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Spejder i covid19s tid 
Af Helene Hougaard, Gruppebestyrelses formand 

 

Kære spejdere og forældre 
 

Så er endnu et spejderår startet. Vi er en stor gruppe også når vi 

sammenligner os på landsplan, og vi er så heldige at have en stor og 
dygtig ledergruppe. Det giver os mulighed for at lave mange aktiviteter. 

Alle vores ledere er fuldstændig frivillige, så husk at give dem et 

anerkendende klap på skulderen ind imellem. 

 

Ny bestyrelse 

Vi holdt valg til gruppebestyrelsen i februar, hvor jeg blev valgt ind som 
forældre repræsentant. Da jeg tidligere har været formand for 

gruppebestyrelsen, var det naturligt jeg tog over på den post. Vores 

tidligere formand Freddy Sommer stoppede, da hans børn ikke længere 
var spejdere. Gruppebestyrelsen består dels af forældre repræsentanter, 

dels af leder repræsentanter. I foråret fik vi ligeledes ny gruppeleder 

Niels Knudsen, da Mikkel Thorsen valgte at trække sig. Ved samme 
lejlighed fik vi også en gruppelederassistent Brian Ahlmann. Stor tak til 

både Freddy og Mikkel for den kæmpe indsats de har lagt i gruppen.  

 
Covid19 i foråret 

Hele foråret har spejderarbejdet været lukket ned sammen med resten 

af landet. Det var en kæmpe fornøjelse at se, hvordan vores kreative 
ledere forsøgte at holde humøret oppe på børnene med ”Hjemmespejd” 

mærket. Vil gerne reklamere for vores facebook gruppe, hvor der blev 

lagt billeder op af løste opgaver. En fornøjelse at se de mange forskellige 
måder at løse samme opgave. Medio maj åbnede landet lidt op, og de 

store spejdere begyndte igen. Det blev vurderet vi ikke kunne lave 

spejderaktiviteter og holde retningslinjerne for de mindste spejdere. 
Heldigvis kom de største spejdere afsted på sommerlejr. Kan lyde lidt 

trist med en lejr på en mark i Nørresnede, men spørger man spejderne 

var det en af de bedste lejrture de har været på. 
 

Covid19 i efteråret 

Nu går det nye spejderår i gang, og vi er desværre stadigvæk nødt til at 
forholde os til Covid 19. I kan trygt sende jeres børn afsted, vi følger 

hele tiden myndighedernes anbefaling og har stor fokus på dette. Vi 

håber stadigvæk på at kunne holde vores årlige familielejr i Vork 26. – 
27. september. Så husk at reservere weekenden. 
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Der skal penge til 

Som tidligere nævnt er alt spejderarbejde frivilligt. Kontingentet dækker 
langt fra de udgifter vi har til almindeligt spejderarbejde, kurser, lejre 

mm. Derfor har vi brug for at rejse ekstra kapital. Vi har i mange år 

solgt juletræer i Bredballe Centeret. Det er den største indtægtskilde i 
gruppen. Derfor forventer vi at alle spejdere tager én juletræsvagt. 

Nærmere info følger snart fra juletræsbanden. Sidste år solgte vi for 

første gang julekalendere for Y-mens Club. Vi brugte et enkelt 
spejdermøde og salget gik over alt forventning. Vi gentager derfor 

succesen i år den 24.  november.  

 
Er du den nye frivillige? 

Vi har heldigvis en stor gruppe af frivillige ledere. De motiveres af at se 

børnene vokse med opgaverne og løfte i fællesskab. Det skal dog ikke 
være en hemmelighed, at de sociale relationer mellem lederen også 

betyder meget for den frivillige indsats. Derfor vil vi forsøge at styrke 

den med arrangementer for lederne. Sidder nogle af jer med lyst til at 
deltage, kan vi altid bruge én til. Da der er mange ledere er det ikke 

bydende nødvendigt, at man kan deltage hver tirsdag. Ligesom man 

absolut ikke behøver at have spejdererfaring – det kan man få hen af 
vejen og der er også mulighed for at deltage i kursus aktiviteter via 

KFUM. Tænker man det er en stor mundfuld at starte som ledere kan vi 

bestemt også bruge flere forældre repræsentanter i gruppebestyrelsen. 
Vi mødes cirka 4 gange om året og er med til at arrangere Vork, 

Nytårsparade, sommerafslutning mm. Igen er det muligt at byde ind 

med hjælp i det omfang man kan. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det. 
Hvis I har lyst til at springe ud i spejderlivet på den ene eller anden 

måde, må I gerne tage fat i Niels Knudsen eller mig. 

