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Grøn∙Sagen

Facebook gav
juletræerne et boost
 Julemarkedet blev en succes - igen
 Hele Danmarks Familieklub – er det
noget for os?
 Se programmet for foråret 2018
 Nedtælling til grupperådsvalget

Juletræssalget er fortsat
en fælles opgave
Juletræssalget indbragte cirka 62.000 kroner. Men det
kniber stadig at få alle til at tage en salgsvagt eller to.
Af Niels Knudsen, medlem af juletræsgruppen
Vi har haft juletræssalg ved Bredballe Center 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.
De salgsvagter, I som forældre eller bedsteforældre tager sammen med
spejderen, sikrer cirka en tredjedel af vores samlede spejderbudget. Så
det kommer fra hjertet, når vi allerede nu – her i januar – beder jer om
at yde to til fire timers hjælp igen i december 2018.
Vores afhængighed af hjælpende forældres hænder er ikke anderledes
end fodboldklubbens og håndboldklubbens, som alle har aktiviteter for
børn. Fælles for alle foreninger og klubber er, at vi er afhængige af, at I
forældre giver en hånd med. Det kan være oprydningsdage, praktisk
arbejde ved nytårsparade eller juletræssalget. Desværre er der en
nedgang i andelen af forældre, der aktivt hjælper med. I flere år har
andelen af forældre, der ikke hjalp til, været på cirka 25 procent, men i
2017 var den på vej mod 40 procent. Det er en kurve, der skal knækkes.
Juletræsgruppens arbejde er blandt andet at få bemandet vagterne. Igen
i år vil der være instruktion og hjælp til salget – og vi vil holde en
introaften om, hvad sådan en vagt indebærer.
Vi vil derfor i år tildele jer en vagt, og så er det jer som forældre, der er
ansvarlige for at bytte den med en anden forældre, hvis tidspunktet ikke
passer.
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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 2017 havde vi raftet
en ponyindhegning i
stedet for at bruge
byggehegn. Vi havde
fået ekstra fødder, så
juletræerne kunne
stå, og raftehegnet
blev brugt til at binde
juletræerne op ad, så
det også virkede som
præsentationsplatform. Alle
juletræerne var
pakket ud, og
salgspladsen fremstod som en lille grøn juletræs-oase med julepynt og
julelys. I 2017 brugte vi også Facebook til at markedsføre vores
juletræssalg. Vi benyttede opslag på ”Facebook Vejle” og ”Det sker i
Vejle”, og her blev I opfordret til at dele og like vores opslag. Hermed
sikrede vi, at der hele tiden var info om vores salg.
Vi lavede også et par salgsvideoer, som vi sendte ud, og vi havde en lille
leg med at navngive træerne, så det ikke bare var et træ, men derimod
Anders, Benedicte, Christian og Dorthe, som vi solgte. Disse tiltag gav et
boost i salget, for vi har et estimeret overskud på cirka 62.000 kroner
fra juletræssalget i 2017. Det er 20.000 kroner mere end året før.
Husk, at de få timer, der kræves af jer som forældre ved juletræssalget,
indbringer os den tredjedel af budgettet, som gør det sjovt for jeres børn
at være med her i KFUM-Spejderne i Bredballe.
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Julemarkedet
hittede endnu
en gang
KFUM-Spejdernes julemarked i
Bredballe Missionshus er både
hyggeligt – og indbringende.
Af Kristian Søholm, medlem af
julemarkedsgruppen og grupperådet
Vi holdt julemarked igen i 2017. Det er en af vores pengegivende
aktiviteter, som er med til at holde spejdernes kontingent på et lavt
niveau. Det har dog også en helt anden betydning, nemlig at skabe
sammenhold blandt spejderforældre, spejdere og søskende til spejdere.
Julemarkedet har eksisteret i mange år, takket være mange forskellige
bidragydere: sponsorer, butikker og privatpersoner, spejdere,
spejderledere, forældre til nuværende og tidligere spejdere.
I 2017 startede vi med en evaluerings- og planlægningsdag i juni.
Der blev udarbejdet en liste med ”Hvem Gør Hvad” for hvert område:
Planlægning, Reklame, Grønt+Dekoration, Julepynt, Tombola, Køkken og
Salgsbod. I alt var vi cirka 10 personer for at få det hele til at lykkes. I
september begyndte de praktiske forberedelser, blandt andet ved et par
arbejds- og hyggemøder arrangeret af Else-Marie Søholm, hvor der blev
produceret julepynt og koordineret.
Vi holdt kransebindingsdag 18. november fra klokken 10 til 15, hvor der
blev gået til den med kransebinding i fem timer i Ekkodalen. Alle kranse,
som blev solgt ved julemarkedet, blev bundet i løbet af dagen. Vi var
otte personer til arbejdsdagen.
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Der vil blive arrangeret en lignende dag i år, hvor alle kan være med. Vi
sørger for oplæring på dagen, så bare mød frem.
Ugen efter holdt vi så vores årlige
julemarked i Bredballe Missionshus. Borde, stole samt julepynt og
tombola blev stillet op fredag, og
lørdag gik det løs. I tombolaen var
det blevet til 300 gevinster, som
stort set alle var sponsoreret.
Dagen forløb rigtig godt med et
flot salg i alle salgsboderne. Mange
mennesker kom forbi og købte
julepynt, kranse og lodder, og mange købte forfriskninger – varme
vafler, lagkage, kaffe og te. Som noget nyt havde vi denne gang et
kastespil, hvor man vandt varme vafler ved at ramme huller i en
”snemand” af træ.
Jeg vil gerne takke alle, som gjorde det muligt at gennemføre 2017julemarkedet. Samtidig vil jeg også opfordre andre til at deltage i år, da
vi altid kan bruge en ekstra hånd. Du er velkommen til at kontakte mig
for yderligere oplysninger, hvis du vil være med til at gøre en forskel. Vi
ved, at vi kommer til at mangle kræfter på tombolaområdet og
grøntområdet, og det er nødvendigt, at vi får nye kræfter på disse
poster, hvis julemarkedet skal bestå. Vi har mange forskellige opgaver,
både praktiske og kreative, og i øjeblikket er det mest de praktiske
hænder, der er mangel på, så kom frisk – det er faktisk hyggeligt.
Disse virksomheder bidrog med sponsorgaver eller reklameplads – tak!
 Forza Bikes, Bredballe  Estate Else Borgvardt

