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Vi er klar til et nyt spejderår! 
Vi ser frem mod Spejdernes  Lejr 2022 uden 

restriktioner 

 

Af Helene Hougaard, formand for bestyrelsen  

Så har vi taget hul på endnu et spejderår. Vi håber alle, at 

dette år bliver uden diverse begrænsninger og nedlukninger. Det 

betyder, at vi er startet ud ”som vi plejede” med alle spejderne samlet 

tirsdag aften i Ekkodalen. Noget jeg ved lederne har set meget frem til. 
På trods af nedlukning er vi stadigvæk en stor gruppe med mange nye 

spejdere og heldigvis er der også kommet nye ledere til. Rigtigt hjerteligt 

velkommen til. 

Så vi glæder os rigtigt meget til at 

invitere jer til Familielejr i Vork. 

Det er en af de begivenheder, som 
os der har haft vores gang i 

Ekkodalen et stykke tid ser rigtigt 

meget frem til. Jeg håber, at se så 
mange af jer som muligt den 18.-

19. september. Der følger meget 

mere information, men sæt 
allerede nu et stort kryds i 

familiekalenderen. I år er vi så 

heldige at vores voksne spejdere 
– Klanen – arrangerer et 

eftermiddagsløb for alle. Sidst på 

aften vil de også arrangerer to løb 

et for de små og et for alle vi 

andre. Især natløbet er 

sagnomspundet og har tidligere 
været med soldater fra 1864, 

zombier og pushere. Det er tilpas 

uhyggeligt til at de mindre 
spejdere gerne vil have deres 

forældre med og de største spejdere får lov til at give den fuld gas. En 

meget vigtig ting på Vork er, at forældre og ledere slutter dagen af med 
lidt voksen hygge. Det eneste argument, der kan være for ikke at 
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deltage skulle være at man er bekymret for sovesale. Her kan jeg 

berolige med at hver familie får deres eget værelse med bad.  

Næste sommer er der Spejdernes Lejr 2021. En kæmpe begivenhed med 

50-60000 spejdere i Køge. Det er alle danske spejdere korps, der holder 

en fælles lejr hvert 5. år. Lejren bliver holdt i uge 30. Vi håber, at sende 
så mange spejdere afsted som muligt. I ledergruppen er der enighed om 

at Bæverne ikke får noget ud af at tage af sted, så de holder deres egen 

sommerlejr, men ellers sender vi alle andre afsted. Ulvene dog kun nogle 
dage. Jeg ved, at uge 30 ligger lige der hvor rigtigt mange af jer holder 

ferie, men SL er noget helt unikt. Lejren bliver bygget op på få dage og 

alle grupper har deres egen lejr i lejren. Der er utroligt mange aktiviteter 
og mulighed for at mødes med andre grupper. Min store søn var med på 

SL2017, hvor jeg og hans lillebror besøgte ham. Det var en kæmpe 

oplevelse bare at være på besøg og gå rundt og se alt den kreativitet, 
der var brugt til at opbygge lejren og høre om alle de skønne ting de 

oplevede. Lillebror, der desværre var for ung til at komme med den gang 

proklamerede på vej hjem ”Jeg bliver ved med at være spejder, så jeg 
kan komme med næste gang” – og det har han holdt. Jeg håber, mange 

af jer vil prioritere at lade jeres børn komme med – de får en oplevelse 

for livet. 

Familielejr og Spejdernes Lejr er store udgifter for gruppen. Derfor er 

det essentielt at vi får penge ind på anden måde end kontingentet. 

Derfor vil vi igen i år sælge Julekaldere og Juletræer, I får naturligvis 

mere information når vi nærmere os. Det er dog meget vigtigt for os, at 

I som forældre bakker op. Dels tager det noget af arbejdet væk fra vores 

ledere, dels giver den økonomisk frihed os mulighed for at lave rigtigt 

mange sjove aktiviteter for vores børn. Da især SL21 er en stor udgift 

for gruppen, drøfter vi for øjeblikket om det er muligt at lave andre 

pengegivende aktiviteter. Hvis I har nogle gode ideer, men især hvis I 

har lysten til at drive det, høre vi meget gerne fra jer.   