 
Glæder mig til at møde jer alle sammen til forskellige arrangementer i 

løbet af året. 

 
Spejderhilsen Helene 
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Kom til Naturens Dag 13/9 
Af Trine Thorsen, Bæver assistent 

Temaet for årets Naturens Dag er Vild i Naturen. – Så vi skal på 

opdagelse i naturen omkring Spejderhytten bl.a. vil der være Natur 

Bingo og et lille Orienteringsløb. Vi tænder op i bålet så der kan blive 
bagt snobrød og ristet skumfiduser. Der vil i år være mulighed for at 

bygge en plantepresse og insekthuse. 

Vi holder Naturens Dag i Ekkodalen søndag den 13. September kl. 10 – 

15 sammen med DDS Ørnebjerg, som vi deler spejderhytten med.  

∞∞∞ 

Hjemmespejd – et 

nyt begreb  

Af Majbritt Fredgaard, Bæver leder 

Da Corona-epidemien rullede ind over det 

danske land lukkede vores statsminister 
Mette Frederiksen Danmark ned - 

herunder også spejderarbejdet i Bredballe. 

Nu er det jo heldigvis sådan, at spejder er 
noget man er, og ikke bare noget man går 

til hver tirsdag eftermiddag eller aften.  

Derfor blev vi ledere hurtig enige om, at vi 

måtte forsøge at holde liv i vores spejderaktiviteter ikke lige i Ekkodalen 

men i stedet hjemme i stuerne/haverne, hvor alle vores dejlige børn var 

hjemsendt fra skoler og alle fritidsaktiviteter.   
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Der blev derfor mulighed for at tage et helt nyt 

mærke, som ingen før har set eller taget – 

HJEMMESPEJD-mærket. 

Bævere, ulve og juniorspejdere skulle 

gennemføre 10 -11 opgaver ud af 16 mulige.  

Opgaverne var sammensat sådan, at mange 

kunne løses af børnene selv, men nogle 

opgaver krævede også familiens hjælp. 

Her kommer et 

udsnit af de 

opgaver spejderne skulle løse:  

 

1. Dæk et flot pyntet påskebord 
2. Så en tomatkerne og følg den gro 
3. Bag råbåndsknobboller 
4. Lav en planche med sund og usund mad 
5. Overnat udendørs 
6. Klip et gækkebrev 
7. Byg et korthus i 4 etager 
8. Tag et selfie sammen med en kirke 
9. Bag brød i urtepotter 
10. Lav dit eget solur i haven 
11. Pust æg ud og dekorer æggene 
12. Bag en kage og pynt den flot 
13. Tøm opvaskemaskinen i en uge 
14. Bag snobrød/bålmad med familien 
15. Lær selv at pakke din sovepose 
16. Sy et mærke på din uniform 
17. Fold et krus af papir og afprøv det 
18. Lav 3 dyr af LEGO 

 

Aldrig er der blevet arbejdet 

så meget for et mærke, det 

glemmer vi aldrig. 
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Når opgaverne var løst, blev der lagt billeder ud på 

vore facebookgruppe. 

Tak til alle forældre for hjælp til denne opgave, det har 

været så spændende at følge børnene på afstand og se 

hvor opfindsomme de har været i deres 
opgaveløsninger.  
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Giv en hånd ved huset 5/9 
Kom frisk og i arbejdstøj d 5 september til arbejdsdagen. Så har vi en 

opgave, stor eller lille, der er noget for alle. Feks.  

