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Vi skal selvfølgelig også på 
sommerlejr næste år 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu 

 

Af Susanne Herrmann 

Gruppeleder 

 

Selv om vi har stillet både havemøblerne og uret tilbage, så fortvivl ikke: 

Det bliver både sommertid og sommer igen næste år, og spejderlederne 

er allerede i gang med at forberede sommerlejrene i 2015. Så sæt kryds 

i familiekalenderen allerede nu. 

 

Bæverne har lejet en hytte i 

Juelsminde, som hedder Daneborg. 

Det er den, du ser på det lille billede 

til venstre. Bæverne (og deres 
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ledere) tager af sted midt i juni, nemlig fra fredag 12. juni til søndag 14. 

juni. I kan se mere om stedet på www.daneborg.dk. 

 

Ulve, junior-, trop- og senior-spejdere skal på lejr i skolernes 

sommerferie (uge 28) sammen med en masse andre spejdere fra 

Munkebjerg Distrikt, som består af 

Bredballe Gruppe og de andre 

grønne spejdere fra Vejle-, 

Fredericia- og Børkop-området. 

Distriktet holder i 2015 en 

”Klondike-lejr” på Kulsø 

Spejdercenter ved Thyregod; et 

naturskønt lejrområde, som ligger i et skovområde op til Kulsø – det er 

den, du kan se på luftfotoet. Ud over de grønne spejdere fra Munkebjerg 

Distrikt er de blå DDS-spejdere, som bor i distriktet, inviteret med.  

 Ulve er med på lejren fra søndag 5. juli til onsdag 8. juli.  

 Junior er med fra lørdag 4. juli til onsdag 8. juli.  

 Troppen og seniorerne er på lejr fra lørdag 4. juli til lørdag 11. juli.  

 

Det er også muligt at deltage som forældre på lejren. Prisen er ikke 

fastsat endnu, men en del af overskuddet fra juletræssalget går til, at vi 

kan fastsætte en rimelig pris for sommerlejr. 

 

 

 

Svar på gåden på forsiden 

80.000 ben – det har de 40.000 grønne og blå spejdere, der skal med på 

Spejdernes Lejr 2017! Den løber af stablen 22.–30. juli 2017 ved 

Sønderborg - på kasernens gamle øvelsesterræn. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen, så kommer der nærmere info, når vi kommer tættere på.  

Første gang, der blev holdt ”Spejdernes Lejr” for alle danske spejdere, 

var i 2012, hvor 37.000 spejdere lå i lejr ved Holstebro. Lejren i 2017 

bliver forhåbentlig endnu større.    Marie 
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Både børn og voksne fik 
udfordret fantasien 

Nyt fra gruppelederen 

 

Af Susanne Herrmann  

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

 

Slaget ved Dybbøl blev genoplevet på familielejren 

Vi var i alt 107 spejdere og forældre, som var samlet til en 

begivenhedsrig weekend i slutningen af september.  

Lørdag eftermiddag var omgivelserne ved lejrcentret i Vork Bakker 

omdannet til en slagmark fra 

1864.  

Desværre tabte vi slaget, men 

hvad udadtil tabes, må indadtil 

vindes.  

Og jeg er sikker på, at både 

børn og voksne synes, at de 

fik noget hjem fra 

familieweekenden i Vork. Det 

var en weekend, hvor stor og 

lille samarbejdede om at løse 

sjove opgaver i fællesskab. Barn og voksen blev udfordret fysisk, socialt 

og på det vidensmæssige plan, med udgangspunkt i deres individuelle 

formåen. I denne weekend fik familien leget ”1864” i naturen og brugt 

”learning by doing” til at blive dygtigere til at bygge bårer med jakker og 

sende bomber af sted med en cykelslange, overvinde prøjsere på natløb 

og skyde med bue og pil.  

 

Det er noget af det, vi spejdere er gode til: At bruge fantasirammer til at 

øve os i at få mere selvtillid, blive dygtigere og kommunikere i et 

demokratisk samfund. 

mailto:herrmann.susanne@gmail.com
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Tak til Den Grønne Gren, grupperådet og de frivillige hjælpere Tina 

Hovgaard og Conny Jacobsen for deres engagement. Det var en 

fornøjelse at være med. 

