kyndelmisse. Vi mødes klokken 17.30 ved Bredballe Center. 
Slut cirka 18.45 ved Bredballe Kirke  

Tirsdag 14 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fastelavn og valg til grupperådet. Mødetid: 18.00-19.30 

Tirsdag 28 Tid til leg, bålmad og fuldmånemøde   

 MARTS 

Tirsdag 07 Vi forbereder os til distriktsturneringen  

Lørdag 11 Distriktsturnering for alle enheder. Info følger  

Tirsdag 14 Intet møde  

Tirsdag 21 Vi tager Pioner-mærket  

Tirsdag 28 Vi tager Pioner-mærket  

 APRIL 

Tirsdag 04 Vi afslutter Pioner-mærket. Fuldmånemøde  

Tirsdag 11 Intet møde – påskeferie  

Tirsdag 18 Vi tager det nye Hemmeligheder-mærke  

Lørdag 22 20 kilometer vandreskjold. Indbydelse følger   

Tirsdag 25 Intet møde  

 MAJ 

Tirsdag 02 Flere Hemmeligheder  

Tirsdag 09 Vi afslutter Hemmeligheder-mærket  

Tirsdag 16 Tid til løb, vi prøver forårets færdigheder af  

Tirsdag 23 Fælles møde med juniortroppen 

Tirsdag 30 Bålmad og sæsonens sidste fuldmånemøde  

 JUNI 

Tirsdag 06 Forberedelse af sommerlejr  

Tirsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand kl. 18.00  

 JULI 

Mandag- 24- Spejdernes Lejr i Sønderborg. 

torsdag 27 Information følger 

 AUGUST 

Tirsdag 22 Fælles startmøde 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 

 

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 

Christian Holm 

Rasmussen 

29 48 58 27 

Jens V. F. Thomsen 

31 10 28 65 
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Juniorspejdere, forår 2017       4. og 5. klasse 

 JANUAR                                                                                

Tirsdag 24 Bage + lave huggeblok m. ben  

Tirsdag 31 Bage + lave huggeblok m. ben  

 FEBRUAR 

Tirsdag 07 Kyndelmisse. Vi mødes klokken 17.30 ved Bredballe Center. 
Slut cirka 18.45 ved Bredballe Kirke   

Tirsdag 14 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fastelavn og valg til grupperådet. Mødetid: 18.00-19.30  

Tirsdag 28 Vi forbereder os til distriktsturnering  

 MARTS 

Tirsdag 07 Vi forbereder os til distriktsturnering  

Lørdag 11 Distriktsturnering for alle enheder. Info følger  

Tirsdag 14 Intet møde 

Tirsdag 21 Mærke / patruljearbejde 

Tirsdag 28 Mærke / patruljearbejde  

 APRIL 

Tirsdag 04 Mærke/ patruljearbejde  

Tirsdag 11 Intet møde – påskeferie  

Tirsdag 18 Almindeligt møde (fælles for junior og trop)  

Tirsdag 25 Mærke / patruljearbejde   

 MAJ 

Tirsdag 02 Overnatte i shelter – hvordan? Lejrforberedelser  

Fre-lør 05-06 Weekendtur i shelter. Indbydelse følger 

Tirsdag 09 Opgaver i skoven. Lejrforberedelser  

Tirsdag 16 Opgaver i skoven. Lejrforberedelser  

Tirsdag 23 Almindeligt møde (fælles for ulv og junior)  

Tirsdag 30 Opgaver i skoven. Lejrforberedelser  

 JUNI 

Tirsdag 06 Forberede sommerlejr (junior, trop og senior) 

Tirsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand kl. 18.00 

 JULI 

Lørdag- 22- Spejdernes Lejr i Sønderborg. 

søndag 30 Information følger 

 AUGUST 

Tirsdag 22 Fælles startmøde 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.  

