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Juletræer – det er noget,  
vi deler med hinanden! 

Spejdernes salg af juletræer er en vigtig indtægts-

kilde – og det er vigtigt, at alle hjælper med  

 

Af Niels Knudsen, medlem af juletræsgruppen 

 

Vi har haft juletræssalget ved Bredballe Centret i små 25 år, og det er en 

hyggelig måde, hvorpå vi skaber opmærksomhed om os selv, samtidig 

med at vi skaffer midler til vores spejderaktiviteter. 

 

Hos os, KFUM-Spejderne i Bredballe, 

beder vi hver familie tage en eller to 

salgsvagter. Det kan være jer forældre – 

eller måske nogle bedsteforældre – der 

tager vagten sammen med spejderen. På 

den måde er I med til at sikre cirka en 

tredjedel af vores samlede 

spejderbudget. Så det kommer fra 

hjertet, når vi her beder jer om at yde to 

til fire timers hjælp i løbet af december. 

  

Vores forenings afhængighed af 

hjælpende forældres hænder er ikke 

anderledes end andre klubbers. Vi er en 

forening ganske som fodboldklubben, 

håndboldklubben og kajakklubben, som alle har aktiviteter for børn. 

Fælles for alle foreninger og klubber er, at vi er afhængige af, at 

forældrene giver en hånd med. 

 

Juletræsgruppens arbejde er blandt andet at få bemandet salgsvagterne. 

Vi giver god instruktion og hjælp til det, og vi holder en introaften, hvor 
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man kan blive informeret om arbejdet. Desuden er der fire livliner, som I 

kan ringe til, hvis der skulle opstå et spørgsmål.  

 

Vi beklager, hvis vores tilgang til at få bemandet vagterne er lidt 

bastant, men det er vores ansvar at få bemandet vagterne med forældre 

og bedsteforældre uden at belaste Tordenskjolds ulønnede soldater, det 

vil sige vores frivillige ledere. 

  

I december vil der være en del korrespondance for at få vagterne 

endeligt bemandet. Det har vist sig effektivt at sende ubesatte vagter ud 

per sms samt mails i en tidshorisont på tre-fem dage. Disse mails og 

sms'er bliver sendt ud til dem, der endnu ikke har taget en vagt, idet vi 

ikke ønsker at rykke på folk, der allerede har taget deres tørn. 

  

Husk at de få timer, der kræves af jer som forældre ved juletræssalget, 

indbringer os en tredjedel af det budget, vi bruger hernede i KFUM-

Spejderne Bredballe Gruppe.  

  

∞∞∞ 

 

 

Vi ses ved kirken 
Spejderne er med til frilufts- 

gudstjeneste søndag 3. september  

 

Af sognepræst Henrik Johannessen 

 

Igen i år holder vi gudstjeneste på græsset ved sognegården ved 

Bredballe Kirke – i år er det søndag 3. september klokken 14.00. 

Denne gang handler gudstjenesten om Peter, der fulgte Jesus på hans 

rejse fra by til by. Det er historien om et venskab, der blev sat på hårde 

prøver. Efter gudstjenesten er der bål og mulighed for at bage 

pandekager. Der bliver også serveret kage og kaffe. Alle er velkomne. 
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Som spejdere skal vi  
hele tiden udvikle os 

Selv om vi spejdere kender vores rødder, skal vi ikke 

gro fast! Kristian Appel stikker kursen ud for efteråret   

 

Af Kristian Appel, gruppeleder, kristian.appel@gmail.com 

 

Plads til udvikling 

Vi vil alle gerne udvikle os, skyde op, blomstre, men vi vil ikke gro fast. 

En af ideerne med spejderbevægelsen lige fra starten har været at 

udvikle unge mennesker. Baden-Powell, der grundlagde 

spejderbevægelsen i 1908, talte om at udvikle ”Citizenship”, hvilket vi i 

dag kan oversætte til medborgerskab. Som spejdergruppe skal vi også 

udvikle os, så vi bliver ved med at være et sted, som børnene gerne vil 

hen; et sted, hvor ledere gerne vil gøre en indsats; et sted, hvor 

forældre med glæde giver en hånd med. 