∞∞∞ 
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Bæversommerlejr - på Safari 
i Danmark  

I week-enden den 12.- -13. Maj var 25 bævere plus 

ledere og hjælpere på minisommerlejr i Æbleskoven 

ved Daugård Strand. 

 

Af Majbritt Fredgaard, bæverleder  

Vi skulle for første gang sove i telt med alle bæverne, det blev rigtig 
hyggeligt, og alle klarede det så flot, vi var også heldige med vejret – 

ingen regnvejr.  

Temaet for årets sommerlejr i 
år var Safari i Danmark,  

Søren som vi fulgte på løbet 

skulle egentlig have været til 
Tanzania, men som så meget 

andet, blev hans rejse aflyst 

p.g.a Corona, og han valgte 
derfor at tage på safari i 

Danmark.  

 

 Vi fulgte ham på hans rejse ud i 

Danmark, hvor vi løste koder, lærte om 

verdenshjørner og vind, rensede vand, 
sendte besked med morse, byggede 

bivauk, lavede tallismænd, 

kriblekrablevæddeløb og meget andet.  

 

Vi var heldige, at der var mange søde 

bæverforældre, der havde bagt kager 

til os, så undervejs fik vi hjemmebagte kager og saft, det var dejligt. 
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Om aftenen hyggede vi os rundt om bålet med sang, konkurrencer, råb, 

skumfiduser/kiks og hvad der ellers hører til en rigtig lejrbålsaften 

Søndag var vi på 

Pølseløb, hvor vi 

fulgte en pølses 
(Langelænder) liv fra 

fødsel til død. 

Først skulle vi tegne 
øjne og mund på 

pølsen og give den 

navn, så skulle den 
døbes, pludselig 

kedede pølsen sig, 

og den begyndte at 
lave dukketeater, 

derefter frøs pølsen 

og blev varmet over ilden, så blev den lidt vild og ville springe 
elastikspring, pølsen revnede ved springet og måtte på hospitalet for at 

blive syet sammen.  

Senere kom den ud for et 
trafikuheld, hvor den 

brækkede ”benet” og måtte 

igen på hospitalet for at 
blive lagt i gips, desværre 

døde pølsen og vi sluttede 

løbet med at begrave den.  
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Dejligt at se den fantasi børnene har.  

Søndag til frokost lavede vi primimad over 
bål. Vi lavede hver en foliebakke med 

kylling, kartofler, løg og gulerødder og 

bagte lækre fladbrød, der næsten smagte 
som pandekager – det var lækkert. Vi 

skulle selv skrælle vores kartofler, 

gulerødder og hakke løg, det gik fint, dog 

måtte vi have enkelte plastre i brug.  

 

Kl. 14 sluttede vi af med at få et flot 
Safarimærke udleveret, alle vores 

forældre kom for at hente os, og vi 

hyggede lidt med kaffe, saft og kage 

inden vi tog hjem. 

  

En dejlig week-end med flot vejr og 

mange gode oplevelser at se tilbage på.  

 

Tak til alle for en rigtig dejlig lejr og tak  
til alle I forældre, der bakkede os op 

med at deltage eller sende lækre kager 

med på lejr.  
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Du skal da være leder! 
Flere børn kræver flere ledere  

Af Niels Knudsen, Gruppeleder 

 

Tilgang af børn  

Vi har en god tilgang af børn 
til vores enheder og kan derfor godt 

bruge nogle ekstra hænder til at hjælpe 

med enhederne med mange børn såsom 
bæver, ulv og junior.  

De fleste opgaver man får som leder er 

at tage en post til et løb eller hjælpe 
børnene med en given aktivitet. En 

rebus, en gåde, et ordspil. Du bliver i alt 

fald ikke ladt alene med opgaven. 
 

