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Print selv guide  
Vi mangler et trykkeri til GrønSagen kender du et som vil hjælpe os så 

kontakt Helene Hougaard (helenehougaard@hotmail.com), indtil da er 
her en print selv guide 

 

Den nemme 
Hvis det er OK med dig at have 16 A4 sider med en hæfteklamme øverst 

i venstre hjørne skriver du bare ud helt som normalt. 

 

Som hæfte 

Hvis du gerne vil have det kendte A5 hæfte format er det nemmeste at 

udskrive fra det gratis program Adobe Acrobat (måske åbner din 
computer allerede dokumentet i det program). Programmet finder selv 

ud af at side 1 og 16 skal være på samme stykke papir med side 2 og 15 

på bagsiden. Du skal vælge print (Ctrl-P) og trykke på knappen ”Hæfte”” 
eller Booklet” alt efter om det er en dansk eller engelsk udgave af 

programmet. Det kan være du skal eksperimentere lidt for at få print på 

begge sider til at fungere på netop din printer, klik af at du vil have 
udskrift på begge sider og så gælder det om at finde ud af hvad der er 

op og ned på siderne, når man skal vende dem. Mon ikke din spejder 

kan hjælpe? Det bliver sjovt eller frustrerende. 
 

∞∞∞ 

 

 

Vi ses ved kirken 
Spejderne er med til frilufts- 

gudstjeneste søndag 9. september  

 

 

Igen i år er der gudstjeneste på græsset ved sognegården ved Bredballe 

Kirke – i år er det søndag 9. september klokken 14.00. 

Efter gudstjenesten er der bål og aktiviteter. Der bliver også serveret 

kage og kaffe. Alle er velkomne. 

  

mailto:helenehougaard@hotmail.com
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Klar til et nyt spejderår 
Freddy er ny formand for grupperådet, her er hans tanker ved 

starten på det nye spejderår.  

 

Af Freddy L. Nielsen, formand for grupperådet, fredde55@hotmail.com 

 

Velkommen 

På vegne af grupperådet vil jeg gerne byde jer alle velkommen tilbage 

efter en helt fantastisk sommer. Vi håber at alle nu er fyldt af energi og 

klar til et nyt spejderår med gode, lærerige og spændende oplevelser til 

spejder. 

Hvem er jeg 

Mit navn er Freddy L. Nielsen. Jeg blev valgt ind i grupperådet på vores 

generalforsamling i februar og er efterfølgende blevet konstitueret som 

formand for grupperådet. Jeg har 2 børn der går til spejder. Shawn på 9 

år der er Ulv og Alexander på 12 år der lige er blevet trop spejder. 

Vork 

Vi i grupperådet glæder os til et nyt spejderår. En af de ting vi har 

arbejdet en del med på det seneste er årets familielejr i Vork 15-16 

september. Vi har lagt os i selen for at kunne følge op på de senere års 

gode lejre og håber på at vi får en rigtig god weekend med stor 

deltagelse. 

Tak for opbakningen 

Vi er rigtig glade for alle de forældre der løbende bakker op om arbejdet 

og giver en hjælpende hånd. Denne opbakning fra forældregruppen er 

uundværlig i forhold til at få det hele til at fungere. Vi har haft nogle folk 

der efter rigtig mange års arbejde i gruppen har valgt at trække sig fra 

nogle af posterne og der har vi fået nye kræfter ind. 

Afgående Gruppeleder Kristian Appel har sagt ja til at blive redaktør på 

Grøntsagen. Ole har indvilliget i at være webredaktør. Tidligere 

medlemmer af grupperådet arbejder på at finde et trykkeri der vil 

sponsere trykningen af Grøntsagen og bakker i øvrigt op omkring 

styringen af kommende familielejr. Alt sammen uundværlig hjælp for 

Grupperådet og med til at sikre at hverdagen fungere. 
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Du kan også hjælpe 

Vi satser på at også nye forældre vil bakke op løbende. En af de store 

perioder for hjælp til spejdergruppen nærmer sig med hastige skridt. 