 

Julemarked i nyt format – vi søger sponsorgaver til tombolaen 

Som vanligt holder vi julemarked den sidste weekend før advent i 

november. Det er i år lørdag 22. november, hvor vi er så heldige, at den 

”gamle” nissebande vil komme og sælge kranse, kalenderlys og 

pyntegrønt. Vi har også tombola, og der er mulighed for at købe kaffe og 

kage. Vi håber på at se både spejdere i uniform, forældre og 

bedsteforældre.  

 

I år er det grupperådets medlemmer, som er de bærende kræfter i 

tombolaen. Tidligere var det den gamle nissebande, som stod for 

indsamling af gaver fra frivillige og firmaer til tombolaen. Den opgave er 

nu overgået til grupperådet. Så hvis du kender nogen, som vil 

sponsorere en gave eller to til tombolaen, er vi meget taknemmelige. De 

kan afleveres til enhedslederen på spejdermøderne i Ekkodalen. Så vil de 

komme med i tombolaen 22. november.  

 

Grupperådet går også med tanker om at samle en ny nissegruppe, så 

hvis du er kreativ og har lyst til at være det sammen med andre, så 

kontakt grupperådsformand Kristian Søholm på tlf. 75 71 22 52. 

 

Juletræssalg i november og december 

Vi håber selvfølgelig, at hver familie kan afsætte et par timer til at sælge 

juletræer. Jeg har hørt fra mange, at det faktisk er ret hyggeligt at 

sælge juletræer sammen med sine børn. Det er sjovt at finde det 

juletræ, som netop passer til kunden. Og så kan man jo også let få en 

snak med de bekendte, som kommer forbi. 

Juletræssalget er den største indtægtskilde for gruppen. Uden den kunne 

budgettet ikke hænge sammen, da det meste af kontingentet går til 

korpskontingent.  

Det er let at tilmelde sig via juletræsgruppens online bookingsystem. Der 

kommer snart materiale ud om, hvordan det foregår. 
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Juletræssalget i 2014 = 
 Aktiviteter i 2015 

Juletræssalget går glat, hvis alle gi’r et nap med 

 

Af Niels Knuzen 

Medlem af spejdernes juletræs-gruppe 

 

Nu starter vores traditionsrige juletræssalg snart. I år starter vi i 

weekenden 21.-23. november, hvor vi sætter salgspladsen til årets 

juletræssalg op ved Bredballe Center. Frem mod jul er der brug for, at 

alle giver en hånd med til en vagt eller to, så vi kan tjene penge til 

spejder-aktiviteterne i 2015. 

 

Indtægterne går til at sikre økonomien for de aktiviteter som vi afvikler i 

2015, hvor der både skal holdes distriktslejr, bæverlejr, jamboree i 

Japan, familielejr i Vork und so weiter. 

 

”Juletræsbanden” har nu været i gang en lille måneds tid med indkøb af 

træer og aftaler med diverse juletræsproducenter og har nu brug for 

årets gode spejdergerning fra jer forældre.  

Det arbejde, vi pålægger jer, er to-timers-vagter oppe på pladsen, hvor 

der vil være en udførlig beskrivelse af priser og andre praktiske gøremål 

ved salget. Der vil også være andre opgaver, såsom at pakke lejren ned, 

at køre træer ud og generelt bidrage til den gode julestemning på torvet. 

  

Når pladsen er sat op, vil der være salg hver weekend (fredag, lørdag og 

søndag) frem til jul. I december er der også salg på hverdage. I hver 

salgsperiode skal vi bruge en-to spejdere, der tager en voksen med til at 

stå for salget. Man bestemmer selv, hvor mange timer man vil stå vagt 

(hver vagt er på to timer). På lørdage og søndage i de to sidste  

weekender før jul skal vi have en højere bemanding, så her skal der 

bookes dobbelt hele dagen.  
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Udbringningen starter et par timer, inden salget lukker, og kræver, at 

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

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

 

Hvis det er første år, du 

er med, skal du ikke 

fortvivle. Der bliver 

uddelt vejledning om alle 

praktiske forhold og 

priser med mere, så 

enhver er ”klædt på”.  