Spejder er ”Learning by doing” også 

for ledere  
De fleste af vores ledere er forældre som 

starter op uden spejdererfaringer og 

disse færdigheder tilegnes hen ad vejen, 
såsom at lave et bål, at binde knob, at hugge brænde und so weiter. Det 

vigtigste er at du vil hjælpe og have det sjovt sammen med børnene. 

Det gode ved spejderarbejdet er, at det er alsidigt og derfor er der brug 
for alle dem der kommer med et åbent sind og som vil lære. 

  

Forskellige opgaver forskellige mennesker.   
Vi er en gruppe af mange forskellige mennesker med mange forskellige 

evner og det er der også brug for, da der er mange forskellige opgaver 

at kaste sig over. Vi har ca. 4 ledermøder i løbet af året, hvor vi får lidt 
godt at spise og drikke.  

 

Hvis du vil give det en forsøg er du velkommen til at kontakte os 
 

Bæver Majbritt Fredgaard  28 90 99 10 majbrittfredgaard@live.dk 

Ulve Peter Erdmann Bech 22 30 33 95 peter@erdmannbech.dk 
Junior Trine Hald Johannesen 42 45 88 28 johannesen45@gmail.com 

Gruppeleder Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk 

  



 

Grøn∙Sagen / August 2021 / 8 

Ulvesommerlejr - Juni 2021 
Rekord tilslutning! 60 ulve, ledere og hjælpere på lejr. 

Af Peter Erdmann Bech, enhedsleder, ulvene  

Grundet COVID-19 restriktioner var årets bæver- og 

ulvesommerlejr blevet delt op i to lejre. 

Derudover havde vi skåret det 

ned fra at være to 

overnatninger til kun en 

overnatning fra lørdag til 
søndag, og overnatningen 

skulle foregå udendørs, så det 

var i telt. 

Men der er ikke noget der er så 

skidt, at det ikke er godt for 

noget 😊 

Det betød nemlig, at vi havde 

rekordstor tilslutning. Så lørdag d. 12. juni dukkede der 41 ulve ud af 48 
mulige op ved Spejderbakken i Grejs. Dertil var vi 7 ulveledere, 9 

forældre, samt 3 ældre spejderleder børn, som også er med. Alt i alt var 

vi 60. 

Lørdagens program bød på ”Safari i Danmark”. Her kom ulvene rundt til 

seks poster, hvor de skulle 

 Løse en matematik rebus 

 fremstille en vindmåler og øve verdenshjørner 

 Kigge på fugle, når de havde fundet Viki og Poul i camouflagetøjet 

 Bygge en bivuak 

 Tegne og skrive et postkort til familien 

 Snitte en talisman i træ 
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Imens tryllede Allan’erne i 

køkkenet med aftensmaden, 
som blev spaghetti og kødsovs 

med et tvist. 

Vi havde godt vejr, og rundede 
lørdagen af med skumfiduser, 

gæt og grimasser og gode 

sange fra sangbogen. 

Søndagen gik med at få spist 

morgenmad og pakket telte 

sammen, inden der var 

afhentning. 

Fra ulvelederne skal der lyde en kæmpestor tak, både til ulvene samt de 

forældre, der bidrog til at gøre dette til en rigtig god ulvesommerlejr. 
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Gruppebestyrelsen 2021/22 
Ny bestyrelse 

 

Af Helene Hougaard, formand for bestyrelsen  

 

Ifølge vores vedtægter skal vi holde valg til 
gruppebestyrelsen i februar. Grundet nedlukningen blev der givet 

dispensation i år og vi valgte at bruge denne således at vi kunne holde 

generalforsamling og valg med fysisk fremmøde. Derfor udskød vi 
generalforsamlingen til maj. 