 

Ledere kan vi aldrig få nok af 

Vi har en fantastisk flok ledere i gruppen, men vi mangler to-tre 

forældre, der vil hjælpe hos bæverne. Vi har brug for, at der er en eller 

to forældre fra hver årgang, der melder sig til at være hjælpere. Ellers 

hænger det ikke sammen. Se det som en mulighed for personlig 

udvikling samtidig med, at du har det sjovt. 

 

Vi blander kortene 

Vi har alle brug for at prøve noget nyt indimellem. Og nu, da Tanja 

Binder-Christensen (bæverassistent), Helle Lindholt (ulveleder) og Bo 

Genefke (tropleder) forlader os, har vi blandet kortene lidt.  

Det har givet plads til en helt ny juniorledelse, masser af nye omkring 

ulvene, erfaren hjælp til bæverne og stabilitet hele vejen igennem. Vi 

har et rigtigt godt lederteam, værdsæt det. 
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Spejderne skal fastholdes 

Hvad skal vi gøre for, at børnene vil 

være spejdere i længere tid? Det var 

det store tema i februar på vores 

ledertur. Vi talte om at skabe bedre 

sociale relationer, da mange af børnene 

kun ser hinanden den halvanden time 

om ugen, hvor de er til spejder. Vi talte 

også om at sikre et fremadskridende 

program gennem hele spejdertiden, så 

man ikke har prøvet det hele, når man er færdig med at være ulv. Og så 

skal der selvfølgelig være sjove og udfordrende (udviklende) aktiviteter 

for alle alderstrin. 

 

Grupperådet (forældrebestyrelsen) 

Vi mangler stadig en informationsmedarbejder, der vil opdatere vores 

hjemmeside en gang om måneden og sørge for, at arrangementer 

annonceres i god tid på Facebook. Kontakt grupperådsformand Helene 

Tarri Hougaard (helenehougaard@hotmail.com), hvis du vil hjælpe ½-1 

time om måneden, mere skal der ikke til. 

 

Forældre 

Der var rigtig mange forældre, der deltog i generalforsamlingen i 

februar, tak for det. Vis jeres børn, at I bakker spejderarbejdet op, ved 

at være aktive, når vi har fælles aktiviteter. Så sæt allerede nu kryds i 

familiens kalender ved familieweekenden i Vork Bakker, salg af 

juletræer, julemarked, nytårsparade og vedligehold af hytten – tak. 

 

Mail fra spejderlederne 

Vi fik nyt medlemssystem i efteråret, som vi bruger til at sende mails og 

opkræve kontingent. Hvis I mangler mails fra spejderne, så kig i jeres 

spam- eller ”uønsket post”-folder, da nogle mailsystemer bedømmer 

beskederne som spam. For eksempel kan du i Gmail højre-klikke på 

mailen og markere den som ”Not spam”, så vil en lignende mail næste 

gang komme i din indboks. 
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Det regnede en del – men 
ingen brokkede sig 

Spejdernes Lejr 2017 samlede 40.000 spejdere fra 

hele verden – og Bredballe Gruppe var også med 

 

Af Leif Tarri, ulveleder. Foto: Leif Tarri og Peter Kristensen 

 

Lørdag 22. juli tog Bredballe Gruppe afsted fra Vejle med kurs mod 

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg, hvor næsten 40.000 spejdere fra 

alle de danske spejderkorps var samlet.  

 

Der var også spejdergrupper fra Schweiz, Tyskland, Rusland, Hongkong, 

Australien, USA, Oman og andre lande. Gruppen fra Oman ankom til 

pladsen med store kufferter på hjul!  

 

Da vi ankom til området, skulle vi gå omkring to kilometer med 

oppakning. Der var enkelte med lange arme, men alle kom fint frem! 

Ulvene, der først ankom tirsdag, kom også fint igennem den første  
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udfordring med at bære deres egen rygsæk hele vejen. De var også selv 

lidt stolte over at have klaret det.  

 

Det var en dejlig oplevelse at være sammen med sin egen gruppe i så 

lang tid - man lærer hinanden bedre at kende. Men det var også meget 

spændende at møde andre spejdere og se, hvordan de havde opbygget 

deres plads. Det var spændende bare at høre om, hvordan andre 

grupper fungerer og arbejder i det daglige.  

 

Hver morgen blev vi alle vækket af 

Niels’ blide sangstemme. Det var en 

dejlig måde at vågne på. Så var det tid 

til morgenmad og efterfølgende 

morgenfordybelse, hvor Helle var rigtig 

god til at sætte tanker i gang.  