 Oprydning omkring shelterpladsen 

 Fyld af gabionsvæggen 

 Udlægning af stabilgrus og jord foran gabionsvæggen 

 Beskæring langs vejen samt bortkørsel 

 Oprensning af brønd ved søen 

 Oprensning af bækken bag hytten 

 Beskæring langs stien over til Jægerstien samt bortkørsel 

 Oprensning af render i vejen 

 Oprydning på hele pladsen af plast, metal, glemte ting og sager. 

vi ses kl. 10.00, så sørger vi for saft, kaffe og the - og mon ikke vi kan 

klare lidt kage også 

 

∞∞∞ 

PåVandretur under Corona 
Af Majbritt Fredgaard, Bæver leder 

Ved KFUM-spejderne i Bredballe har vi 

gennem de sidste mange år haft tradition for 
at afholde en vandretur i foråret, hvor 

bæverne går 10 km ulvene 20 og de større 

spejdere 30 km.  

På grund af Coronakrisen ændrede vi 

programmet i år, således at spejderne 

hjemme sammen med familien kunne 
gennemføre distancen og lægge billeder op 

på facebook som bevis på gennemført tur. 
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Rigtig mange bævere og ulve tog udfordringen op og gik 10 km og fik en 

skøn vandretur ud af det sammen med familien.  2 ulve gennemførte 30 

km turen, rigtig flot gået.  

Ruterne gik vidt forskellige steder hen, 

mange vandrede i Tirsbækskovene og 
naturområdet ved 7 års søerne. Alle har på 

facebook givet udtryk for at de nød turen. 

Her følger lidt stemningsbilleder fra turene. 

Der var mange trætte ben og ømme fødder 

efter en god vandretur i de flotte 

naturområder omkring Vejle og 7 års 

søerne.  

Stor tak til alle de mange forældre som 

bakkede op omkring ideen og gav jeres børn 
en dejlig dag og mulighed for at tage det 

flotte vandreskjold.  

Vi glæder os til at nyde de flotte 
vandreskjold på uniformerne, når vi ses 

igen. 
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Vi Sover Ude – 2020 
Af Trine Thorsen, Bæver assistent 

Den første weekend i Maj var planlagt til, at vi skulle have 

et fælles sove ude arrangement i Ekkodalen. Grundet COVID-19 

ændrede vi arrangementet til Vi Sover Ude i de enkelte familier. 

Det var der heldigvis 15 bæver-, 11 ulve- og 6 juniorspejderfamilier, der 

var friske på. 

 

Der blev bygget bivuak i haven, sovet i shelteret i baghaven og ved 

sommerhuset. Bygget bivuak i Nørreskoven og vi fik testet shelterne ved 

Brandbjerg Højskole, Holtser Hage, Jelling (FDF & FPF), Vorbasse, 
Brejning Havn, Grund Skov, Vingsted og Smedebjerg Plantage – Mors. 

Junior Mathias og hans far sov på taget under åben himmel. 

Det var nogle fine billeder, der blev lagt op på Facebookgruppen af glade 
spejdere og familier, der helt sikkert havde nydt overnatningen i det fri. 

– Der er flere, som har nævnt, at de allerede har booket en shelter, så 

familien kan komme af sted igen. 



Grøn∙Sagen / August 2020 / 10 

Spejderlejr med Snuller, Klan og 

Buller. 
Af Niels Knudsen, gruppeleder 

Vi havde regnet med en distrikts sommerlejr for junior og trop spejderne 

i Trevæld, men qua nedlukning og restriktioner relateret til Covid-19 

måtte vi i maj måned erkende, at det var nemmere at holde en lejr for 

os selv på en mark oppe ved Nørre Snede. 

Vi startede ud med at fælde gl. uhøstede juletræer til rafter. Leif 

smugstartede allerede motorsaven ugen før lejren.  Flere af spejderne fik 
fornøjelsen af at hente dem og i samme åndedrag fik de en køretur på 

en åben traktorvogn trukket af Snuller (en gammel Massey Ferguson 

traktor fra 1965.  

Hjemme i lejren 

var teltene sat op 

og mastesejlet 
blev hejst til 

fællesspisning. 

Lars var vores 
mesterkok og 

sørgede løbende 

for at der var mad 
på bordet. Om 

aftenen blev nogle 

fra klanen sendt 
ud med en 

soundboks og 

lydfiler af hylende 
ulve faldt smukt 

sammen med en solnedgang, så var stemningen på plads. Klanen var 

rigtig i hopla, så meget, at de sidste først forlod bålstedet mandag 

morgen. 