 

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, forår 2017  6., 7. og 8. klasse 

 JANUAR  

Tirsdag 24 Tropsmøde  

Tirsdag 31 Patruljemøde. Knobbinder’1, Orientering’1  

 FEBRUAR 

Tirsdag 07 Kyndelmisse. Vi mødes klokken 17.30 ved Bredballe Center. 
Slut cirka 18.45 ved Bredballe Kirke  

Tirsdag 14 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fastelavn, Aktivitet’X og valg til grupperåd. Mødetid: 18.00-19.30  

Onsdag 22 Tropnetværksmøde  

Tirsdag 28 Vi forbereder os til distriktsturnering  

 MARTS 

Tirsdag 07 Vi forbereder os til distriktsturnering  

Lørdag 11 Distriktsturnering for alle enheder. Info følger 

Tirsdag 14 Tropsmøde  

Tirsdag 21 Patruljemøde. Knobbinder’2, Orientering’2  

Tirsdag 28 Tropsmøde  

 APRIL 

Tirsdag 04 Patruljemøde  

Tirsdag 11 Intet møde – påskeferie  

Tirsdag 18 Fælles møde med seniorspejderne  

Tirsdag 25 Tropsmøde   

 MAJ 

Tirsdag 02 Tropsmøde  

Tirsdag 09 Patruljemøde  

Tirsdag 16 Fælles møde med juniorspejderne  

Tirsdag 23 Patruljemøde  

Tirsdag 30 Tropsmøde  

 JUNI 

Tirsdag 06 Forberede sommerlejr (fælles junior, trop og senior)  

Tirsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand kl. 18.00 

  JULI 

Lørdag- 22- Spejdernes Lejr 2017 ved Sønderborg. 

søndag  30 Information følger. 

 AUGUST 

Tirsdag 22 Fælles startmøde 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 

 

Første tirsdag  
i måneden er der 
forældrekaffe 

 

 

Tropstaben  

Bo Genefke  

72 20 39 81 

Lars Sørensen  

20 83 90 94 

Rasmus 
Caspersen 

23 38 06 50 
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Seniorspejdere, forår 2017   9. klasse og opefter 

 JANUAR                                                                                

Onsdag 25 Brætspil  

 FEBRUAR 

Onsdag 01 En aften i kage  

Tirsdag 07 Kyndelmissse. Vi mødes klokken 17.30 ved Bredballe Center. 
Slut cirka 18.45 ved Bredballe Kirke 

Onsdag 15 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fastelavn og valg til grupperådet. Mødetid: 18.00-19.30  

Fre-lør 24-25 Seniortur  

 MARTS 

Onsdag 01 Bygge bålsted  

Onsdag 08 Bygge bålsted  

Onsdag 15 Udforsk området  

Onsdag 22 Starte projekt ”Jeg spejder”  

Onsdag 29 Teste de første elementer fra ”Jeg spejder”  

 APRIL 

Onsdag 05 Tilrette ”Jeg spejder”  

Onsdag 12 Intet møde – påskeferie  

Tirsdag 18 Fællesmøde for trop og senior  

Onsdag 26 Mad over bål   

 MAJ 

Tirsdag 02 Udføre projekt ”Jeg spejder” for forældre  

Onsdag 10 Battle i skoven eller andet sammen med DDS  

Onsdag 17 Gamle lege   

Onsdag 24 Almindeligt møde  

Onsdag 31 Almindeligt møde  

 JUNI 

Tirsdag 06 Forberede sommerlejr (fælles junior, trop og senior) 

Tirsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand kl. 18.00 

 JULI 

Lørdag- 22- Spejdernes Lejr 2017 ved Sønderborg. 

søndag  30 Information følger. 

 AUGUST 

Tirsdag 21 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30 

Normal mødetid 
er onsdag  

18.30-20.30  

ved Spejderhytten 
i Ekkodalen 

Seniorleder 
Kristian Appel 

52 34 25 76 

 

Giv gerne besked 
på Facebook, hvis 
du ikke kan 
komme. 
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Clan Hird Danica, forår 2017   18 år og opefter 