  

Vi benytter 

bookingsystemet fra 

sidste år igen i år, så I 

kan sidde hjemme med 

resten af familien og 

jeres kalendere og 

afstemme, hvilke vagter  

I gerne vil tage. Derefter 

logger I jer på vores 

juletræsside, hvor I kan 

booke vagterne ind.  

Der vil blive åbnet for 

systemet i starten af 

november, hvorefter I 

løbende kan booke jer 

ind. Der vil følge en 

vejledning til e-booking 

på papir (som sendes med spejderne hjem), og vi udsender en mail, 

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

kalenderen, hvornår I kan dække en vagt eller to. Det er som regel 

rigtigt hyggeligt, og når man så ved, at en stor del af gruppens indtægt 

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

samvittighed, der vinder. 
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24 timer  
i 1864 
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Slaget raser. Danskere og prøjsere beskyder 

hinanden det bedste, de har lært. Men hvem er 

egentlig hvem? Ven eller fjende? Og er det 

krudtrøg eller bare melstøv, der fylder luften? 

Grøn-Sagens tidsrejsende krigskorrespondent  

var med ved det historiske slag i Vork Bakker. 

Læs hans gribende beretning på de følgende 

sider. 
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Den årlige familieweekend i Vork Bakker, hvor 

spejdere, forældre og søskende mødes, blev i år 

afviklet med ”1864” som tema  

 

Af Peter Christensen 

Spejderfar og ”krigskorrespondent” for Grøn-Sagen 

 

De indkaldte tropper mødte talstærkt op lørdag formiddag. De yngre 

indkaldte tropper var allerede uniformerede, mens det kneb lidt med 

standarden for de lidt ældre fra reserven. Fortroppen var allerede 

ankommet dagen før, så lejren stod varm og indbydende. Som det hører 

sig, så blev Dannebrog rejst over lejren med fuld honnør. 

 

Knap var de tørre feltrationer fortæret, før Oberst Pahus kaldte til 

samling på gårdspladsen. Sammen med de andre officerer inspicerede 

obersten tropperne: Det var en sølle flok! 

Så det blev straks besluttet, at tropperne skulle i skarp træning. Ellers 

ville danerne ikke have en chance mod prøjserne. Heldigvis havde 

officererne allerede planlagt et løb, der 

ville lære rekrutterne de basale 

færdigheder, og snart blev rekrutter og 

reservister så sendt ud for at få afprøvet 

deres færdigheder.  

 

Som krigskorrespondent fulgte jeg disse 

øvelser tæt på. 

 

Major Sten bemandede første post og forlangte, at rekrutterne på 

ganske kort tid skulle rejse et ly, de alle kunne ligge i, samt et godt bål 

at varme sig ved. De mindste rekrutter hentede straks tørt brænde, 

mens de ældre rekrutter plus reserven gav sig til at rejse et shelter.  

Ved næste post skulle rekrutterne virkeligt arbejde sammen. Fire 

rekrutter skulle sammen forcere en strækning, mens alle stod tæt 

sammen i en stor sæk. Hvilket militært formål sækken havde, var ikke 

lige til at forstå for denne korrespondent. Men en ting var sikkert, og det 
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 var, at øvelsen krævede disciplin, samt evnen til at grine ad hinanden. 

Og i krig kan det være svært at bevare det gode humør. 

 

Kongeåen skulle forceres ved tredje post. Det skete ved hjælp af en 

svingbro, som er en anordning med en mast, hvorpå en vipbar stamme 

er påsat. Masten blev holdt oprejst af de lidt tungere folk fra reserven, 

mens rekrutterne en af gangen trådte ud på stammen, svingede den 

rundt og gik i land på den anden side. Når der så var hentet ammunition, 

så skulle denne transporteres tilbage på samme måde. 