 JYSK

 Plantorama

 Storgaard

 Rema 1000

 SpejderSport

 Shell, Horsensvej

 Bauhaus

 Jolly-Tex ApS

 Sahva A/S

 Funsport A/S

 OK Benzin, Bredballe Handelsplads
 Restaurant Marmaris Kebab & Pizza

 Kristian Appel
 Apoteksudsalget i Bredballe
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Nytårsliste:

Den succesfulde
gruppe
Hvad skal der til for at skabe succes i vores spejdergruppe? Det
giver gruppelederen og grupperådsformanden et bud på her!
Af Helene Tarri Hougaard, formand for grupperådet
(forældrebestyrelsen) i KFUM-Spejderne Bredballe
og Kristian Appel, gruppeleder,
kristian.appel@gmail.com
Du kender nok top-5 eller top-10-lister fra dine google-søgninger eller
fra aviserne. Vores prioriterede top-6 liste over, hvad der skal til for at
være en succesfuld spejdergruppe, er følgende:
1. En vision
2. Mange børn
3. Mange ledere
4. Aktive forældre
5. Et sted at være
6. En sund økonomi
Hvordan scorer Bredballe Gruppe så?
1. En vision: Ja. ”Sammen rykker vi verden - med vilje”. Stort at se det
udført på den store Spejdernes Lejr i Sønderborg i sommer.
2. Mange børn: Ja, bestemt, men vi skal være endnu flere.
3. Mange ledere: Ja, vi er nok, og vi supplerer fint ind nedefra, men vi
kan altid være en mere.
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4. Aktive forældre: Hmm, tjah, bum, bum.
5. Et sted at være: Ja (selvom vi trænger alvorligt til et nyt hus).
6. Sund økonomi: Ja, vi tærer lidt på formuen, men det er OK.
Så 5 ud af 6 er vel meget godt? Ja, det er godt, men vi skal have det
sidste ben med.
En spejdergruppe er ikke noget, der fungerer af sig selv, den kræver et
vist engagement fra forældrene for at overleve på sigt. På nydansk er
det en ”udfordring” at få jer forældre til at tage en tørn. Vi oplever, at
det er de samme, der både napper en ekstra juletræsvagt, bager kage
og i øvrigt giver en hånd. Stor tak til jer – vi er meget taknemmelige.
Vi har brug for hjælp til følgende i løbet af året:
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(fortsættes næste side)

