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           Bredballe        38. årgang / nr. 1 / marts 2021 

               Grøn∙Sagen 

 
 

 Ulvetur  Vi bygger hus  Kurser  Er du vores nye kasserer  
  

 Covid 19  nyt hus  ulvetur  forårsprogram 
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Formand i en coronatid 
Håb om normalisering  

 

Af Helene Hougaard, formand for bestyrelsen 

 

Jeg blev for et år siden valgt ind i gruppebestyrelsen og sikke 
et år det har været! Den aften vi holdt vores første konstituerende 

møde, lukkede Mette Frederiksen landet ned første gang. Det betød alle 

spejderaktiviteter blev lukket ned, det viste sig at Bæver/Ulve 
sommerlejren måtte aflyses, distriktlejr for de store spejdere blev aflyst 

og meget mere. Midt i alt dette skete der også mange positive ting. 

Under den første nedlukning satte bæver og ulvelederne gang i 
Hjemmespejd. Vores facebookgruppe flød over med skønne billeder af 

alle vores spejderes kreative og skønne løsningsforslag. Junior og 

Trop/seniorlederne fik med kort varsel lavet en lejr ved Niels gård i 
Nørresnede. Billeder og historier bekræftiger at man ikke behøver at 

deltage i store lejre eller rejse til udlandet for at få nogle helt unikke 

spejderoplevelser. Jeg bliver ærligt overvældet og rørt over den store 
indsats og engagement vores frivillige ledere ligger i arbejdet med vores 

børn. Vi kan ikke takke dem nok for de mange oplevelser, de giver vores 

børn 
 

Efteråret bød på næsten normale forhold i Ekkodalen. Selvfølgelig tog vi 

hensyn til Corona men der var liv i Ekkodalen – og fiskehuset – hver 
tirsdag. Det var så dejligt at opleve. Personligt bliver jeg altid så glad, 

når jeg kommer ned i Ekkodalen og høre det summer af liv. Da 

smittetalene begyndte at stige, valgte vi at aflyse dørsalget af kalendere. 
Det var helt overvældende med den opbakning, I viste os ved at købe 

kalendere til videresalg i jeres sociale bobler. Kalendersalget sammen 

med overskuddet fra juletræsalget er helt essentielt for at vi kan lave 

sjove og spændende lejreture for de mindste og give tilskud til at sende 

de større på nogle af de store lejre både nationalt og internationalt. Så 

tak for jeres indsats både med kalendere og juletræssalg. 
 

Desværre lukkede landet ned igen og vi har derfor ikke kunnet starte 

spejderaktivitet op i det nye år før nu. Igen tog lederne initiativ til at 
lave Hjemmespejdmærke 2.0 og de store spejdere er mødtes virtuelt. 

Det er absolut ikke det samme som at mødes med sine venner i 

Ekkodalen men har været et godt alternativ i en svær tid.  
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Nu kan vi så langsomt åbne lidt op igen. Vi har vist alle lært af det sidste 

år, at vi ikke helt ved hvad fremtiden bringer. Så vi håber, vores 
programmer holder, og vi kan holde sommerlejr.  

 

Udendørsaktiviteter er blevet yderst populære det sidste år, og her har 
vores spejdere jo en klar fordel. Så vi håber når vi åbner rigtigt op igen, 

at der kommer mange nye spejdere til.  

 
Personligt håber jeg på at vi kan mødes før sommerferien. Vi skal have 

holdt generalforsamling, og det gør vi bedst ved at kunne mødes. Vi vil 

rigtigt gerne have nogle flere forældrerepræsentanter ind i 
gruppebestyrelsen. Arbejdet er overkommeligt og det er en sjov måde 

aktivt at tage del i en barns spejderliv på. Desuden er alle de voksne 

tilknyttet gruppen nogle skønne og sjove mennesker, så der er helt 
sikkert også en personlig bonus at hente. Så jeg håber, jeg kan lokke 

flere af jer med.  

 
Min store drøm lige nu er at vi får så meget styr på Corona situationen 

at vi alle sammen – spejdere, ledere og forældre kan mødes til 

sommerafslutning i Ekkodalen. Håbet er lysegrønt og lige nu glæder jeg 
mig bare over at vores spejderaktiviter starter op.  
 