Nu lå Kongeåen jo ikke lige i baghaven og end ikke i Vork, så en mindre 

øvelses-å var tegnet op på græsset. Dét var et held for flere af 

rekrutterne, for ellers havde de fået sig en vandgang. Det er vanskeligt 

at balancere med en granat i hånden. 

  

Ikke langt fra "Kongeåen" stod den hårde oversergent Frank for at lære 

rekrutterne at begå sig selv i vanskeligt terræn. Øvelsen var ganske 

simpel: Rekrutter skulle transportere vand fra et sted til et andet. Rent 

vand er yderst vigtigt for en hær, så dette var en meget relevant øvelse. 

Desværre var det ikke helt så ligetil, for oversergenten havde opsat en 

masse forhindringer, som skulle forceres undervejs. Og oversergenten 

var ikke bleg for at tildele armbøjninger til dem, der ikke kunne holde 

numsen fri af det elektriske hegn.    fortsættes 
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fortsat  

"Uden mad og drikke, duer helten 

ikke." Så nu, hvor der var vand til 

tropperne, så skulle de også lære 

selv at tilberede deres egen mad. 

Mor kan jo ikke lige komme ud til 

fronten med en madpakke, så det er 

vigtigt, at soldaterne både kan koge 

æg og stege flæsk. Mange nød vist 

disse ekstra gode forsyninger, da de 

først var tilberedt perfekt. 

  

Dybt inde i skoven var der artilleri-

øvelser. Alle rekrutterne skulle 

affyre en kanon, som i dagen 

anledning dog kun fyrede med bløde 

kanonkugler. Ganske heldigt heldigt 

for undertegnede, da visse tropper 

pludseligt brugte mig som mål. Heldigvis var soldaternes sigte langt fra 

godt nok til at ramme så lille et mål som 

mig. Det værste var dog, at Oberst Pahus 

billigede dette angreb på den fri 

verdenspresse. 

 

Lidt fra artilleribanen lå en skov, hvor 

enkelte prøjsere stadig huserede. Nogle 

uforsigtige rekrutter havde mistet noget 

materiel i skoven, og de nye rekrutter 

skulle hjælpe Løjtnant Sanne til med at 

lokalisere grejet. Igen demonstrerede 

mange deres manglende militære orden, 

og flere udløste fælder opsat af prøjserne. 

Et hold kom endog så galt af sted, at en 

rekrut blev fanget. Godt, at prøjseren 

Niels var en velkendt bandit, der kunne bestikkes til at lade én gå fri. 
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Birgith var korpsets feltlæge (eller ”feltskærer”, som de ofte kaldtes, da 

deres opgave ofte bestod i at amputere soldaternes ødelagte lemmer). 

Feltlægen stod klar til at instruere soldaterne i, hvorledes de bedst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunne hjælpe hinanden, når nu en af dem blev såret i kamp. Og når man 

nu havde fulgt træningen, så virkede det som en relevant ting at lære…  

 

Krig vindes ikke med kugler alene. Fortrop og bagtrop skal stå i god 

kontakt. Soldaterne lærte derfor at kommunikere med et middel så 

simpelt som vaskeklude. Har man tilstrækkeligt, så kan man let 

signalere morsekoder til hinanden. 

 

Oberst Pahus var til sidst så tilfreds med rekrutternes indsats, at han 

afblæste øvelsen. Der blev tilmed uddelt ekstra feltrationer i form af 

kage. Men Major Sten var anderledes hård. Han syntes ikke, at 

landsoldaterne var helt kampberedte. Så rekrutterne og reserven blev 

igen samlet. Nogle skulle agere danere og andre prøjsere. Hvem der var 

hvad, var der vist ingen, der fangede. Alle fangede   fortsættes 
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fortsat  

dog, at de selv skulle medbringe ammunition til kampen. Ammunitionen 

var i dagens anledning udskiftet til mel-bomber, da selv majoren ikke 

ønskede at ofre selv elendige soldater i leg. 