 Vedligehold af huset og grunden (3-4 timer to gange årligt).
 Bestyrelsesarbejde (grupperåd) (4 møder af max to timer om året og
planlægning af sommerafslutning, familietur og nytårsparade).
 Salg af juletræer (1 vagt af 2 timer per spejder).
 Kagebagning, hjælp til sommerafslutning med videre.
Kagebagning og anden direkte hjælp i enhederne går fint, men de
resterende poster bruger vi i gruppen rigtigt meget energi på at få hjælp
til, og det er spild af vores tid og frustrerende, synes vi. Det er vigtigt
arbejde, der skal laves for at støtte op om spejderne/vores børn. Vores
ledere bruger hver tirsdag aften plus forberedelse – mange af dem også
en uge af deres ferie på VORES børn uden at få en krone for det! Vi
synes derfor, at vi som minimum kan bakke op, at forholdene er i orden,
og at der er penge til, at de kan lave sjovere spejderaktiviteter og ikke
selv skal betale for udgifter, de har i forbindelse med spejderarbejdet.
Vi har bestemt ikke en forventning om, at I kommer hver gang, der er
brug for en ekstra hånd. Faktisk har vi kun en forventning om, at I tager
en juletræsvagt og derudover hjælper én gang i løbet af året. Når vi
kigger på det faktuelle, ser det dog lidt trist ud. Der kom 1½ forældre til
vedligehold i efteråret, 1 forældre til at hjælpe med nytårsparaden, vi
har hele året manglet et bestyrelsesmedlem, og cirka 40 procent af
forældrene tager ikke en tørn med at sælge juletræer. Vi er helt klar
over, at I, som vi, har job og familie, der skal passes, og at man i
perioder har mere travlt end ellers. Vi er en stor gruppe med mange
forældre. Derfor burde det også være muligt, at man i perioder ikke
bidrager så meget – så kan andre byde mere ind.
Vores nytårsønske for 2018 er, at alle forældre det næste år vil
overveje, om de ikke kan finde 2 timer i løbet af året og bruge dem på
spejderne – og derved være med til at hjælpe og støtte det kæmpe store
stykke frivillige arbejde, vores ledere gør for vores børn.
Spejderhilsner
Helene og Kristian
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Grupperådet – hvad er det
egentlig?
Forældrene mødes, mens spejderne har fastelavnsfest.
Af Helene Tarri Hougaard, formand for grupperådet
(forældrebestyrelsen) i KFUM-Spejderne Bredballe
Som nye 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 (Jens Peter Knudsen) 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. Det vil sige, at vi står for at arrangere
sommerafslutningen, nytårsparaden og den årlige familietur til Vork. Vi
har det overordnede ansvar for økonomien. På vores møder 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, Lise Buhl, Bendix Christensen, Ib Stensgaard og mig). Da flere
af os efter en lang periode har brug for en pause, trænger vi til nye
medlemmer i grupperådet. Arbejdsbyrden ved at være i grupperådet er
overskuelig, til gengæld er det en sjov måde at deltage aktivt i ens barns
spejderliv på. Personligt har jeg mødt nogle spændende mennesker, som
jeg har det sjovt sammen med – også uden for spejderverdenen.
Vi har valg til grupperådet samtidig med spejdernes fastelavnsfest
tirsdag 20. februar. Hvis du tænker, at grupperådet kunne være noget
for dig, så mød op og hør nærmere. Selv hvis du ikke er interesseret i at
stille op, så mød endelig op alligevel! Hvis du gerne vil vide mere
allerede nu, kan du kontakte mig på helenehougaard@hotmail.com.
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Bævere, forår 2018