∞∞∞ 

 

Juletræssalg – det er jo sjovt! 
1/3 af gruppens indtægter kommer fra juletræer  

 

Af Niels Knudsen, medlem af juletræsgruppen 

 

Vi har haft juletræssalget ved Bredballe centeret i 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 kan I, forældre og bedsteforældre, ved at 

tage en vagt sammen med spejderen sikre ca. 1/3 del af vores samlede 

spejder budget. Så det kommer fra hjertet, når vi her beder jer om at 

være juletræskrejler i løbet af december måned.  
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Salget 

Salget har været lige så godt 

som sidste år, vi har haft en 

omsætning over 130.000 Kr. 

Vi har haft ca. 450 træer, og 

det sammen med div. 

serviceydelser, som fødder 

og udbringning, har givet et 

godt overskud.  

 

Facebook vores ansigt 

udadtil  

For at booste salget, har vi 

haft en del Facebook 

aktiviteter. Det er på de 

sociale medier at 

markedsføring virker. Her 

har vi hele tiden holdt dialog 

og delinger i gang, som sikrer vi når ud til så mange som muligt. Vores 

navngivning af træer med fodboldhelte, superhelte og er jo efterhånden 

en tradition og giver vores træer et pift. Vores salgsstand er raftet 

sammen for at give det et spejderpræg og teltet giver folk en ide om 

hvor ungerne tilbringer noget af tiden på vores sommerlejre. Alt i alt 

meget hyggeligt. 

 

Omkostninger 

Vi forsøger at minimere omkostninger til et minimum, for at så meget af 

omsætningen kan gå til vores børns aktiviteter i form af bidrag til 

sommerudflugter og uddannelse. Vores omkostninger er på ren drift, 

såsom træer, net, webløsning, hammer, net, søm og lys. Vi har også 

valgt en fordeling af træer med flere anden og tredje sorteringer. Dels 

fordi vores leverandørs har givet en god pris, men også fordi vi kan 

minimere vores omkostningerne. Vores omkostninger på træer, 

memberlink og net har været på ca. 52.000 Kr. Overskuddet for 2020 er 
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oppe på 78.000 Kr hvilket er et af vores allerbedste år, kun overgået af 

2010, der var på 80.000 Kr. 

Træer med omtanke 

For at differentiere os fra andre, har vi taget usprøjtede og organisk 

gødede træer ind, så vi kan slå et slag for miljøet. Grønne spejdere = 

grønne træer og dem har vi også brugt til at differentiere os fra de andre 

slagsstande med. 

Frivillighed 

Vi kan se at der er en lille entusiastisk skare, der støtter op om 

juletræssalget. Tusind tak for jeres indsats. Heldigvis er der flere der 

støtter op ved at give en hånd med og det er jo sjovt at være 

juletræskrejler for 2 timer. Når man selv giver en hånd med viser man 

sine børn hvad spejderfællesskabet er.  

Mvh JuletræsBanden  

  

∞∞∞ 

 

Ulvene på Houens Odde 
Planerne måtte ændres  

Af Anja Kristoffersen, Ulveleder  

 

Vores Gamle Ulv Brian havde udtænkt store 

planer ud fra mærket; Naturpark Lillebælt. Der 
blev i første omgang planlagt en telttur fra 

fredag til lørdag, så ulvene også kunne gøre 

brug af deres nye viden fra ”Lyn og Torden” 
mærket. Men i stedet mødte ulvene op ved 

Houens Odde ca. kl. 9 lørdag morgen d. 31. 

oktober. Ulvene skulle 
ud på forskellige poster, 

hvor de kunne undersøge livet i Lillebælt.  

Anne Sofie og René stod for posten havfald. Her 
skulle ulvene gå ved vandkanten og finde små og 

store stykker affald i vandet. De små stykker 
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affald skulle i små beholdere, som spejdercenteret derefter ville bruge til 

et større projekt. Det kom bag på ulvene at det var så nemt at finde så 

meget og forskelligt havfald, fx fandt de både sko og en spand.  

Ved Dyr og planter i vandet, stod 

Trine og Anja klar til at hjælpe ulvene i 
vaders. Først et lille oplæg om de 

forskellige rejer ulvene kunne forvente 

at fange i vandet, dernæst med enten et 
net eller en vandkikkert i hånden, 

bevægede Trine og ulvene sig ud i 

vandet. Anja stod i vandkanten med 

spande og små akvarier, og ulvene kom nogle gange stormende ind til 

bredden med små fisk, krabber, søstjerner, rejer og en enkelt 

tangsnarre. 