Mandagen gik men at få sat lejren op med fedtfælder, 

gammelmandskøkken, flagstang, borde samt en indgangsportal. 

Gammelmandskøkkenet er raftet op i knæhøjde herefter bliver 

platformen foret med rockwool og tørvestykker, så bålet til gryder og 

pander ikke starter på at æde af rafterne. 
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Der blev sunget godmorgen og flaget blev hejst hver morgen. Desuden 

var klanen behjælpelig med at lave inspektion af teltene og korrektion af 

uniform. 

Om tirsdagen havde vejrguderne sendt et regnvejr ind over os. Troppen 

blev hjemme i lejren og forsatte med at færdiggøre deres knive. Jørn 
havde hele snedkerværkstedet med så der manglede intet. Mens trop og 

klan lavede knive tog junior til Aqua Akvarium i Silkeborg.  Her blev der 

set aborre, odder, maller, skaller, vildsvin og gedde. På vejen hjem 
valgte vi at køre omkring Almind sø og nyde vores frokost i det nye 

friluftsbad. 

Om onsdagen blev junior og trop sendt på hike og det kan godt være vi 

fremover skal have lidt marchtræning i programmet. Ikke fordi de ikke 

kunne klare det, men deres pakkenelliker havde mere præg af 

slaskedaskesække. Vi lavede derfor inspektion af sækkene inden de blev 
sendt afsted. De ankom sidst på eftermiddagen til shelterpladsen ved 

Torup sø og her fik de sendt aftensmad ud samt et par telte til 

overnatning. 
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Hjemme i lejren havde 

klan og ledere lavet en 
grube til stegning af 

krondyrkølle. Buller en 

traktor med frontlæsser 
fik gravet et dybt hul på 

1 meters dybde og den 

blev foret med nogle 
store kampesten. To bål 

blev sat op og 2 timer 

efter havde vi smidt 
dyret ned i hullet, 

dækket den til med 

glovarme sten og fyldt 
det op med jord. Det så 

nærmest ud som vi 

havde termiske kilder 
med al den damp, der 

stod op af hullet. 3-4 

timer efter nedgravning 

startede vi udgravningen af stegen og kunne nyde et godt måltid.  

Om torsdagen kom spejderne hjem efter at vi havde været ude med 

morgenmad til dem. Vi var nogle der sneg os ud i terrænet for at gøre 
posterne klar til nattens løb. Torsdagen gik med fri leg. Nogle pudsede 

deres knive færdige, mens andre drømte om den tut (Et spejderlejrkiosk 

med slik og sodavand) der ikke fandtes.  

Hele lejren blev sendt tidligt i seng med sangen om, at vi skulle tidligt ud 

i skoven næste morgen og kigge på fugle. Ja ja det troede de næppe på, 

men kl 22.40 blev de i alt fald vækket af tibetansk strubeskønsang og 
kutteklædte medlemmer fra kult Formicca, der marcherede rundt på 

pladsen og så var natløbet i gang. Tanja var eneboeren, der styrede 

slagets gang fra en lille hytte i egelundsskoven. Da alle banderne havde 

været igennem opgaverne, omkring kl 0300, så kunne vi samle 

tropperne og konfrontere kult Formicca og redde Jens, der stod bundet 

oppe ved bålet. Husker forsat hvordan Tanja komme dansende forbi mig 
med et dyrekranie monteret på hovedet og siger: ”vi skal lige bruge en 

dunk vand til at slukke bålet med”, samtidig med at der står en 

paddehattesky efter antændelse af 5 liter benzin oppe bag gravhøjen og 
jeg i mit stille sind tænker: ”Der skal mere end en dunk vand til!” Det 

var heldigvis hendes lille hulemandsbål hun refererede til. 

Heldigvis blev kult Formicca besejret og en flok trætte (meget trætte) 
spejdere kunne blive sendt til ro. De resterende af os sad oppe ved bålet 

og sang midsommerviser indtil lyset brød frem, så gik vi alle til ro. 
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Klanen var virkelig gode og sjove at have med og gav en god hånd med i 

lejren. Vi glæder os til at se dem til Vork. 