Da tilstrækkeligt med mel-bomber var lavet, blev slagmarken trukket op. 

Officererne trak sig tilbage, som det hører sig til, og lod soldaterne 

kæmpe! Og selv den hårde Major Sten måtte smile over den frygtløshed, 

som rekrutter og reserven viste i kampen. Bomberne fløj, og mange blev 

såret. Men så snart de sårede var blevet hjulpet, så kastede de sig ind i 

kampen igen.  

 

Selv om krig er frygtelig, så bragte kampen soldaterne tættere sammen. 

Mange gik arm i arm og grinende fra slagmarken. Lettede over, at det 

var overstået. 

 

En længere rast var på sin plads, så soldaterne fik et solidt aftensmåltid 

bestående af den klassiske feltration millionbøf og som bonus 

spejdershake, som er en flødebaseret 

koldskål. Efter måltidet blev der fortalt 

historier ved lejrbålet, og feltpræsten holdt 

en stille andagt. 

 

Bedst som soldaterne troede, at de havde 

gjort nok den dag, blev de kaldt til øvelse 

igen. Denne gang var det ikke officererne, 

men de ældste soldater, som mente, at de 

nye rekrutter stadig var for slappe. 

De stak derfor rekrutterne en lanterne i 

hånden og beordrede dem til at deltage i 

indsamling af nye forsyninger til lejren. 

 

Rekrutterne blev nu endnu en gang sendt rundt i området og udsat for 

voldsomme overgreb fra prøjserne. Heldigvis havde dagens øvelser gjort 

de fleste godt beredte, så de klarede både at forhandle med spioner, 

bygge stærkt brændende bål og forbinde deres sårede. Som noget nyt 
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skulle de dog pludseligt også lære at 

håndtere håndvåben som bue og pil 

samt forberede nedkastning af 

forsyninger fra luften.  

Men alle trodsede nattens farer, og 

vi mistede vist kun en håndfuld eller 

to i minefeltet ude på marken. Til 

gengæld fik resten indsamlet rigeligt 

med forsyninger. Tropperne blev 

derfor tildelt en ekstra natration og 

en kop kakao. Reservisterne viste 

sig så at være nogle drukmåse, for 

flere blev set drikke rødvin om 

aftenen … og flere af officererne blev 

endda set deltage. Ikke noget at 

sige til, at krigen gik ilde. 

 

Efter en alt for kort nat gjaldede 

reveillen ud over landskabet. 

Reserven blev sat til at gøre 

hovedkvarteret rent. Og de unge 

rekrutter blev udtaget til endnu en 

kamp - alle blev brikker i et stort 

spil Stratego. Soldaterne prøvede 

derfor, hvorledes det føles at være 

alt fra hjælpeløs spejder til (næsten) 

uovervindelig feltmarskal. Selv 

meget små soldater kastede sig ind i 

kampen. Mange var bomber, der tog 

en tørn på fjendens soldater. Det 

viste sig så, at nogle få kager var 

blevet overset, så disse blev uddelt som ekstra rationer. Officererne 

takkede rekrutterne, som de nu mente var beredte på alle situationer, 

som de kunne komme ud for, og med denne uventede ros blev 

Dannebrog strøget fra lejrens flagstang. 
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Vi sender 
tre friske 
spejdere til 
Japan 
Laura, Jens og Tanja 

skal til jamboree i 2015 

 

Af Susanne Herrmann 

Gruppeleder 

 

Jamboree betyder "mange 

stammers glade samling", 

og det er lige præcis, hvad 

en jamboree er – en 

gigantisk spejderlejr, hvor 

unge mennesker fra hele 

verden samles i over en 

uge og lever sammen i fred og respekt for hinandens kulturer og 

traditioner. Den første jamboree blev holdt i 1920 i London, naturligvis 

under overopsyn af spejderbevægelsens stifter, Lord Baden-Powell. Og 

til sommer holdes så jamboree nummer 23 i Japan. 