Selvom ulvene fik vaders på, var det ikke alle der gik fri 

fra at få vand ind. To af vores ulve faldt i vandet, men et 

hurtigt skift af tøj og sko, så var de klar til igen at 

udforske den meget livrige verden omkring Houens Odde. 

Brian havde kikkerter til 

ulvene ved posten Naturparkens fugle. 
Ulvene skulle her ud at finde frem til så 

mange forskellige fugle i området som 

muligt.  

Peter stod i det udendørs køkken, i første 

omgang fik han lavet nogle super gode 

pølser med brød, som næsten ikke blev 
sorte. Men efter middagsmaden var det meningen at der skulle lidt 

anderledes råvarer i gryden. Det var nemlig planen at de krabber og 

rejer der var blevet fanget skulle laves til en krabbesuppe, som ulvene 
så kunne få en smagsprøve på sammen med alt kagen ved 

eftermiddagskaffen. Ulvene fik dog ikke fanget mange store krabber i 

det kolde havvand, men de havde samlet en masse tang, som Peter i 
stedet lavede til tangchips. Der var lidt delte meninger om hvordan de 

smagte. Heldigvis var der masser af kage, som Trine og Anne Sofie med 

iver delte ud til ulvene, der selv var helt forundret over det kæmpe 

kagebord.  

Peter kunne aktivere de af ulvene, der havde lidt ekstra energi og krudt i 

måsen. De gav sig i gang med at kløve en masse brænde til bålet, ved 
hjælp af de nye brændekløvere. Som afslutning fik ulvene et mærke 

mere til uniformen. Et lille blåt mærke med et springende marsvin som 

Lillebælt heldigvis er fyldt af.  
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Spejderkurser 
Learning by doing også på kurser  

 
Af Niels Knudsen, gruppeleder  

 
I KFUM spejderregi tilbydes der en lang række kurser til 

vores unge spejdere. Vi leverer spejderarbejde i topkvalitet, og ligesom 

kompetenceudvikling er i fokus på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at 
man som spejder uddanner sig og bliver inspireret til spejderarbejdet.  

Det er vores mål, at have en tidssvarende uddannelse med fokus på 

netop det du har behov for - og at du bliver klar over hvordan du kan 
bruge det du lærer hos os, i dit liv udenfor spejder. 

Patruljesystemet i praksis  

I KFUM-Spejdernes uddannelse er patruljesystemet i fokus. Som 
deltager bliver man allerede fra første dag opdelt i patruljer. På de fleste 

kurser skiftes patruljemedlemmerne til at være patruljeleder, så alle 
prøver det. Når kurset er ovre, er patruljens 6-7 spejdere en enhed, der 

har haft helt specielle oplevelser og ceremonier sammen, som kun de 
kender - Det giver sammenhold. 

Learning by doing  

KFUM-Spejdernes uddannelse er fyldt med indhold, som retter sig 
direkte til spejderne i de enkelte målgrupper. Men spejderarbejdet 

bygger på en undervisningstilgang, som handler om at arbejde med 

tingene, så derfor vil underviserne sørge for, at spejderne kommer til at 
afprøve alle de ting, de bliver undervist i. 

Mål og rammer styrer  

Vores uddannelse er styret af mål- og rammer, og det betyder at selvom 

der findes flere kurser med samme navn, så kan indholdet være 
forskelligt. Én ting er dog sikkert - uanset hvilket kursus (med samme 

navn) du deltager på, så når du samme mål. Som bekendt er der flere 
veje til Rom, og sådan er det også med KFUM-Spejdernes uddannelse. 

Her til sommer er der følgende kurser. 

Roland 1 (13-15) 

Roland er et kursus hvor man bliver trænet i at være patruljeleder samt 

at virke i en patrulje. Kurset varer en uges tid Roland 1 er for nogle den 

reneste spejderånd med bål, overnatning i telt, hike, Pionering  
- 10. - 17. juli - Hummelmosen, Ørum 

- 24. - 31. juli - Spejdercentret Port Arthur, Tommerup 
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- 31. juli - 7. august - Moselund Spejdercenter, Hinnerup 
 

Roland 2 (14-16) 

På Roland 2 får man en dybere indsigt i, hvordan spejdermetoden 

fungerer. Man lærer nogle af de tricks, ens leder kender, og man får 
viden om både mennesker og planlægning. 