 

Så var det tid til forskellige aktiviteter. 

Der blev udbudt 180 forskellige 

aktiviteter, hvor man til mange af aktiviteterne skulle tilmelde sig på 

forhånd. Det var dog også rigtig mange aktiviteter, hvor man bare kunne 

møde op og håbe på, at der var plads. Ulvene, der var med på lejren fra 

tirsdag til fredag, var med til en ridderturnering om onsdagen, hvor de 
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skulle bestå 

forskellige prøver 

for til sidst at 

blive slået til 

riddere. De blev 

blandt andet 

testet i styrke, 

mod, kærlighed 

og samarbejde. 

De skulle også 

kæmpe i en 

ridderturnering, 

hvor de blandt 

andet kæmpede 

mod fæle orker.  

 

Verdens største 

hoppeborg var 

også opstillet på 

lejren, så den var 

vi henne at 

prøve. Fredag formiddag ville vi prøve hoppeborgen, inden ulvene skulle 

hjem til middag. Da vi havde stået i kø i 

silende regn i 60 minutter, var der kun tre 

ulve tilbage – imponerende, at de holdt ud 

så længe … 

 

Maden var fantastisk. Råvarerne med 

vejledende opskrifter fik vi udleveret (Lars 

hentede) af lejren. Der var fra ledelsens side 

tænkt over, at vi skulle have sund og god 

mad, så der var både kylling, magert 

grisekød, grøntsager, kartofler, pasta og 

selvfølgelig rugbrød med pålæg til frokost 

og havregryn/cornflakes til morgenmad.  
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Det regnede en del på lejren, så det var skønt, at vi havde et mastesejl, 

hvor vi alle kunne være i tørvejr, når det regnede. Børnene klarede det 

helt fantastisk. Der var ingen brok over vejret eller noget andet. Det var 

virkeligt dejligt at være sammen med børnene og lære dem at kende på 

en anden måde. Det var også tydeligt, at børnene havde det godt med 

hinanden – de syntes, det var sjovt at være med til de forskellige 

aktiviteter, men de 

havde det også 

rigtig sjovt med 

hinanden, når de 

sad i teltet og 

spillede kort.  

 

Tusind tak til alle 

for en fantastisk 

lejr – jeg glæder 

mig allerede til den 

næste store 

spejderlejr i 2022. 
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Bredballe-spejder optog  
film for kongehuset 

Roverne var ”jobbere” på Spejdernes Lejr  

 

Af Tanja Binder-Christensen og  

Mikkel Dupont Olesen, rovere 

 

På den nu veloverståede Spejdernes Lejr 2017 havde alle rovere i 

Bredballe Gruppe et særligt job – vi var frivillige ”jobbere”. Derved gav 

vi vores bidrag til, at opgaver på lejren blev løst. Der er flere hundrede 

forskellige opgaver på så stor en lejr. Vi i roverklanen (gruppen af 

spejdere over 18 år, red.) påtog os dog kun en håndfuld. Vi havde 

repræsentanter i blandt andet post, aktiviteter og presse.  

 

Arbejdet hos posten indebar blandt andet at pakke de poser med slik, 

som man kunne bestille til deltagerne og at bringe dem ud til 

underlejrene. Da mudderet var på sit højeste, var det en meget 

besværlig opgave, da post blev bragt ud på store tunge el-cykler. Sådan 

nogle er virkelig ikke terrængående. Her er der en mulighed for 

forbedringer til næste store lejr. Hvem vil ikke gerne køre en 

terrængående postcykel? Trods mudderet blev der uddelt over 8000 

pakker i løbet af lejren.  

 

I samme telt som posten fandt man betjeningen af det kontantløse 

betalingssystem ”Skejser”, som blev brugt under lejren. Det betød, 

at når man mødte til en vagt, kunne man aldrig være helt sikker på, om 

man skulle være i posten, eller om man skulle hjælpe med de 

problemer, folk måtte have med deres Skejser-armbånd. 

 

 I starten af ugen var der timelange køer ud for vores skranker. Men 

som ugen gik, blev problemerne reduceret til blå hænder grundet 

armbånd, der var strammet alt for meget.  
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Som ”jobber” hos 

Skejser og post havde 

man nogle hyggelige 

halve dage med nogle 

hyggelige mennesker.   