0. og 1. klasse

JANUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

16
23
30

Intet møde
Bålaften – vi bager pandekager og skumfiduser
Førstehjælp

FEBRUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

Vi maler fastelavnstønder
Intet møde – vinterferie
Fastelavnsmøde og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30
Bålaften – vi laver lækre pizzaer

06
13
20
27

Vi starter med at tage Eventyrmærket
Eventyrløb
Vi gør Eventyrmærket færdigt
Intet møde – påskeferie

3
10
17
21
24

Bålaften – tag en ven med. Vi åbner op for førskolebørn
Vi arbejder med Udforskermærket
Udforskermærket
Vi henstiller af hensyn til
10 km vandretur
beboerne i området til,
at man parkerer enten
Intet møde
ved Bybækvej eller
Viemosevej ved
aflevering eller
Vi begynder på Naturmærket
afhentning.
Bålaften – brændenældesuppe og boller

MARTS
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Bæverne
mødes
17.0018.30
ved
spejderhuset
i Ekkodalen.
Sørg altid
for at være
praktisk
påklædt til
udeaktivitet.

APRIL
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
MAJ
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fre-søn
Tirsdag

01
08
15 Naturmærket
22 Naturmærket
25-27 Bæver-ulve-sommerlejr
29 Intet møde

Første tirsdag
i måneden er der
forældrekaffe.

JUNI
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

05
12
19

Vi lærer knob og starter på at bygge mini-tømmerflåde
Minitømmerflåder ved Tirsbæk Strand. Mødes på p-plads 17.00
Fælles afslutning kl. 18.00-19.30

AUGUST
Tirsdag

21

Fælles startmøde kl. 18.00-19.30

Bæverstab
Majbritt Fredgaard
Susanne Hermann
Gitte Kvelland
Viola Oxlund

61 94 05 98
42 18 04 89
20 42 40 27

Trine Thorsen
Rene Stig Jacobsen
Brian Ahlmann
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40 98 38 89
29 13 47 31
41 99 12 29

Ulve, forår 2018

2 . og 3. klasse

JANUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

16
23
30

Intet møde på grund af nytårsparaden
På opdagelse – mærke
På opdagelse – mærke

FEBRUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

MARTS
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

APRIL
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

03
10
17
24

På opdagelse – mærke
Vinterferie – intet møde
Fastelavnsmøde og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30
Fuldmånemøde
Ulvene mødes
18.30-20.00
ved spejderTankebryder – mærke
huset i
Tankebryder – mærke
Ekkodalen. Vær
Påskemøde med gartnermærke + karse
altid praktisk
Påskeferie – intet møde
påklædt til
udeaktiviteter.
Tankebryder – mærke
Gartnermærke
Fællesmøde ulv + junior
Fuldmånemøde

Parkér venligst
ved Bybækvej
eller
Viemosevej ved
aflevering og
afhentning.

MAJ
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Fre-søn
Tirsdag

01 Gartnermærke
08 Forberede distriktsturnering
15 Forberede distriktsturnering
19 Distriktsturnering i Fredericia
22 Intet møde på grund af distriktsturnering
25-27 Ulve-bæver-sommerlejr
29 Intet møde på grund af sommerlejr

Første tirsdag
i måneden er
der
forældrekaffe.

JUNI
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

05
12
19

Skovtur
Strandmøde (vi mødes ved Tirsbæk strand)
Fælles afslutning kl. 18.00-19.30

AUGUST
Tirsdag

21

Fælles startmøde kl. 18.00-19.30

Ulvestab
Leif Tarri
Nadia M. Kristiansen
Jens V.F. Thomsen
Jens Peter Knudsen

26
21
31
41

13
86
10
81

94
50
28
81

23
69
65
60

Niels Knuzen
Alexander Nymark
Kristian Appel
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53 58 86 78
25 61 51 26
52 34 25 76

Juniorspejdere, forår 2018

4. og 5. klasse

JANUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

16
23
30

Juniormøde
Juniormøde
Juniormøde

FEBRUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

Juniormøde
Intet møde – vinterferie
Fastelavnsmøde og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30
Juniormøde

06
13
20
27

Fællesmøde trop + senior
Juniormøde
Juniormøde
Intet møde – påskeferie

03
10
17
24

Juniormøde
Juniormøde
Fællesmøde ulv + junior
Juniormøde

MARTS
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Normal
mødetid er
tirsdag 18.3020.00 ved
Spejderhytten i
Ekkodalen.