Fredag morgen gik med at sove og vi kom først op et stykke inde i 

formiddagen. Nu var det tid til stormester aktiviteter som Henrik havde 

udtænkt. Her blev der kastet med teposer, åbnet tundåser ismurt 
vaseline, lavet snemænd og andre aktiviteter der udfordrede spejdernes 

kreativitet. 

Om aftenen holdt Trine sin første andagt om at være beredt og det 
gjorde hun til UG, X og slange drysset med stjerner. Sidst på aftenen fik 

vi besøg af en af de lokale FDF-ledere fra Nr. Snede, der kom med 

lagkage til os. Den var der heldigvis plads til lige ved siden af der hvor 

skumfiduser og pandekagerne også lå. 

Lørdagen gik med at bryde lejren op og vi havde heldigvis godt tørt vejr, 

så telte og udstyr ikke behøvede ekstra tørring. 

Tusind tak for en virkelig hyggelig og sjov lejr 

∞∞∞ 

Status på projekt ”Nyt 

Spejderhus” 
Af Lene Ahlmann kasserer i husudvalget 

Kære alle brugere af Spejderhytten, spejdere, ledere, forældre mfl. 

Som I alle ved trænger vores hus kraftigt til fornyelse. Skiftende 
husudvalg (*) har I mange år arbejdet med forskellige muligheder og vi 

er nu endelig så langt, at vi tør tro på, det kan realiseres. Der er 

indhentet tilbud på 2 forskellige nybyggerier på ca. 150m2 med bl.a. to 
patruljerum, køkken og adgang til toilet udefra. I august låser vi os fast 

på det endelige projekt. Vi håber at kunne renovere det hvide depothus i 

efteråret 2020, så det kan bruges til opbevaring af vores sager medens 
byggeriet er i gang – forhåbentlig fra foråret 2021. Hvor omfattende 

denne renovering bliver, afhænger af hvor mange midler vi får ind. 

Igennem det seneste halvandet år er der gjort en kæmpe indsats for at 
søge fonde og sponsorater. Vi tilbyder også virksomheder og private at 

købe en Sponsorplade med navn og logo som hænges op i det ny hus. 

Indtil nu er det lykkes os at samle ca. 1,8 mio. samt en lånegaranti fra 
Kommunen på yderligere 1 mio. Dog mangler vi stadig 200-600.000,- 
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før vores drømme kan realiseres. Denne sidste funding skal på plads før 

vi går i gang. Kender du til en fond, en person eller en virksomhed som 
kunne tænkes at ville støtte os, så sig endelig til. Det er også muligt at 

støtte via vores Betternow indsamling. 

Se linket https://dk.betternow.org/fundraisers/ny-hytte-til-friluftsliv-i-

bredballe 

Pga. Corona blev Husudvalgets generalforsamling i foråret aflyst. Alle 

ledere og medlemmer af de to Gruppebestyrelser vil modtage 

indkaldelse til afholdelse af Generalforsamling i august 

På Husudvalgets vegne 

Lene Ahlmann 

(*) Husets bestyrelse, i daglig tale Husudvalget, består af 3 

repræsentanter fra hhv. DDS’erne og 3 fra KFUM’erne. Vi har et godt 

samarbejde omkring husets daglige drift. 

∞∞∞ 

 

Årskalender 
 

 
August 2020 

18. Fælles opstart (kl. 18:00 – 

19:30) 
 

September 2020 

5. Arbejdsdag for alle i Ekkodalen 
6. Friluftsgudstjeneste 

13. Naturens Dag (kl. 10:00 – 

15:00) 
26. – 27. Familieweekend i Vork 

 

 
 

Oktober 2020 

16-18 JOTI/ JOTA - 
Tropsspejdere 

 

November 2020 
24 Salg af julekalendere 

Salg af Juletræer 

 
December 2020 

1 Juleafslutning 

Salg af Juletræer 

 

Januar 2021 

10 Nytårsparade

  

https://dk.betternow.org/fundraisers/ny-hytte-til-friluftsliv-i-bredballe
https://dk.betternow.org/fundraisers/ny-hytte-til-friluftsliv-i-bredballe
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Ledere og andre frivillige, efterår 2020 
Enhed / funktion Navn Tlf E-mail 