 

Jobbet som 

videofotograf ved 

pressen indebar at lave 

videoindslag for 

spejdernes lejr. 

Indslagene skulle 

bringes på lejrens 

Youtube-kanal og 

Facebook-side. Det var 

et job med lange 

arbejdsdage, ofte fra 

9.30 om morgenen til 

sen aften kl. 22.00. Men 

selvom det var lange 

arbejdsdage, var der et 

stort fællesskab blandt 

kommunikations-

medlemmerne, og man fik mange nye bekendtskaber. Som presse får 

man lov til at interviewe en masse spændende folk, som for eksempel 

Lars Løkke og prinsesse Benedikte.  

 

En sjov lille oplevelse fra jobbet var, da kongehuset spurgte, om de 

ikke kunne få nogle af videoklippene, der var blevet optaget af 

prinsessen, så de kunne lægges op på kongehusets Facebook. Så nu 

ligger der en video på det danske kongehus’ Facebook-side filmet af en 

spejder fra Bredballe Gruppe.  

 

Det var en fed oplevelse at være jobber på lejren, og der er vist ingen 

tvivl om, at det er noget, roverklanen vil gøre igen på den næste lejr. 
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Spejdernes Lejr 2017:  
En mor og en lillebror 
kiggede forbi 

Et besøg blandt 40.000 spejdere er en imponerende 

– og rørende og hjertevarm – oplevelse 

 

Af Helene Tarri Hougaard, spejdermor og grupperådsformand  

 

Efter i dagevis at have set det ene skønne opslag efter det andet på 

Facebook var vores forventninger til besøget på Spejdernes Lejr 2017 i 

Sønderborg helt i top. 

 

Allerede da vi nærmede os Sønderborg, måtte vi konstatere, at det var 

noget helt særligt. Aldrig har vi mødt så mange biler i den del af landet. 
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Vi parkerede bilen inde i byen og tog shuttlebussen ud til lejren. Vi 

kunne allerede på busturen konstatere, at byen var fyldt med spejdere i 

alle mulige variationer inkl. flere udenlandske.  

 

Ankomsten til lejren var overvældende. Vi havde selvfølgelig hørt, at det 

drejede sig om 40.000 spejdere og mange underlejre, men at det var SÅ 

stort, kom alligevel bag på os. Men det var super organiseret, og med 

lidt hjælp fra de ”turistkontorer”, der var i lejren, blev vi guidet ned mod 

Ravningbroen, hvor Bredballe Gruppe boede. Vi blev dog lige nødt til at 

ta’ en tur op i vartegnet (støvlen), før vi kunne lede efter gruppen.  

 

Som mor var jeg lidt bekymret for, om børnene nu boede i en stor 

mudderpøl, og hvor kaotisk lejrpladsen var. Derfor var beundringen også 

så meget større, da jeg ankom til en lejrplads, hvor det store mastesejl 

var centrum. Heromkring stod de telte, spejderne sov i. Der var gravet 

dybe render, så de ikke risikerede at flyde væk... Der var nogenlunde 

orden i alle teltene, men jeg kom vist også lige efter, at der havde været 

teltinspektion. Der var et fantastisk køkkenbord med friske krydderurter 

– og mest imponerende et system, der gjorde, at der altid var varmt 

vand i lejren.  

 

Det, der slog mig allermest, var den ro, varme og venlighed, jeg blev 

mødt med (og ikke kun i vores egen gruppe). Jeg blev stolt og rørt over 

at se, hvordan de store spejdere tog sig af de små spejdere, og fornøjet 

over at blive strømmet i møde af en masse glade børn, der gerne ville 

fortælle mig om lejrlivet. 

 

Vores tur rundt i lejren efterfølgende gjorde mig ikke mindre imponeret. 

Den opfindsomhed og entusiasme, der var lagt i opbygning af lejrpladser 

og aktiviteter, var intet mindre end fantastisk! Jeg er dybt imponeret 

over alle de frivillige timer, der var lagt i opbygningen og driften af 

SL2017.  