Spejdergruppen står for salg af juletræer ved Bredballecentret og dette 

arbejde er med til at give en god indtægt for gruppen der er med til at vi 

kan holde kontingent og betalingen til div. Arrangementer på et 

minimum. Derfor en høflig opfordring til at tage en vagt eller to således 

at vi kan få det dækket ind. Der vil komme mere info vedr. dette fra 

juletræs gruppen på et senere tidspunkt. 

 

 

Husk vedligehold af hytten søndag 23/9 

Husk der er vedligehold af hytten søndag 23/9 som husudvalget 

arrangere for forældre fra begge ejer grupper. Der er opgaver af enhver 

slags. Her er du selvfølgelig også meget velkommen. 

 

Med ønsket om et godt spejderår 

Freddy L. Nielsen 

Formand for Grupperådet 
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Ryekol blev forvandlet til 
Mars og fyldt med ulve og 
bævere. 
Af Trine Thorsen 

 

Fredag den 25. maj 2018 var det tid til årets fælles sommerlejr for 

bævere og ulve. Afgang fra Bredballe centret var sat til kl. 17.00 og som 
tiden nærmede sig, drev luften af forventning, glæde og en lille smule 

nervøsitet. Vi fik vinket farvel til mor & far og afsted mod Ryekol ved Gl. 

Ry.  
 

Stor tilslutning 

Og sikke en forsamling, vi var afsted. Intet mindre end 37 bævere og 20 
ulve drog afsted i en stor samlet flok. Aldrig 

før har der været så stor en flok bævere 

afsted– det er en sand fornøjelse med så stor 
opbakning – tak for det. Straks ved ankomst 

på Ryekol lå arbejdet med indlogering foran 

os. Og det var travle spejdere; Det var 
spændende og en anelse udfordrende, at man 

åbenbart på samme tid skulle finde en 

soveplads, skifte tøj, undersøge huset, gå på 
opdagelse i spejderhytten OG spise den 

medbragte aftensmad😊. Men alt lykkes, og 

alle bævere blev godt indlogeret på førstesalen af spejderhytten, mens 

ulvene slog telte op på pladsen foran.  
Turens første lejrbål inkl. underholdning, 

hygge, snobrød og kram, til de der havde 

behov for dette, blev afholdt, og det var en 
flok forventningsfulde spejderne, der langt 

om længe krøb lidt køjs.  

 
Tidlig start 

Lørdag morgen startede tidligt (meget 

tidligt), hvad var nu det; Professor Baltazar 
bad om hjælp til at komme hjem fra Mars, 

for han var løbet tør for proviant – Mars-barer😊.  

Alle blev udstyret med de rette astronaut-uniformer (man skal jo som 

bekendt ikke gå ned på udstyr!), og fartøjer til rejsen til Mars skulle 
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fremstilles. Med sved på panden og en stor bunke fantasi, dukkede de 

vildeste og sejeste rum-fartøjer frem. Sikke en arbejdsomhed😊.  

 

Afgang til Mars 
Kl. 12 lød start-råbet til årets rum-rejse mod Mars, og alle rum-færgerne 

blev sendt afsted mod den store fælles rum-station på Mars.  

10 minutters flyvning 
senere dokkede færgerne 

på stationen og kunne 

hjælpe professor Baltazar 
hjem fra Mars.  

 

Eftermiddagen bød på 
rum-o-løb med smagning 

af rum-mad, øvelser i 

hvorledes man færdes på 
Mars og div. rum-spil.  

 
Tak til køkkenholdet 

Vi var jo så heldige med 

vejret, at eftermiddagen 
bragte intet mindre en ca. 

27 grader med sig, så et 

stort tak til den lille gruppe 
frivillige forældre, som 

valgte at bruge deres 

weekend i køkkenet for at 
holde os spejdere 

velnærede og ikke mindre 

vel-hydrerede. 
Køkkenholdet kom på 

banen igen til aftenens 

lejrbål, hvor de blev udsat 
for div. skæg og ballade.  