Kurset er både teoretisk og praktisk, og man vil opleve, hvad frihed 

under ansvar betyder, når man planlægger patruljedøgn og klarer dig 
uden hjælp fra ledere. 

Når man har været på Roland 2, kan man stå for møder og ture for ens 

patrulje. Man lærer at stå foran andre og instruere, og man bliver klar til 

at tage et større ansvar i ens patrulje og hverdag.  

- 27. marts - 3. april – Nordsjælland  

Ungdomslederkursus ULK (17-21) 

På UngdomsLederKursus møder spejderne moderne ledelsesværktøjer på 

et højt niveau. ULK skaber dygtige ledere ved at udvikle deltagernes 
selverkendelse og udfordre dem på andet end fysik. 

ULK bliver betragtet som et krævende kursus - til trods for, at man 

sover indenfor og får maden serveret. Kurset er en blanding af teori og 
praksis. 

Deltagerne er med til at forme kurset, og efter kurset har man lært at 

håndtere sine konflikter og udfordre "plejer". På kurset vil man også 
møde formidling, feedback, anerkendende tilgang og mange flere emner, 
som vil gøre en til en bedre leder. 

- 3. - 10. juli - Houens Odde Spejdercenter, Kolding 

Gilwell 

Gilwell er for dig, der har lyst til at lave en positiv forandring i dit liv med 

hvad der betyder noget for dig. Kurset er for den erfarne leder, som har 

deltaget i korpsets øvrige lederuddannelse eller tilsvarende. 

Gilwell 54 2021 

 1. Kursusweekend: 12.-16. maj (Kr. Himmelfart) 

 2. Kursusweekend: 21.-24. maj (pinsen) 
 3. Kursusweekend: 12.-14. november 

∞∞∞ 
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Forårs gør det selv projekter 
Området udvikles  

Af Thrine Thorsen, bæverleder og fundraiser  

Som en del af udviklingen af området omkring 

Spejderhytten i Ekkodalen har vi søgt Hedeselskabet, Insero 
Horsens og Natur- & Stipuljen – Vejle Kommune om støtte til 

materialerne til to nye Sheltere, en Trappe ved brinken af Bybækken til 

brug for vandaktiviteter og to Natur Info Tavler. 

De har valgt at støtte vores projekter, så i løbet af foråret (Marts/ April) 

vil der være mulighed for at give en hånd med ved etableringen af 

Trappen og de to Sheltere. 

Afhængig af COVID-19 Situationen vil vi forsøge at kombinere disse 

aktiviteter med arbejdsdagen, hvor de vanlige vedligeholdelsesopgaver 

på området også udføres. – Mere Info følger. 

Natur Info Tavlerne bliver sat op i løbet af januar. 

 

∞∞∞ 

 

Kasserer 1 time om ugen? 
Ib vores kasserer stopper, vil du overtage hans tjans eller kender du en? 
Det tager i gennemsnit 1-2 timer om ugen at: 

1. Betale regninger og udlæg,  

2. Bogføre indtægter og udgifter i spejdernes bogføringssystem.  

3. Holde øje med at der betales kontingent og evt. sende rykkere ud.  

4. Søge div. tilskud ved kommunen, såsom lokaletilskud. 

5. Holde styr på deltagerbetaling til lejre.  

6. Lave årsregnskab. 

7. Deltage i bestyrelsesmøder.  

Kontakt Ib Stengaard 40 84 88 04 eller Niels Knudsen 
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Naturens Dag - September  
Spejderne var værter ved naturensdag  

Af Thrine Thorsen, bæverleder og fundraiser  

Søndag den 13. september var det igen tid til Naturens Dag. Dagens Program stod 
på Svampetur i Skoven med en Biolog, Test af vores nye Snitteknive, Bygning af 
Plantepresse eller Insekthus. Derudover havde vi tændt op i bålet, så der var 

mulighed for at bage snobrød og riste skumfiduser. 

  

    

Flere efterspurgte muligheden for at bage pizza, så det må vi hellere få på programmet igen til 

næste år 😊. 