 

Vi forlod lejren glade og misundelige over, at det ikke var os, der fik den 

skønne oplevelse. Lillebror har allerede meldt sig til SL2022!!! 
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Sommerlejr – det er smølf  
Bæverne tog på sommerlejr 

allerede i maj – det blev en 

super-smølf weekend med 

både giftdrik og pølsesjov 

 

 

Af Majbritt 

Fredgaard, 

bæverleder  

 

 

Med højt smølfehumør indtog 19 friske bævere plus ledere og hjælpere 

Spejderbakken i Grejsdalen en dejlig weekend i maj. Vejret var godt, og 

alle bævere var klar til tre dages sjove oplevelser. 

 

Fredag hyggede vi om bålet med smølfesnobrød (bemærk den blå 

farve), kage og saftevand. Vi legede Lykkehjulet med mange små sjove 

opgaver og sang en masse bålsange. 

 

Lørdag gik vi helt smølfeamok, alle bæverne og hunden blev malet blå i 

ansigterne, vi lavede smølfehuer og smølfeunderholdning og var 

selvfølgelig på smølfeløb med mange skøre 

smølfeopgaver. 

 

Smølfeposterne var sjove. Vi pustede balloner op 

ved hjælp af eddike og natron, fandt ting i mudder, 

skød med slangebøsser, spillede melodi på flasker 

(eller forsøgte), samlede kagepuslespil, som udløste 

dejlig hjemmebagt kage, smagte på Gargamels 

giftdrik, lavede vores eget nedløbsrør af karton og 

transporterede vand. Sidst, men ikke mindst, lavede vi tyggegummi-

pionering af saltstænger og hubbabubba-tyggegummi – uhm …. 
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Lørdag aften hyggede vi os rundt om bålet, spiste kage og så hinandens 

skuespil. Ved 22-tiden var alle godt trætte, vi kom i smølfeposerne og fik 

læst godnathistorie og sov hurtigt.  

 

Søndag var vi klar igen. I dag skulle vi alle følge en pølses liv fra fødsel 

til død. Vi fik udleveret en almindelig wienerpølse, først skulle pølsen 

have tegnet et ansigt og have briller på, før den var klar til at opleve 

verden. Så blev pølsen døbt, derefter blev den ung og var med i en 

teaterforestilling, så frøs den og blev varmet over ilden. Pølsen var en 

lidt vild en af slagsen, så den ville prøve at springe elastikspring, 

desværre 

revnede 

pølsen ved 

springet og 

måtte på 

hospitalet, 

hvor den 

blev syet 

flere steder. 

 

Nu var 

pølsen frisk 

og klar til 

nye eventyr. 

Desværre kom den ud for et trafikuheld og brækkede benet, da den blev 

kørt over af en fuld motorbølle. Igen kom den på hospitalet, hvor den 

blev lagt i gips … 

 

Til sidst døde pølsen af sine kvæstelser og blev begravet med gravsten 

og smukke blomster. – Til frokost fik vi selvfølgelig hotdogs over bål. 

 

Efter frokost kom vores forældre og fik kaffe og kage, vi var alle godt 

trætte efter en dejlig bæversommerlejr. En stor tak for hjælpen til de 

forældre, der var med på lejren og også en stor tak for alle de skønne og 

opfindsomme kager, vi havde med. 



Grøn∙Sagen / august 2017 / 16 

3-2-1… Nedtællingen til 
julemarkedet er begyndt 

Julemarkedet i Bredballe Missionshus er altid hyggeligt  

og indbringende. I år holdes det lørdag 25. november 

 

Af Susanne Herrmann, medlem af julemarkedsgruppen 

 

Vi går snart i gang med at gøre klar til KFUM-Spejdernes årlige 

julemarked i Bredballe Missionshus. I år holdes markedet lørdag 25. 

november. Markedet giver et godt overskud til spejderarbejdet i gruppen 

– og der er gode muligheder for at 

være med til forberedelserne. 

 

Har du lyst til at være med i 

Nissebanden? 

Vi er nogle forældre, som mødes og 

forbereder julemarkedet.  

Vi mødes tre gange inden 

julemarkedet, hvor vi kreerer ting og 

sager, som vi sælger på 

julemarkedet. Selv om du ikke har 

kreative gener, er der mange ting, du 

kan hjælpe med alligevel. Derudover mødes vi en lørdag og binder 

kranse. 

 

Kreative dage 

Vi mødes 20. september kl. 19-21.30, 11. oktober kl. 13-16 og 11. 

november kl. 13-16 på Lervangen 16, 7120 Vejle Øst.  