Søndag morgen skulle der 

ryddes op og pakkes tøj, 
og det er jo pudsigt, som spejder-tasker indeholder en eller anden form 

for elastisk, som springer op, når tasken åbnes med det resultat, at 

spejdertøj ligger hulter til pulter i en skøn pærevælling på sovesalene. 

Lyder det bekendt😊? Bæverne brugte i hvertfald en smule tid på at løbe 

frem og tilbage ml. hinanden ”er det din” – ”ja det er min!”…. Alle 

klarede det heldigvis med et smil på læben og stor hjælpsomhed overfor 

hinanden.  
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Derefter var der tid til 

formiddagsaktiviteten, hvor 
der skulle bygges raketter 

inkl. affyring af disse, laves 

mini faldskærme og 
fremstilles sol-ovne til 

”bagning” af skumfiduser 

på kiks.   
Vi fornemmede, at det var 

nogle trætte, men 

begejstrede, bævere og 
ulve, som vi søndag 

eftermiddag sendte hjem 

fra lejr, og vi glæder os 
allerede til næste år.  

 

∞∞∞ 

 

Er du kreativ, så kom og vær 
med i nissebanden 
Nissebanden står for årets julemarked og vi 

mødes 3 aftener her i efteråret, hvor vi kreere 

ting til julemarkedet.  
Det er meget forskellige ting som vi laver, 

sidste år blev det blandt andet til: bæredygtigt 

julepynt, hæklede flag og karklude. Vi kan godt 
bruge flere nisser, så hvis du går med ideer til 

noget som passer til at sælge på julemarkedet, 

eller bare vil hjælpe til, så er du meget 

velkommen til at komme til vores kreative aftener. 

Udover at kreere ting, står nogle af os også i boderne på julemarkedet 

den 24 og 25 november.  
Vi holder kreative aftener på følgende datoer: 

10 oktober kl. 19 - 21.30 

24. oktober kl. 19 -21.30 
14. november kl. 19 - 21.30 

Adressen vi mødes på, er Lervangen 16, 7120 Bredballe.  

Hvis det har interesse, kan du bare dukke op på vores kreative aftener.  
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Else Marie på telefon 24429726. 
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Lejr uden bål, kan det passe? 
Af Rasmus Brorson Petersen 

 
Trop og junior spejderne var på spejderlejr ved Assenbækmølle. 

Spejderlejren var en smule anderledes, da der ikke måtte tændes bål 

under lejren. Hvis du kender spejder, så ved du at spejder bruger tit bål, 
både til hygge, skumfiduser og madlavning. Men på grund af tørke måtte 

spejderne ikke længere tænde bål på lejren. Det vil blive for farligt og vi 

ville ikke futte hele lejren af, bare for et lille bål. 

  

Afbrændingsforbudet 

Vi kommer ud på Assenbækmølle, og det hele går fint. En aften skulle vi 
have lejrbål for hele lejren. Lejrbålet sætter ild i græsset rundt om, og 

det blev generelt for farligt. 

Vi havde brandvæsnet ude 
for at snakke om 

afbrændingsforbud. Vi måtte 

kun lave vores mad over gas 
efter den dag. Det var ikke 

lige så spejderagtigt, men 

det virkede fint, og vi fik mad 
hver dag. Det var selvfølgelig 

ærgerligt, men vi lavede en 

masse andre sjove ting, og 
det blev alligevel en god lejr, 

hvor vi var på mange sjove 

aktiviteter. 
 

LuksusLejr 

Vi var på en aktivitet kaldet 
luksus lejr. Vi skulle bygge et 

eller andet spændende til 

lejren og vi endte med at 
bygge en rutsjebane af 

rafter. Rutsjebanen virkede 

fint og vi fik prøvet nogle 
ture. Nogle prøvede flere 

ture, men det det blev ved at 

være sjovt. Der var en god 
stemning på lejren, på trods 

af afbrændings forbudet, og 

vi fik lavet mange sjove ting. 
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Vikingemad 

Vi fik lavet mad, men ikke bare en hvilken som helst slags mad. Vi fik 
lavet vikingemad, med de redskaber vikingerne havde, og på den måde 

vikingerne gjorde det. Det var meget primitivt, men det virkede fint. Vi 

fik lov til at prøve en masse ting, som blandt andet at slagte en kylling. 
Vi brugte selvfølgelig lang tid på maden, og vi fik lavet mange ting som 

koteletter, kyllingesuppe, smør, brød, ost, og marmelade. Det var en 

rigtig sjov aktivitet. Selvom den var så primitiv, virkede det 
hele som det skulle, og man følte sig lidt som en viking. 