APRIL
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Parkering på
Viemosevej eller
Bybækvej.

MAJ
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Tirsdag

01
08
15
19
22
29

Juniormøde
Juniormøde
Juniormøde
Distriktsturnering i Fredericia
Juniormøde
Fællesmøde junior + trop

05
12
19

Juniormøde
Juniormøde
Fælles afslutning kl. 18.00-19.30

Vær klædt på til
udendørs
aktivitet.
Første tirsdag
i måneden er der
forældrekaffe.

JUNI
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
JULI

Sommerlejr: Tydal, Tyskland (uge 27: 30. juni til 7. juli) – junior, trop og senior
AUGUST
Tirsdag

Stab:

21

Fælles startmøde kl. 18.00-19.30

Chr. Holm Rasmussen 29 48 58 27
Mikkel Thorsen
40 81 60 40

Henrik Lüders
23 25 42 91
Sisse Mürer Højer 51 88 47 85
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Spejdertroppen, forår 2018

6., 7. og 8. klasse

JANUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

16
23
30

Kort og kompas – fortræning til DM i spejder
Kort og kompas – fortræning til DM i spejder
Pionering – fortræning til DM i spejder

FEBRUAR
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

Pionering – lave 3-buk til fastelavn
Intet møde – vinterferie
Fastelavnsmøde og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30
Spejderkokkeskole – fortræning til DM i spejder

MARTS
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

06
13
20
27

Fællesmøde trop + senior (introduktion til Roland)
Pizzaovn – færdigbygges
Normal mødetid
Pizzaovn –færdigbygges
er tirsdag
Intet møde – påskeferie
18.30-20.30 ved
APRIL
spejder-huset i
Ekko-dalen.
Tirsdag 03 Forberede og pakke til DM i spejder
Parkering på
Lør-søn 07-08 DM i spejder for trop + senior – weekendtur
Viemosevej eller
Tirsdag 10 Pizzaovn – indvielse og festivitas.
Bybækvej.
Tirsdag 17 Patruljemøde – mærke
Tirsdag 24 Patruljemøde – mærke
Vær klædt på til
udendørs
MAJ
aktivitet.
Medbring kniv
Tirsdag 01 Patruljemøde – mærke
(og lommelygte).
Tirsdag 08 Tropmøde
Giv gerne
Tirsdag 15 Forberede og pakke til distriktsturnering
besked, hvis du
Lørdag
19 Distriktsturnering i Fredericia
ikke kommer.
Tirsdag 22 6. klasse fra Kirkebakkeskolen på besøg
Tirsdag 29 Fællesmøde junior + trop (trop har ansvaret)
Første tirsdag
i måneden er der
JUNI
forældrekaffe.
Tirsdag 05 Patruljemøde
Tirsdag 12 Klargøre tur til Tydal, Tyskland
Tirsdag 19 Fælles afslutning kl. 18.00-19.30
JULI
Sommerlejr: Tydal, Tyskland (uge 27: 30. juni til 7. juli) – junior, trop og senior
AUGUST
Tirsdag
Stab:

21

Fælles startmøde kl. 18.00-19.30
Jørn Madsen
Henrik Oxlund

50 50 65 77
29 69 07 86

Lars Sørensen
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20 83 90 94

Senior- og roverspejdere, forår 2018

9. klasse
og opefter

JANUAR
Onsdag
Onsdag
Onsdag

17
24
31

Møde
Møde
Møde

FEBRUAR
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag

07
14
20
28

Møde
Intet møde – vinterferie
Fastelavnsmøde og valg til grupperådet kl. 18.00-19.30
Møde

06
14
21
28

Fællesmøde trop + senior (introduktion til Roland)
Møde
Møde
Intet møde – påskeferie

MARTS
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
APRIL
Onsdag
Lør-søn
Onsdag
Onsdag
Onsdag
MAJ
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
JUNI
Onsdag
Onsdag
Tirsdag