Du behøver ikke at medbringe noget, medmindre du har en god ide, som 

du vil arbejde med. Ellers kan du bare møde op, så finder vi i fællesskab 

på noget, du kan lave. 
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Kransebinding i Ekkodalen 

Vi binder adventskranse lørdag 18. november klokken 10-15. 

10.00-10.30 Intro til, hvordan man binder en god adventskrans  

10.30-12.00 Binding af kranse i hyggeligt selskab med andre  

spejderforældre og spejdere 

12.00-12.30      Frokost 

12.30-14.45     Binding af kranse i hyggeligt selskab med andre 

   spejderforældre og spejdere 

14.45-15.00     Kaffe & kage & tak for dag 

 

Til kransebinding skal du huske at medbringe: Grensaks, forskelligt 

pyntegrønt fra haven som: nordmannsgran, taks, nobilisgran, tuja, 

hønsefod, enebær, kristtjørn, birkegrene, rød kornel og koglegrene.  

Du behøver ikke at komme alle gangene, så hvis du har lyst til at give en 

hånd med, så mød op.  

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Else Marie Søholm på tlf. 24 42 

97 26.  

 

Gaver til 

tombola 

Kære spejder-

forældre – hvis I 

har mulighed for 

at sponsorere 

gaver til 

tombolaen  

på vores jule-

marked lørdag  

25. november,  

må I meget 

gerne aflevere 

dem til lederne i spejderhuset senest 20. november. Ved spørgsmål: 

Kontakt Susanne Herrmann Kristensen på tlf. 42 18 04 89. 
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Bævere, efterår 2017                    0. og 1. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 22 Fælles startmøde  

Tirsdag 29 Vi lærer hinanden at kende, laver navneskilte, leger mm  

 SEPTEMBER 

Søndag 03 Friluftsgudstjeneste  ved Bredballe Kirke klokken 14.00 

Tirsdag 05 Tag en kammerat med til spejder – bålaften 

Tirsdag 12 På tur i skoven, vi starter på Hulebyggermærket  

Lørdag-  16- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 17 

Tirsdag 19 Intet møde 

Tirsdag 26 Hulebyggermærket – vi bygger huler i skoven 

 OKTOBER 

Tirsdag 03 Hulebyggermærket – vi gør hulerne færdige og besøger hinanden 

Tirsdag 10 Bålaften – vi laver primimad 

Tirsdag 17 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 24 Magiens Aften   

Tirsdag 31 Halloween – i skoven med lommelygterne tændt, husk lygter 

 NOVEMBER 

Tirsdag 07 Bålaften – vi bager pizza og undersøger, hvor maden kommer fra 

Tirsdag 14 Vi besøger brandstationen – mødes og afhentes på Norgesvej 1  

Tirsdag 21 Vi laver julepynt til julemarkedet 

Lørdag 25 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 9-15  

Tirsdag 28 Juleafslutning – vi hygger, synger, leger og får æbleskiver  

 DECEMBER 

Juleferie hele december  

 JANUAR 2018 

Tirsdag 09 Forberede nytårsparade  

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 

Bæverstab 

Majbritt Fredgaard  61 94 05 98     

Trine Thorsen    40 98 38 89  

Susanne Hermann   42 18 04 89 

Jens Peter Knudsen  41 81 81 60 

Rene Stig Jacobsen  29 13 47 31 

Gitte Kvelland  

Viola Oxlund   

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. 
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Ulve, efterår 2017                         2 . og 3. klasse 

 AUGUST    

Tirsdag 22 Fælles startmøde  

Tirsdag 29 Kniv/Øksemærket + førstehjælp  

 SEPTEMBER 

Søndag 03 Friluftsgudstjeneste  ved Bredballe Kirke klokken 14.00 

Tirsdag 05 Kniv/Øksemærket + bålmad (husk tallerken, bestik og krus)  

Tirsdag 12 Fuldmånemøde 

Lørdag-  16- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 17 

Tirsdag 19 Intet møde 

Tirsdag 26 Jungleaften  

Lørdag 30 Vedligehold af hytten sammen med DDS-spejderne  

 OKTOBER 

Tirsdag 03 Stjerneløb (fælles for ulv + junior)  

Fredag- 06   Sheltertur. Indbydelse følger  

Lørdag  07 

Tirsdag 10 Intet møde pga lejr i weekenden inden  

Tirsdag 17 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 24 Kokkemærket (husk bestik, tallerken og krus)   