 

Sightseeing i Esbjerg 
En af dagene var vi ude på sightseeing i Esbjerg, hvor vi så en masse 

ting. Vi var på fiskeri og søfartsmuseum, og så en masse spændende 

ting. Det var en dejlig oplevelse. Efter sæl fodring kørte vi videre og 
brugte noget tid nede i Esbjerg, på at spise frokost. Bagefter havde vi en 

tur i gågaden og hyggede os lidt. Efter lidt tid kørte vi videre og kom 

til Esbjerg svømmestadion. Der badede vi. Bagefter kørte vi tilbage til 
lejren og hyggede os resten af dagen. 

 

∞∞∞ 
 

Har du gaver til julemarkedets tombola? 
På julemarkedet har vi 
en tombola,  så hvis du 

kender nogen som gerne 

vil være sponser eller har 
nogle gaver som du vil 

donere til tombolaen, så 

kan du aflevere gaverne 
til en leder i spejderhuset 

om tirsdagen eller 

kontakte Lene Ahlmann 
på 

lenehyldborg@mail.tele.d

k 
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Bævere, efterår 2018                    0. og 1. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 28 Vi lærer hinanden at kende, laver navneskilte, leger mm   

 SEPTEMBER 

Tirsdag 4 Vi fremstiller græsbævere  

Søndag 9 Friluftsgudstjeneste kl 14 ved Bredballe kirke 

Tirsdag 11 Bålaften, vi bager pandekager, tag en kammerat med   

15-16  Familietur til Vork Bakker 

Tirsdag 18 Intet møde  

Søndag 23 Vedligehold af hytten sammen med DDS kl 10.00 

Tirsdag 25 Superhelteløb 

 OKTOBER 

Tirsdag 2 Trylleri og magi 

Tirsdag 9 Superheltene slår rekorder 

Tirsdag 16 Efterårsferie 

Tirsdag 23 Bålaften – vi laver primimad 

Tirsdag 30 Superhelte på slap line, husk lommelygte 

 NOVEMBER 

Tirsdag 6 Vi starter på kirkemærket  

Tirsdag 13 Forberedelser til julemarkedet 

Tirsdag 20 Vi besøger Bredballekirke, mødes og afhentes på kirkens p-plads 

Lørdag 24 Julemarked 

Søndag 25 Julemarked 

Tirsdag 27 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Ingen bævermøder i december 

 JANUAR 2018 

Tirsdag  8 Vi forbereder nytårsparaden og rister skumfiduser over bål  

Søndag 13 Nytårsparade  

Tirsdag   15 Intet møde 

 

Bæverstab 

Majbritt Fredgaard  61 94 05 98     

Trine Thorsen    40 98 38 89  

Gitte Kvelland  20 42 40 27 

Emil Filsø    41 16 62 89 

Viola Oxlund   
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Ulve, efterår 2018                         2. og 3.klasse 

 AUGUST    

Tirsdag 21 Fællesopstart  

Tirsdag 28 Økse- og knivbevis  

 SEPTEMBER 

Tirsdag 4 Økse- og knivbevis  

Søndag 9 Friluftsgudstjeneste kl 14  

Tirsdag 11 Fuldmånemøde + bålmad  

15-16  Familietur til Vork bakker  

Tirsdag 18 Intet møde  

Søndag 23 Vedligeholde hytten sammen med DDS  

Tirsdag 25 Mærket: ”På junglestien”  

 OKTOBER 

Tirsdag 2 Fællesmøde ulv + junior  

Tirsdag 9 Mærket: ”På junglestien”  