04 Møde
07-08 DM i spejder for trop + senior – weekendtur
11 Møde
18 Møde
25 Møde
Normal mødetid
er onsdag
18.30-20.30
02 Møde
ved Spejderhytten
09 Møde
i Ekkodalen.
16 Møde
23 Møde
Giv gerne besked
30 Møde
på Facebook, hvis
du ikke kan
komme.
06 Møde
13 Møde
19 Fælles afslutning kl. 18.00-19.30

JULI
Sommerlejr: Tydal, Tyskland (uge 27: 30. juni til 7. juli) – junior, trop og senior
AUGUST
Tirsdag

21

Fælles startmøde kl. 18.00-19.30

Rover- og seniorstab
Jens V. F. Thomsen 31 10 28 65 (rover)

Kristian Appel 52 34 25 76 (senior)
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Lederoversigt, forår 2018
Bævere

Ulve

Junior

Trop

Senior

Majbritt
Fredgaard

Leif Tarri

Chr. Holm
Rasmussen

Jørn Madsen

Kristian
Appel
Rover, klan

Susanne
Herrmann

Niels
Knuzen

Henrik
Lüders

Lars
Sørensen
Jens V.F.
Thomsen

Trine
Thorsen

∞
Rene Stig
Jacobsen
Gitte
Kvelland

Jens Peter
Knudsen

Mikkel
Thorsen

Nadia Milton
Kristiansen

∞

Viola Oxlund
Brian
Ahlmann

Alexander
Nymark
Jens V.F.
Thomsen

Sisse Mürer
Højer
∞

∞
Kristian
Appel
Kontingentopkrævning
Lise Buhl
lise.buhl@
gmail.com
40 87 30 35

Henrik
Oxlund

Kontaktoplysninger
ved program
for den
enkelte
enhed

Bladet
Grøn-Sagen
Vi søger ny
redaktør.
Kan du lide
at arbejde
med ord og
billeder, er
det måske
noget for
dig!
Kontakt
Kristian
Appel
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Overordnet
ledelse
Gruppeleder
Kristian
Appel
kristian.appel
@gmail.com
52 34 25 76
Gruppeassistent Mikkel
Thorsen
40 81 60 40
Hytteudvalget
Michael S.
Kristiansen
skjaebbe
@gmail.com
40 92 10 02

Hele Danmarks Familieklub
”Skal vi starte en familieklub i Bredballe?” spø’r Kristian Appel.
Af Kristian Appel, gruppeleder,
kristian.appel@gmail.com
KFUM-Spejderne i Danmark er med i
projektet ”Hele Danmarks
Familieklub” sammen med FDF og
KFUM’s Sociale Arbejde. De har
spurgt, om vi i Bredballe Gruppe vil
starte en familieklub. Jeg synes,
projektet er interessant, blandt andet fordi det er en mulighed for
forældre, tidligere ledere eller andre lokale ildsjæle for at prøve noget
nyt i fællesskab med andre fra lokalsamfundet. Derfor har jeg fået Maria
fra KFUM-Spejderne til at fortælle mere om projektet. Måske har nogle
af jer lyst til at være med.
 Hvad er en familieklub?
En familieklub er et fællesskab, hvor 7-9 familier med forskellige
baggrunde mødes til god familietid. Det gør de to gange om måneden i
seks måneder, hvor de laver mad og aktiviteter. Det kan for eksempel
være spejderaktiviteter. Familieklubben er et godt sted at møde familier,
vi normalt ikke møder i spejderhuset – og måske et sted at få nye
spejdere. Projektet er i en pilotfase, så der er meget hjælp og sparring
at få fra Maria.
 Hvordan kan du bidrage?
Du kan tage din familie i hånden og deltage i familieklubben eller være
med som frivillig. På spejdernet.dk/frivillig-familieklub/ kan du læse
om forskellige måder at være frivillig på. Hvis du gerne vil vide mere,
kan du læse om projektet på heledanmarksfamilieklub.dk eller på
spejdernet.dk/heledanmarksfamilieklub eller kontakte Maria
Andersen på mariaa@kfumspejderne.dk. Du er også meget velkommen
til at hive fat i mig, Kristian Appel.
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