 

Vi har tre kække spejdere, Jens Vestergaard F. Thomsen, Laura Kjær 

Petersen og Tanja Binder-Christensen, som har meldt sig til at deltage i 

denne enestående oplevelse, som kun kan opleves hvert fjerde år, og 

når man er 15-18 år. Deltagelse koster 28-30.000 kroner pr. person, da 

prisen for de forskellige lande beregnes med udgangspunkt i brutto-

nationalproduktet, så spejdere fra fattige lande også kan være med. 

Grupperådet vil gerne bakke op om Jens, Laura og Tanja og har derfor 

doneret 5000 kroner til hver af de tre spejderes tur til Japan. 
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Sæt kryds i kalenderen  
Planlagte aktiviteter for Bredballe Gruppe 2014-2015 

 NOVEMBER  2014    Notat  

Fredag 21 Spejderbutikken ”55Nord” kommer For hele familien  

til Bredballe Center. Kom og bag   

pandekager   

Lørdag 22 Julemarked i Bredballe Missionshuset For hele familien 

   klokken 10-15 

Nov./dec. Juletræssalg ved Bredballe Center. Alle familier opfordres til at 

melde sig to timer som sælgere. Info følger i brev.  

 JANUAR 2015 

Søndag 11 Gudstjeneste i Bredballe Kirke kl.10 For hele familien    

og nytårsparade til Hældagerskolen,  

hvor spejderne får årsstjerner og  

fremfører sketcher 

 FEBRUAR 2015 

Tirsdag 03 Kyndelmisse: Fakkeltog til Bredballe  For hele familien 

Kirke. For alle på nær Bævere 

Tirsdag 24 Fastelavn for spejdere og søskende. Forældre og søskende 

Grupperådsvalg for forældre  inviteres med  

 MARTS 2015  

Tirsdag 10 Poseuddeling troppen  Forældre søges til kørsel 

Onsdag 11 Poseuddeling seniorspejder   

 JUNI 2015 

Fredag 12- Bæver-sommerlejr ved Juelsminde Vi mangler tanter/onkler 

søndag 14 

Tirsdag 16 Sommerfest og sæsonafslutning For hele familien 

 JULI 2015 

Søndag-onsdag 5-8 Distriktslejr for ulve ved Kulsø Spejdercenter, Give

 Husk at udfylde forhåndstilmelding  

Lørdag –onsdag 4-8 Distriktslejr for junior ved Kulsø Spejdercenter, Give

 Husk at udfylde forhåndstilmelding  

Lørdag – lørdag 4-11 Distriktslejr for trop og senior ved Kulsø Spejdercenter, 

Give. Husk at udfylde forhåndstilmelding  
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Bævere, vinter 2014-2015  0. og 1. klasse 

 NOVEMBER 

Tirsdag 04 Vi flyver med drager og spiser dragekage  

Tirsdag 11 Kirkemærke – vi besøger Bredballe Kirke. Mød på  

kirkens p-plads kl. 17, afhentning samme sted 18.30 

Tirsdag 18 Vi laver bål og kikker på stjernehimlen 

Fredag  21 Spejderbutikken ”55Nord” stiller salgsbussen op ved Bredballe 

Center klokken 19-21. Du kan også bage pandekager på bål.  

Lørdag  22 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Tirsdag 25 Løb i skoven med lommelygterne tændt 

 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Julehygge/afslutning. 

 

 JANUAR 

Tirsdag 06 Forberedelse til nytårsparade 

Søndag 11 Nytårsparade med gudstjeneste, frokost, underholdning og 

uddeling af årsstjerner. Vi mødes i Bredballe Kirke  

klokken 10.00 – særlig indbydelse følger. 

Tirsdag 13 Intet møde  

Tirsdag 20 Klar-dig-selv-mærket 

Tirsdag 27 Klar-dig-selv-mærket 

 

 FEBRUAR 

Tirsdag 03 Vi laver bål og bålmad, og vi gør Klar-dig-selv-mærket færdigt 

Tirsdag 10 Intet møde (vinterferie) 

Tirsdag 17 Vi maler fastelavnstønder til fastelavnsfesten 

Tirsdag 24 Fælles fastelavnsfest for hele gruppen samt grupperådsvalg.  