Bæver Majbritt Fredgaard  61 94 05 98 majbrittfredgaard@live.dk 

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

 

 
Assistenter 
Sofus Filsø 
Silke Stengaard 
Mathias Gotfredsen 
   

Ulv Brian Hyldborg Ahlmann  29 29 36 57 brian@ahlmann.dk  

 Trine Hald Johannesen 42 45 88 28 johannesen45@gmail.com 

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

 Peter Bech 22 30 33 95 Peter@erdmannbech.dk 

 Anja Grene Kristoffersen 22 42 16 97 anja94grene@hotmail.com 

    

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

 Henrik Lüders 23 25 42 91 mulleglad@hotmail.com 

 Leif Tarri  26 13 94 23 leta@ibc.dk 

 Morten Daubjerg Sørensen  40 62 10 20/23 65 16 59 mortenanita@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 Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

Gruppelederassistent Brian Hyldborg Ahlmann 29 29 36 57 brian@ahlmann.dk  

    

Gruppebestyrelse 
Formand 

 
Helene Tarri Hougaard 61 65 54 85 helenehougaard@hotmail.com 

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

 Janni Gotfredsen 26 21 84 63 gotfred_j@mail.dk 

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

Hjemmeside og FB Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

 
Medlemsoplysninger 
Ind og udmeldinger  Lise Buhl Sørensen 40 87 30 35 lise.buhl@gmail.com  

  

mailto:trine.thorsen@compaqnet.dk
mailto:brian@ahlmann.dk
mailto:rsjacobsen@gmail.com
mailto:remabumsen@hotmail.com
mailto:mulleglad@hotmail.com
mailto:leta@ibc.dk
mailto:mortenanita@gmail.com
mailto:madsenjorn2014@gmail.com
mailto:oxlund@hotmail.com
mailto:fam.lbs@gmail.com
mailto:niels@knuzen.dk
mailto:niels@knuzen.dk
mailto:brian@ahlmann.dk
mailto:kristian.appel@gmail.com
mailto:niels@knuzen.dk
mailto:lise.buhl@gmail.com
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Bævere, efteråret 2020                           0. og 1. klasse 

August 

Tirsdag 18 Fælles opstart kl. 18.00 – 19.30 

Søndag 25 Vi fremstiller Græsbævere 

September 

Tirsdag 1 Bålaften – vi bager pandekager og skumfiduser 

Tirsdag 8 Vi starter på mærket Superhelte, på løb med Superheltene 

Tirsdag 15 Superhelte-rekorder 

Tirsdag 22 Magi og samarbejde 

Lør-Søn 26-27 Familie weekend i Vork 

Tirsdag 29 Intet møde 

Oktober 

Tirsdag 6 Bålaften – madpandekager, ansvarligt forbrug og produktion 

Tirsdag 13 Efterårsferie 

Tirsdag 20 Verdensmålmærket – bæredygtig energi – vi laver krus 

Tirsdag 27 Græskarlygter 

November 

Tirsdag 3 Verdensmålmærket, spil om vejen til skole 

Tirsdag 10 Primimad  

Tirsdag 17 Verdensmålmærket, Fred og retfærdighed …. 

Lør-Søn 21-22 Bæverweekend i Æbleskoven 

Tirsdag 24 Vi sælger julekalendere 

December  

Tirsdag 1 Juleafslutning 

Januar 

Tirsdag 5 Bålaften, Nytårsaktiviteter 

Tirsdag 10 Nytårsparade 

Tirsdag 12 Intet møde 

 

Bæverstaben: Majbritt Fredgaard    28 90 99 10 

                     Trine Thorsen           40 98 38 89 
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Ulve, efteråret 2020        2. & 3. klasse 

August    

Tirsdag 18 Fælles opstart    

Tirsdag 25  Ulveopstart, nye bander og nye faner 

September 

Tirsdag 1 Kniv mærke 1.års ulve & økse mærke 2. års ulve  

Tirsdag 8 Kniv mærke 1.års ulve & økse mærke 2. års ulve 

Tirsdag 15 Snitte figurer med egne knive, husk skarpe knive 

Tirsdag 22 Vi hygger og forbereder til lejr i Vork 

Lørdag/Søndag 26-27 Familie weekend i Vork    

Tirsdag 29  Ikke møde  

Oktober 

Tirsdag 6 Fuldmånemøde – uddeling af mærker (kniv/økse) 