Dagen var fint besøgt uden at vi på noget tidspunkt var for mange og det resulterede da også i et 
par nye spejdere. 

  

Maja og Lars fik snittet tre delfiner, mens  

Jørn snittede en knage, der hænger i den 
store 

 bålhytte. 
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Ledere og andre frivillige, forår 2021 
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 
Lea Erdmann Bech 
   

Ulv Peter Erdmann Bech 22 30 33 95 peter@erdmannbech.dk 

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

 René Stig Jacobsen  29 12 43 92 rsjacobsen@gmail.com 

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

 Anne Sofie Løkke Læssøe 40 98 89 92 skrivtilannesofie@gmail.com 

 Viki Hoé Kousgaard 27 12 18 09 vikikousgaard@gmail.com 

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

 Henrik Lüders 23 25 42 91 mulleglad@hotmail.com 

 Christian Rasmussen  29 48 58 27 remabumsen@hotmail.com 

 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    

    

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   

    
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  
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Bævere, forår 2021                    0. og 1. klasse 

MARTS                                                                                

Tirsdag 2 Bålaften, vi rister popcorn og skumfiduser  

Tirsdag 9 Vi starter på mærket ”Jeg kan selv” 

Tirsdag 16 Jeg kan selv  

Tirsdag 23 Mærket Naturtjek, vi afslutter mærket ”Jeg kan selv”   

Tirsdag 30 Påskeferie – intet møde 

APRIL 

Tirsdag 6 Båltema – Vi laver wok med grøntsager og kylling 

Tirsdag 13 Båltema – Trommestikkere   

Tirsdag 20 Sanse-løb i skoven   

Lørdag 24 10 km Vandretur kl. 9.00  – indbydelse følger 

Tirsdag 27 Intet møde   

MAJ 

Tirsdag 4 Vi starter med mærket ”Du og jeg”  

Tirsdag 11 Du og Jeg - mærket  

Tirsdag 18 Mamutjægerne  

Tirsdag 25 Bålaften, vi afslutter ”Du og jeg” mærket  

JUNI 

Tirsdag 1  Standaktiviteter ved Tirsbæk Strand  

Tirsdag 8 På opdagelse i skov og bæk  

Fred-søn 11-13 Bæver-ulvesommerlejr på Spejderbakken i Grejsdalen   

Tirsdag 15 Fælles sommerafslutning kl. 18.00 

 AUGUST 

Tirsdag 17 Fælles opstart 
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Ulve, forår 2021                     2. og 3. klasse 

 JANUAR, FEBRUAR OG OPDELING I GRUPPER MARTS OG APRIL  

I januar og februar blev alle møder desværre aflyst pga. Coronarestriktioner. 

I marts og april kan ulvene komme hver anden onsdag fra 18.30 til 20.00 i to 
forskellige grupper, som er inddelt efter skoler. 

Gruppe 1: Kirkebakkeskolen, Englyst-skolen og Engum Skole (alle er 1. års ulve) 

Gruppe 2: Hældagerskolen, Lukas-Skolen, Grejsdal skole, Vejle Friskole og Bredballe 
Privatskole (alle 2. års ulve og en god flok 1. års ulve) 

 MARTS 

Onsdag 3 Gruppe 1: Opstartsmøde, hygge, bål, nye bander 

Onsdag 10 Gruppe 2: Opstartsmøde, hygge, bål, nye bander 

Onsdag 17 Gruppe 1: Mærke: Stifinder  

Onsdag 24 Gruppe 2: Mærke: 1. års ulve: Stifinder / 2. års ulve: Pioner 

Onsdag 31 Påskeferie – Intet møde 

 APRIL 

Onsdag 7 Gruppe 1: Mærke: Stifinder 

Onsdag 14 Gruppe 2: Mærke: 1. års ulve: Stifinder / 2. års ulve: Pioner 

Onsdag 21 Gruppe 1: Fuldmånemøde, bål, uddeling af mærker 

Lørdag 24 20 km vandreskjold m/ start v. Naturrum Kirstinelyst 

Onsdag 28 Gruppe 2: Fuldmånemøde, bål, uddeling af mærker  

 MAJ 

Vi håber at vi fra maj igen kan mødes alle ulvene om tirsdagen. 