Vi mødes klokken 18.00 – særlig indbydelse følger. 

 

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, 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, vinter 2014-2015         2. og 3. klasse 

 NOVEMBER      Ansvarlig 

Tirsdag 04 Fuldmånemøde    Ole 

Tirsdag 11 Håndværker-mærke   Henrik L/Ole 

Tirsdag 18 Lave nisser til julemarked   Susanne 

Fredag  21 Spejderbutikken ”55Nord” stiller salgsbussen 

op ved Bredballe Center klokken 19-21.  

Du kan også bage pandekager på bål.  

Lørdag  22 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Tirsdag 25 Håndværker-mærke   Henrik L/Ole 

 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juleafslutningshygge   Henrik O 

 

 JANUAR  

Tirsdag 6 Forberede nytårsparade   Alle 

Søndag 11 Nytårsparade med gudstjeneste, frokost,  

underholdning og uddeling af årsstjerner.  

Vi mødes i Bredballe Kirke klokken 10.00  

– særlig indbydelse følger. 

Tirsdag 13 Bålhygge    Henrik O 

Tirsdag 20 Stifinder-mærke    Christian  

Tirsdag 27 Stifinder-mærke    Christian  

 

 FEBRUAR 

Tirsdag 03 Fakkeltog og kyndelmissegudstjeneste  Præsterne 

Tirsdag 10 Stifinder-mærke    Christian  

Tirsdag 17 Bålhygge    Niels  

Tirsdag 24 Fælles fastelavnsfest for hele gruppen samt  

grupperådsvalg. Vi mødes klokken 18.00 –  

særlig indbydelse følger. 

 

Ulve-enhedsleder Christian Rasmussen 29 70 77 87 

Ulve-assistenter Niels Knudsen 53 58 86 78,  

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

Henrik Oxlund 29 69 07 86 

Parkér venligst ved 

Bybækvej eller Vie-

mosevej ved afleve-

ring eller afhentning  

Ulvene mødes 

18.30-20.00  

ved spejder-huset i 

Ekko-dalen.Vær altid 

praktisk påklædt til 

udeaktiviteter. 
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Juniorspejdere, vinter 2014-2015    4. og 5.klasse 

 NOVEMBER       

Tirsdag 04 Juniormøde     

Tirsdag 11 Juniormøde    

Tirsdag 18 Juniormøde    

Fredag  21 Spejderbutikken ”55Nord” stiller salgsbussen 

op ved Bredballe Center klokken 19-21.  

Du kan også bage pandekager på bål.  

Lørdag  22 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Tirsdag 25 Juniormøde    

 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juniormøde/juleafslutning    

 

 JANUAR  

Tirsdag 6 Juniormøde/forberede nytårsparade    

Søndag 11 Nytårsparade med gudstjeneste, frokost,  

underholdning og uddeling af årsstjerner.  

Vi mødes i Bredballe Kirke klokken 10.00  

– særlig indbydelse følger. 

Tirsdag 13 Juniormøde     

Tirsdag 20 Juniormøde      

Tirsdag 27 Juniormøde      

 

 FEBRUAR 

Tirsdag 03 Fakkeltog og kyndelmissegudstjeneste   

Tirsdag 10 Juniormøde      

Tirsdag 17 Juniormøde      

Tirsdag 24 Fælles fastelavnsfest for hele gruppen samt grupperådsvalg. 

Vi mødes klokken 18.00 – særlig indbydelse følger. 

 

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, vinter 2014-2015 6.-9. klasse 
 NOVEMBER      Ansvarlig 

Tirsdag 04 Patruljemøde 4    PL/PA 

Tirsdag 11 Patruljemøde 5    PL/PA 

Tirsdag 18 Patrulje møde 6 PL/PA 

Fredag  21 Spejderbutikken ”55Nord” stiller salgsbussen 

op ved Bredballe Center klokken 19-21.  