Tirsdag 13 Efterårsferie 

Tirsdag 20 ”Lyn og Torden” mærke 

Tirsdag 27 ”Lyn og Torden” mærke   

Fre/lør 30/31 Overnatning i telt – Houens Odde 

November 

Tirsdag 3 Ikke møde 

Tirsdag 10 Bålmad - forældre til spisning 

Tirsdag 17 ”På opdagelse” mærke 

Tirsdag 24 spejdere, forældre og ledere sælger julekalendere i Bredballe 

December 

Tirsdag 1 Juleafslutning 

Januar 

Tirsdag 5 Nytårsmøde – bål og sang 

Søndag 10 Nytårsparade 
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Junior, efteråret 2020 

August   Ansvarlig 

Tirsdag 18 fælles opstart Lederne 

Søndag 25 Pionering 

September 

Tirsdag 1 Pionering 

Tirsdag 8 Pionering 

Søndag  13  Naturenes dag    

Tirsdag 15 Bål og Løb 

Tirsdag 22 Klar dig selv 

Weekend 26-27 Familielejr Vork  

Tirsdag 29 Klar dig selv 

Oktober 

Tirsdag 6 Stormester løb 

Tirsdag 13 Efterårsferie  

Tirsdag 20 Bålmad 

Tirsdag 27 Fælles møde med Trop 

November 

Tirsdag 3 Klar dig selv 

Tirsdag 10 Tur i skoven 

Tirsdag 17  Bål og løb 

Tirsdag 24 kalender salg (mere info kommer) 

December 

Tirsdag 1 Juleafslutning 

Januar 2021 

Tirsdag   5 Forberede nytårsparade 

Søndag 10 Nytårs parade  
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Trop, efteråret 2020 

August       Ansvarlig 

Tirsdag 18 Opstart Lederne 

Tirsdag 25 Tirsbæk Naturcheck bronze sølv eller guld. 

September 

Tirsdag 1 Orienteringsløb individuelt. 

Tirsdag 8 Naturcheck  

Søndag  13  Naturenes dag  / Hjælp til høstgudstjeneste  

Tirsdag 15 Netspejd hos Niels 

Tirsdag 22 Forbered til Vork, Pizza to be or not to be. 

Fredag d.25  Trop cykler til Vork kl 16.00 

Weekend 26-27 Familielejr Vork   

Tirsdag 29  NetSpejd Hos Niels 

Oktober 

Tirsdag 6 Afslut svanemærke Skeder til knive 

Tirsdag 13 Efterårsferie 

Fre-søn 16-18 JOTA-JOTI Munkebjerg Distriktet  

Tirsdag 20 Netspejd Opfølgning 

Tirsdag 27 Fællesmøde med juniorerne 

November 

Tirsdag 3 Pak en patruljekasse kogekunst på trangia. 

Fredag 6-7 Overnatning i shelter 

Tirsdag 10 Mortens aften -der skal laves fjerkræ og stort er godt.  

Tirsdag 17 Katapult pionering  

Tirsdag 24  Salg af julekalender 

Lørdag  28 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

December 

Tirsdag 1 Juleafslutning Pakkeleg husk gave 20 Kr- Æbleskiver v. Birgitte 

Januar 2021 

Tirsdag   5 Kigger på stjerne  

Søndag 10 Nytårs parade 
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Familielejr i Vork 
Af Helene Hougaard, gruppebestyrelses formand 

I mange år har hele gruppen holdt familielejr i Vork Bakker. I år er ingen 

undtagelse. 

Sæt derfor kryds i kalender LØRDAG-SØNDAG 26.-27. september 

Lejren er for alle spejdere og deres familier. Spejderne sover sammen på 

sovesale og shelters. Familierne får deres eget rum med adgang til bad. 

Så man behøver ikke være den store outdoor familie for at deltage. 

Skulle nogle af jer have lyst, er der i år mulighed for at overnatte i vores 

patrulje telte. Hver familie får sin egen kabine.  

Nærmere information følger på facebook og per mail. 

 

 