Tirsdag 16 Efterårsferie 

Tirsdag 23 Mærket: ”På junglestien”   

Tirsdag 30 Mærket: ”Lyn og Torden”   

 NOVEMBER 

Tirsdag 6 Mærket: ”Lyn og Torden”  

Tirsdag 13 Producere noget til julemarked  

Tirsdag 20 Mærket: ”Lyn og Torden” + fuldmånemøde  

Lørdag 24 Julemarked  

Søndag 25 Julemarked  

Tirsdag 27 Juleafslutning 

DECEMBER  

Juleferie hele december  

 JANUAR 2018 

Tirsdag 8 Forberede nytårsparade  

Søndag 13 Nytårsparade  

 
Ulvestab  

Leif Tarri    26 13 94 23 Nadia M. Kristiansen 21 86 50 69 

Alexander Nymark 25 61 51 26  Brian Ahlmann  41 99 12 29 

Jens Peter Ø. Knudsen   Morten D. Sørensen  40 62 10 20 

Rene Stig Jacobsen 29 13 47 31 

 

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 2018       4. og 5. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 28 Mærke: Pionering 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 4 Mærke: Pionering 

Søndag 9 Friluftsgudstjeneste kl 14 

Tirsdag 11 Mærke: Pionering  

15-16  Familietur til Vorkbakker  

Tirsdag 18 Mærke: Pionering  

Søndag 23 Vedligehold af hytten sammen med DDS 

Tirsdag 25 Bål hygge + løb 

 OKTOBER 

Tirsdag 2 Fællesmøde ulv + junior (stjerneløb)  

Tirsdag 9 Mærke: klar dig selv  

Tirsdag 16 Efterårsferie 

Tirsdag 23 Bålmad   

Tirsdag 30 Fællesmøde junior + trop (stjerneløb)   

 NOVEMBER 

Tirsdag 6 Mærke: Klar dig selv 

Tirsdag 13 Producere noget til julemarked   

Tirsdag 20 Mærke: klar dig selv  

Lørdag 24 Julemarked  

Søndag 25 Julemarked  

Tirsdag 27 Juleafslutning  

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2018 

Tirsdag 8 Forberede nytårsparade 

Søndag 13 Nytårsparade  

 
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 2018  6., 7. og 8. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 28 ildfaste sten placeres i vores Cobb Oven  

 SEPTEMBER 

Søndag 2 Opmuring af 2 lag på pizza ovn kl 15.00-20.00  

Tirsdag 4 Udgår  

Søndag 9 Friluftsgudstjeneste kl 14  

Tirsdag 11 Start på trop sofa  

14-16  Familietur til Vorkbakker Trop cykler fredag 16.30  

Tirsdag 18 Afpudsning af ovn + fjern sandlag + bord  

Søndag 23 Vedligehold af hytten sammen med DDS  

Tirsdag 25 Flagmærke + hvilke mærke vi skal tage.  

 OKTOBER 

Tirsdag 2 Mærkemøde 

Tirsdag 9 Pizza indvielse 

Tirsdag 16 Efterårsferie 

Tirsdag 23 Mærke møde 

Fredag 26-27 sheltertur  

Tirsdag 30 almindeligt møde (fælles junior + trop)   

 NOVEMBER 

Tirsdag 6 Mærke møde 

Tirsdag 13 Producere noget til julemarked  

Tirsdag 20 Mærke møde  

Lørdag 24 Julemarked 

Søndag 25 Julemarked 

Tirsdag 27 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2018 

Tirsdag 8 Forberede nytårsparade  

Søndag 13 Nytårsparade  

 

Tropstab  

Jørn Madsen   50 50 65 77 

Lars Sørensen  20 83 90 94 

Henrik Oxlund  29 69 07 86 

Niels Knuzen  53 58 86 78 

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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Ledere og andre frivillige, efterår 2018 
Enhed / funktion Navn Tlf E-mail 