Tirsdag 31 Kokkemærket (husk bestik, tallerken og krus)  

 NOVEMBER 

Tirsdag 07 Fuldmånemøde   

Tirsdag 14 Vi producerer varer til julemarkedet  

Tirsdag 21 Almindeligt møde  

Lørdag 25 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 9-15  

Tirsdag 28 Juleafslutning (æbleskiver + bingo) 

DECEMBER  

Juleferie hele december  

 JANUAR 2018 

Tirsdag 09 Forberede nytårsparade  

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 
Ulvestab  

Leif Tarri    26 13 94 23 Niels Knuzen 53 58 86 78 

Janni Gotfredsen 26 2184 63  Nadia M. Kristiansen 21 86 50 69 

Alexander Nymark 25 61 51 26  Jens V. F. Thomsen 31 10 28 65 

Kristian Appel  52 34 25 76 Jan Iburg  23 83 45 46  

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. 
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Juniorspejdere, efterår 2017       4. og 5. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 22 Fælles startmøde  

Tirsdag 29 Juniormøde  

 SEPTEMBER 

Søndag 03 Friluftsgudstjeneste  ved Bredballe Kirke klokken 14.00 

Tirsdag 05 ”Tag en ven med”-møde  

Tirsdag 12 Juniormøde  

Lørdag-  16- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 17 

Tirsdag 19 Fællesmøde (junior + trop)  

Tirsdag 26 Juniormøde  

Lørdag 30 Vedligehold af hytten sammen med DDS-spejderne  

 OKTOBER 

Tirsdag 03 Stjerneløb (fælles for ulv + junior)  

Tirsdag 10 Juniormøde  

Tirsdag 17 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 24 Juniormøde   

Tirsdag 31 Juniormøde  

 NOVEMBER 

Tirsdag 07 Juniormøde  

Tirsdag 14 Vi producerer varer til julemarkedet  

Tirsdag 21 Juniormøde  

Lørdag 25 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 9-15  

Tirsdag 28 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2018 

Tirsdag 09 Forberede nytårsparade  

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 
 
Juniorstab 

Christian Holm Rasmussen 29 48 58 27 

Henrik Lüders   23 25 42 91 

Mikkel Thorsen   40 81 60 40 

Sisse Mürer Højer  51 88 47 85 

  

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. 
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Spejdertroppen, efterår 2017  6., 7. og 8. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 22 Fælles startmøde  

Tirsdag 29 Tropmøde  

 SEPTEMBER 

Søndag 03 Friluftsgudstjeneste  ved Bredballe Kirke klokken 14.00 

Tirsdag 05 ”Tag en ven med”-møde  

Tirsdag 12 Tropmøde 

Lørdag-  16- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 17 

Tirsdag 19 Fællesmøde (junior + trop)  

Tirsdag 26 Patruljemøde  

Lørdag 30 Vedligehold af hytten sammen med DDS-spejderne  

 OKTOBER 

Tirsdag 03 Patruljemøde  

Tirsdag 10 Tropmøde  

Tirsdag 17 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 24 Fællesmøde (trop + senior)   

Fredag-  27- Weekendtur, indbydelse følger 

Lørdag  28 

Tirsdag 31 Tropmøde: Pionering  

 NOVEMBER 

Tirsdag 07 Tropmøde: Pionering  

Tirsdag 14 Tropmøde: Producere varer til julemarked  

Tirsdag 21 Patruljemøde 

Lørdag 25 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 9-15  

Tirsdag 28 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2018 

Tirsdag 09 Forberede nytårsparade  

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 

Tropstab  

Jørn Madsen   50 50 65 77 

Lars Sørensen  20 83 90 94 

Henrik Oxlund  29 69 07 86 

  

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. 
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Senior- og roverspejdere, efterår 2017 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 22 Fælles startmøde  

Onsdag 30 Planlæg efteråret  

 SEPTEMBER 

Søndag 03 Friluftsgudstjeneste  ved Bredballe Kirke klokken 14.00 

Onsdag 06 Planlæg natløb  

Onsdag 13 Planlæg natløb 

Lørdag-  16- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 17 

Onsdag 20 Almindeligt møde  

Onsdag 27 Almindeligt møde 

Lørdag 30 Vedligehold af hytten sammen med DDS-spejderne  

 OKTOBER 

Onsdag 04 Almindeligt møde 

Onsdag 11 Almindeligt møde 

Onsdag 18 Intet møde – efterårsferie  

Tirsdag 24 Fællesmøde (trop + senior) 