Du kan også bage pandekager på bål.  

Lørdag  22 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Tirsdag 25 Tropmøde    Kristian 

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juleafslutning    Lars 

JANUAR  

Tirsdag 06 Forberede nytårsparade   Alle 

Søndag 11 Nytårsparade med gudstjeneste, frokost,  

underholdning og uddeling af årsstjerner.  

Vi mødes i Bredballe Kirke klokken 10.00  

– særlig indbydelse følger. 

Tirsdag 13 Tropmøde    Kristian+Lars 

Tirsdag 20 Tropmøde    Kristian+Lars 

Tirsdag 27 Vælge mærker / planlægge  

Fredag  30- Kuldetur    Kristian+Lars  

Lørdag 31 

FEBRUAR 

Tirsdag 03 Fakkeltog og kyndelmissegudstjeneste  Præsterne 

Tirsdag 10 Patruljemøde A    PL/PA 

Tirsdag 17 Patruljemøde B    PL/PA 

Tirsdag 24 Fælles fastelavnsfest for hele gruppen samt  

grupperådsvalg. Vi mødes klokken 18.00 –  

særlig indbydelse følger. 

  

Tropstaben: Kristian Appel 52 34 25 76. Lars Sørensen 20 83 90 94. 

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu: 

Vandretur: 11.-12. april 2015 (lørdag-søndag) 

Sommerlejr uge 28 

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 

Spejderhytten i Ekkodalen. 

Parkering på Viemosevej 

eller Bybækvej.  
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9. klasse 
og opefter Seniorspejdere, vinter 2014-2015   

 NOVEMBER 

Onsdag 05 Seniormøde  

Onsdag 12 Seniormøde  

Onsdag 19 Seniormøde  

Fredag  21 Spejderbutikken ”55Nord” stiller salgsbussen op ved Bredballe 

Center klokken 19-21. Du kan også bage pandekager på bål.  

Lørdag  22 Julemarked i Bredballe Missionshus klokken 10-15 

Onsdag 26 Seniormøde  

 DECEMBER 

Tirsdag 02 Juleafslutning  

 JANUAR  

Onsdag 07 Seniormøde  

Søndag 11 Nytårsparade med gudstjeneste, frokost, underholdning og 

uddeling af årsstjerner. Vi mødes i Bredballe Kirke klokken 10. 

Onsdag 14 Seniormøde  

Onsdag 21 Seniormøde  

Onsdag  28 Seniormøde  

 FEBRUAR 

Tirsdag 03 Fakkeltog og kyndelmissegudstjeneste   

Onsdag 04 Seniormøde  

Onsdag 11 Seniormøde  

Onsdag 18 Seniormøde  

Tirsdag 24 Fælles fastelavnsfest for hele gruppen samt grupperådsvalg.  

Vi mødes klokken 18.00 – særlig indbydelse følger. 

Onsdag 25 Seniormøde  

 

 

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

 

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 

Her kan du se, hvem der er ledere i de forskellige enheder. 

 

Bævere 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

Helle Lind-

holt Pahus 

Henrik 

Lüders 

(også 

ulveleder) 

 

Mette Fokdal 

 

Jens Peter 

Knudsen 
 

Alexander 

Nymark 

Ulve 

Christian H. 

Rasmussen 

Niels  

Knuzen 

 

Henrik 

Oxlund 

Ole Nyby 

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 

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


 

 

 

Julemarked 2014 
Så nærmer tiden for  

Bredballe-spejdernes Julemarked sig. 

Det holdes 

 

Lørdag 22. november 

Klokken 10-15 

i Bredballe Missionshus ved Bredballe Center 

 

Der vil blive solgt smukke  

dekorationer, kranse og pyntegran. 

Du har muligheden for at vinde fantastiske præmier  

i tombolaen samt være sammen  

med alle dine spejdervenner. 

Hvis du tager dine forældre/bedsteforældre/ 

tanter/onkler med, så kan de også hygge sig 

 og få en kop kaffe og et stykke kage. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 