Hvis det ikke bliver muligt, bliver programmet herunder revideret, og I får yderligere 
besked 

Tirsdag 4 Snittedag 

Tirsdag 11 1. års ulve – bålmad / 2. års ulve fælles møde med Junior 

Tirsdag 18 Lagkageløb 

Tirsdag 25 Mini-pionering 

 JUNI 

Tirsdag 1 Tirsbæk strand 18-20 – tømmerflåder og krabbesuppe 

Tirsdag 8 Ulveafslutning 

Fre-Søn 11-13 - Bæver- og Ulvesommerlejr i Grejs  

Tirsdag 15 Fælles sommerafslutning 

AUGUST 

Tirsdag 17 Fælles opstart 
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Juniorspejdere, forår 2021       4. og 5. klasse 

 MARTS                                                                                

Tirsdag 2 Kort og kompas 
Tirsdag 9 Kort og kompas 

Tirsdag 16 Hyggemøde 

Tirsdag 23 Påskeløb 

Tirsdag 30 Påskeferie 

 APRIL 

Tirsdag 6 Pionering 
Tirsdag 13 Pionering 

Tirsdag 20 Træne til vandreskjold 

Lørdag 24 Vandreskjold 

Tirsdag 27 Lave mad over bål 

 MAJ 

Tirsdag 4 Pionering  
Tirsdag 11 Løb i skoven 

Tirsdag 18 Hyggeaften 

Tirsdag 25 Stjerneløb  

 JUNI 

Tirsdag 1 Forberede sommerlejr 
Tirsdag 8 Forberede sommerlejr 

Tirsdag 15 Fælles sommerafslutning 

Lør-søn26-27 Kanotur   

 AUGUST 

Tirsdag 17 Fælles opstart 
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Spejdertroppen, forår 2021 

 MARTS                     

Tirsdag 2 spejdermøde 
Tirsdag 9 spejdermøde 
Tirsdag 16 spejdermøde 
Tirsdag 23 spejdermøde 
Tirsdag 30 Påskeferie  

 APRIL 

Tirsdag 6 spejdermøde 
Tirsdag 13 spejdermøde  

Tirsdag 20 spejdermøde 

Tirsdag 27 spejdermøde 

 MAJ 

Tirsdag 4 spejdermøde 
Tirsdag 11 spejdermøde 

Tirsdag 18 spejdermøde 

Tirsdag 25 spejdermøde  

 JUNI 

Tirsdag 1 Forberede sommerlejr 
Tirsdag 8 Forberede sommerlejr 

Tirsdag 15 Fælles sommerafslutning   

Lør-søn26-27 Kanotur 

 AUGUST 

Tirsdag 17 Fælles opstart 
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Så skal der bygges hus  
Pengene er fundet, nu skal der bygges 

Som nogle af jer måske har bemærket, har der de seneste måneder 
været byggeplads omkring Depothuset i Ekkodalen. Vi er i gang med at 

renovere huset så der bliver et toilet, et tekøkken og et patruljerum i 

kælderen og ovenpå to store depotrum – et til hver gruppe.  

Desværre er vi blevet lidt forsinket pga. en skade på Depothuset som 

opstod under nedrivning af den øverste del. Men når renoveringen af 

Depothuset er på plads (april/maj) vil vi have et sted at opbevare vores 

ting imens selve spejderhuset rives ned og bygges op igen.  

Som udgangspunkt hyrer vi håndværkere til projektet. Der vil dog 

komme mindre opgaver som vi selv skal udføre og her vil vi bede jer 
forældre om at give en hånd med et par timer af og til. Hold øje med 

facebook-gruppen. 

Trods skaden (som forsikringen heldigvis tager sig af) er vi stadig 
optimistiske i Husudvalget* Vi har finansieringen på plads og en god 

samarbejdspartner til at hjælpe os med fundamentet til det ny hus. Om 

alt går vel, kommer vi i gang i løbet af sommeren. 

Der er rigtig mange praktiske opgaver i sådan et byggeprojekt. Skulle 

der sidde en forælder eller to som har kompetencer indenfor 

byggeprojekter, eller måske har gjort sig nogle personlige erfaringer i 

eget byggeprojekt, som vi kan bruge, så hold jer endelig ikke tilbage. 

*Husudvalget består af en lederrepræsentant, en forældrerepræsentant 

og en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de to grupper, DDS’erne og 

KFUM’erne 