Bæver Majbritt Fredgaard  61 94 05 98 fredgaard75@stofanet.dk 

 
Emil Filsø  41 16 62 89 emilfilsoe@gmail.com 

 
Gitte Kvelland  20 42 40 27 gitte@gtsk.dk 

 
Trine Thorsen  40 98 38 89 trine.thorsen@compaqnet.dk  

Ulv Leif Tarri  26 13 94 23 leta@ibc.dk 

 
Brian Ahlmann  41 99 12 29 brian@ahlmann.dk  

 
Jens Peter Ø. Knudsen 

 
jenspeter12@live.dk 

 
Alexander Nymark  25 61 51 26 alex.nymark@gmail.com 

 
Morten Daubjerg Sørensen  40 62 10 20/23 65 16 59 mortenanita@gmail.com 

 
Nadia Milton Kristiansen  21 86 50 69 nadiamiltonk@gmail.com 

 
Rene Stig Jacobsen  29 13 47 31 rsjacobsen@gmail.com 

Junior Christian Rasmussen  29 48 58 27 remabumsen@hotmail.com 

 
Henrik Lüders 23 25 42 91 mulleglad@hotmail.com 

 
Mikkel Thorsen  40 81 60 40 mikkelthorsen@live.dk 

 
Sisse Mürer Højer  51 88 47 85 sisse.murer@gmail.com 

Trop Jørn Madsen  50 50 65 77 madsenjorn2014@gmail.com 

 
Henrik Oxlund  20 80 96 51 oxlund@hotmail.com 

 
Lars Sørensen  20 83 90 94 fam.lbs@gmail.com 

 
Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

    Gruppeleder Vi er ved at finde en ny 52 34 25 76 
 Grupperådsformand Freddy Nielsen 20 86 68 43 fredde55@hotmail.com 

Kasserer Ib Stengaard 40 84 88 04 ib.spejder@hotmail.com 

Grønsagen Kristian Appel 52 34 25 76 kristian.appel@gmail.com 

Hjemmeside og FB Ole Laursen 
 

ole@wadschier.dk 

Medlemsoplysninger Lise Buhl Sørensen 40 87 30 35 lise.buhl@gmail.com  
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Kransebinding i Ekkodalen 
Har du grønne fingre, så kom og hjælp med kreation af kranse og 

juledekorationer til salg på julemarkedet  

TID: Lørdag den 17. november fra kl. 10-15 

STED:  Spejderhuset i Ekkodalen 

 

PROGRAM:  

10.00 -10.30 Intro til hvordan man binder en god adventskrans  

10.30 -12.00 Binding af kranse  

12.00 -12.30 Frokost 

12.30 - 14.45 Binding af kranse  

14.45 - 15.00 Kaffe og kage og tak for dag 

 

HUSK AT MEDBRINGE: 

Grensaks og evt. handsker. 

Forskelligt pyntegrønt fra haven som: 

Norman gran, taks, nobilis gran, thuja, 

hønsefod, enebær, kristtjørn, 

birkegrene, rød kornel og koglegrene  

 

Kontakt Susanne Herrmann Kristensen 

på telefon 42 18 04 89, hvis du vil vide 

mere. 

 

Mød bare op – alle kan være med.  
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Oplev 
spejderlivet 
på egen 
krop  
Søskende og forældre er 

velkomne i Vork Bakker  

15.-16. september 

 

Så er det igen tid at hele familien skal prøve spejderlivet af. 

Det bliver et døgn hvor vi garanterer lattermusklerne bliver testet, du 

møder dine børns spejdervenner og deres forældre, vi har spejderløb for 

hele familien om eftermiddagen og aften sluttes af med lejrbål og 

underholdning – indenfor!!! Og det efterhånden sagnomspundne 

natløb……… 

Lejren er indrettet så hver familie så vidt muligt får deres eget rum, og 

spejderne sover sammen på sovesal. Så man kan sagtens deltage 

selvom man ikke er ”fuldblods” spejder. 

Tilmelding senest den 07.09. til Ib Stengaard på SMS til 
40848804 

 

∞∞∞ 

 

Julemarked 24 - 25. november   
Spejdernes traditionsrige julemarked i Bredballe Missionshus holdes i år 

24-25 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. 