 JANUAR  

Onsdag 25 Planlægge spejderløb  

 FEBRUAR 

Onsdag 01 Planlægge spejderløb  

Onsdag 08 Planlægge forpionering  

Onsdag 15 Intet møde – vinterferie  

Tirsdag 21 Fastelavn og valg til grupperådet. Mødetid: 18.00-19.30 

 MARTS 

Onsdag 01 Bygge bålsted  

Onsdag 08 Bygge bålsted  

Onsdag 15 Bygge bålsted  

Onsdag 22 Planlægge forpionering  

Onsdag 29 Planlægge forpionering  

 APRIL 

Onsdag 05 Planlægge Spejdernes Lejr 2017  

Onsdag 12 Intet møde – påskeferie  

Onsdag 19 Knob og besnøringer 

Lørdag- 22 Weekendtur Clan Hird Danica 

søndag  23  

Onsdag 26 Pioneringsprojekt  

 MAJ 

Onsdag 03 Pioneringsprojekt  

Onsdag 10 Kort og kompas   

Onsdag 17 O-løb  

Onsdag 24 Båltænding og bål-typer 

Onsdag 31 Primi 

 JUNI 

Onsdag 07 Pakke til Spejdernes Lejr 2017 

Onsdag 13 Fælles afslutning på Tirsbæk Strand klokken 18 

 JULI 

Lørdag- 22- Spejdernes Lejr 2017 ved Sønderborg. 

søndag  30 Information følger.  

 AUGUST 

Tirsdag 21 Fælles startmøde klokken 18.00-19.30  

Roverleder  

Jens V.F. Thomsen 

31 10 28 65 

 

Normal mødetid 
er onsdag  

18.30-20.30  

ved Spejderhytten 
i Ekkodalen 
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Lederoversigt, forår 2017 
Bævere 

 

 

 

 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

 

 

 

 

Tanja Binder- 

Christensen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Lüders 

 

 

 

 

 

Jens Peter 

Knudsen 

 

Jan Iburg 

 

Tenna Vinter 

 

Ulve 

 

 

 

 

 

Helle Rom 

Lindholt  

 

 

 

 

 

Susanne 

Herrmann 

 

 

 

 

 

Leif Tarri 

 

 

 

 

 

 

Janni 

Gotfredsen 

 

Henrik 

Lüders  

(også 

bæver) 

 

Christian H. 

Rasmussen  

 

Jens V.F. 

Thomsen  

Junior 

 

 

 

 

 

Jørn  

Madsen 

 

 

 

 

 

Niels  

Knuzen  

 

 

 

 

 

Henrik 

Oxlund 

 

 

 

 

 

Sisse Mürer 

Højer 

 

∞ 

 

Kontakt-

oplysninger 

ved program 

for den 

enkelte 

enhed 

 

 

Trop 

 

 

 

 

 

Lars 

Sørensen 

 

 

 

 

 

Rasmus 

Caspersen 

 

 

 

 

 

Bo Genefke 

 

∞ 

 

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 (klan)  

 

 

 

 

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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Slip din indre spejder løs 
I år skal vi igen til Vork Bakker 

– med hele familien 

 

Sidste år valgte vi at aflyse den traditionsrige  

familietur til Vork på grund af vores 50-års festligheder,  

men selvfølgelig skal vi af sted i år! 

Vi har booket Vork Bakker lørdag 16.-søndag 17. september 2017. 

Sæt allerede nu et KÆMPE kryds i familiekalenderen. 

Vi mødes til frokost lørdag, og så er der spejderløb om eftermiddagen. 

Aftenen går med underholdning ved spejderne, og når det bliver mørkt, 

venter det sagnomspundne natløb (bæverne har deres eget løb). Efter 

løbet går de mindre spejdere til ro, de større trækker sig ned i shelteren, 

mens de voksne hygger med ost og rødvin. Søndag er der fælles 

morgenmad og oprydning, og vi slutter til middag. Alle familier 

indkvarteres i eget rum med bad, så der er rig mulighed for også at have 

søskende med. Vi plejer at have en helt fantastisk hyggelig weekend for 

både børn og voksne. Vi håber, vi ser så mange af jer som muligt. 
 
Grupperådet 
 
 

 

 

 

Januartilbud 
Fik du ikke købt vores flotte, grønne jubilæums- 

T-shirt med det særlige logo eller vores spændende 

jubilæumsbog, kan du stadigvæk nå det.  

 T-shirt – fås i størrelse 6-8-10-12-S-M-L 80 kr. 

 Jubilæumsbogen 80 kr. 

 Kanon-tilbud: T-shirt + jubilæumsbog 100 kr. 

Kontakt din leder eller Helene Hougaard  

på mobil 61 65 54 85. 
 