 NOVEMBER 

Onsdag 01 Almindeligt møde 

Onsdag 08 Almindeligt møde 

Onsdag 15 Vi producerer varer til julemarked 

Onsdag 22 Almindeligt møde 

Lørdag 25 Julemarked i Bredballe Missionshus kl. 9-15  

Tirsdag 28 Juleafslutning med hele gruppen 

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2018 

Onsdag 10 Forberede nytårsparade 

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 

 

Rover- og seniorstab 

Jens V. F. Thomsen 31 10 28 65 (Rover) 

Kristian Appel  52 34 25 76 (Senior) 

 

Giv gerne besked på Facebook, hvis du ikke kan komme. 

  

Normal mødetid 
er onsdag  

18.30-20.30  

ved Spejderhytten 
i Ekkodalen 

9. klasse 
og opefter 
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Lederoversigt, efterår 2017 
Bævere 

 

 

 

 

 

Majbritt 

Fredgaard 

 

 

 

 

 

Susanne 

Herrmann 

 

 

 

 

 

Jens Peter 

Knudsen 

 

Trine 

Thorsen 

 

Rene Stig 

Jacobsen 

 

Gitte 

Kvelland 

 

Viola Oxlund 

 

Ulve 

 

 

 

 

 

Leif Tarri 

 

 

 

 

 

 

Niels  

Knuzen  

 

 

 

 

 

Janni 

Gotfredsen 

 

Nadia Milton 

Kristiansen 

 

Alexander 

Nymark 

 

Jens V.F. 

Thomsen  

 

Kristian 

Appel 

 

Jan Iburg 

Junior 

 

 

 

 

 

Chr. Holm 

Rasmussen  

 

 

 

 

 

Henrik 

Lüders 

 

 

 

 

 

Mikkel 

Thorsen 

 

 

 

 

 

Sisse Mürer 

Højer 

 

∞ 

 

Kontakt-

oplysninger 

ved program 

for den 

enkelte 

enhed 

 

 

Trop 

 

 

 

 

 

Jørn Madsen 

 

 

 

 

 

 

Lars 

Sørensen 

 

 

 

 

 

Henrik 

Oxlund 

 

∞ 

 

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 

Michael S. 

Kristiansen 

skjaebbe 

@gmail.com  

40 92 10 02 

 

mailto:ise.buhl@gmail.com
mailto:ise.buhl@gmail.com
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Oplev 
spejderlivet 
på egen krop  
Både børn og forældre er 

velkomne i Vork Bakker  

16.-17. september 

 

Var du også en af dem, der misundeligt så billederne fra Sønderborg på 

Facebook og hver aften blev positivt overrasket over alle de gode 

historier fra Spejdernes Lejr 2017 i medierne? Nu har du chancen for 

selv at opleve en vaskeægte spejderlejr! 

 

Vi skal på familietur til Vork Bakker – et skønt lejrsted i Vejle Ådal. 

Har du lyst til at tage med, men ikke mod på sovesale, sheltere og telte, 

så fortvivl ikke: I Vork er det kun de ”ægte” spejdere, der skal sove på 

sovesal og i sheltere. Vi andre får tildelt familierum med plads til fire og 

eget bad. Der er fælles aktiviteter i løbet af eftermiddagen, 

fællesspisning og lejrbål, før vores sagnomspundne natløb sættes i gang. 

Lørdag afsluttes for børnene med hygge i soveposerne, og de voksne 

evaluerer dagen over et glas rødvin, før vi går i seng. Et kæmpe kryds 

i familiekalenderen lørdag-søndag 16.-17. september.  

 

∞∞∞ 

 

Julemarked lørdag 25. november   
Spejdernes traditionsrige julemarked i Bredballe Missionshus holdes i år 

lørdag 25. november klokken 9-15. Vi er klar med masser af hygge 

og julestemning, kranse, grønt og dekorationer, julepynt og hobbyting, 

nybagte vafler, kaffe, te og kage og tombola med spændende gevinster. 

Husk: Hele overskuddet går til spejderarbejdet i Bredballe Gruppe. 