 

Gruppebestyrelsen består af repræsentanter for både forældre og ledere. 
Vi har det overordnede ansvar for drift og økonomi. Realiteten er dog at 

lederne står for det meste selv med vores opbakning. Så er det også os 

der har det overordnede ansvar for famlielejren i Vork, Nytårsparaden og 
sommerafslutningen.  

 

Vi var så heldige at få to nye forældre repræsentanter i år således at 
bestyrelsen ser sådan ud 

Lederrepræsentanter 

Niels Knudsen, Gruppeleder 
Trine Brix Madsen, Kasser 

Majbritt Fredsgaard, Bæver 

Peter Erdmann, Ulv 
Forældrerepræsentanter 

Helene Hougaard, Formand 

Ib Stensgaard, genvalgt 
Jannie Gotfredsen, genvalgt 

Anne Mette Oxlund, nyt medlen 

Jeanet Petersen, nyt medlem 
 

Vi holder 3-5 årlige møder og til alle møderne er der altid mindst en 

repræsentant for enhederne oftest enhedslederen. Dette så vi alle 
sammen får en fornemmelse af udfordringer og succeser i enhederne og 

derved både kan lære af hinanden og bakke hinanden op.  

 
Har I spørgsmål til gruppebestyrelsen eller livet i gruppen, må I meget 

gerne kontakte Niels Knudsen eller mig. 
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Spejdernes lejr 2022  
Næste år skal vi på lejr med 40.000 andre, hvordan er 

det?  

Af Niels Knudsen, gruppeleder  

Ved Spejdernes 

Lejr i 2017 samlede man små 
40.000 spejdere fra hele 

verden – og Bredballe Gruppe 

var en af dem.  Spejdernes 
lejr 2022 vil foregå i Roskilde 

og her forventes også at der 

kommer 40.000. 

Men tilbage til sidste lejr. 

Lørdag 22. juli tog Bredballe 

Gruppe afsted fra Vejle med 
kurs mod Spejdernes Lejr 

2017 i Sønderborg, her var 

næsten 40.000 spejdere fra 
alle mulige spejderkorps 

samlet. Der var 

spejdergrupper fra Schweiz, 
Tyskland, Frankrig, Rusland, 

Hongkong, Australien, USA, Oman og andre lande. Når man ankommer 

til lejren kan man gå igennem den ene underlejr efter den anden, før 
man når til sin egen lejr. At få sådan en lejr op at stå med 

supermarkeder, byggemarkeder, hospital, familielejr, terrorsikring, 

lejrradio, callcenter, kirker, bank og aktiviteter er et kæmpe arbejde 
med logistik, organisering, år af planlægning og størrelsen er svær at 

beskrive, hvis man ikke har deltaget. 

Nogle havde været med til at bygge lejren op og de havde allerede 
været der en uge. Ulvene, ankom tirsdag. Det er en dejlig oplevelse at 

være sammen med sin egen gruppe i så lang tid - man lærer hinanden 

bedre at kende. Men er også meget spændende at møde andre spejdere 
og se, hvordan de opbygger deres plads. Det var spændende bare at 

høre om, hvordan andre grupper fungerer og arbejder i det daglige.  På 

SL2017 lå vi overfor en gruppe fra USA og ved siden af os lå DDS 
Ørnebjerg, som vi deler hus med. Vi delte mad prøver ud til hinanden og 

delte også lejrbål. 
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Der blev udbudt 180 forskellige aktiviteter til SL2017, 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, hvor de 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 nogle fæle orker.  

Verdens største hoppeborg var også opstillet på lejren, så den var vi 

naturligvis henne at prøve.  

Maden var fantastisk. Råvarerne med vejledende opskrifter fik vi 
udleveret af lejren. Der var fra ledelsens side tænkt over, at vi skulle 

have afvekslende og god mad. Lars var som vanlig et jern foran bålet og 

sørgede for at vi alle 43 fik morgen, middag og aftensmad 

Det regnede en del på lejren, så det 

var skønt, at vi havde et mastesejl, 

hvor alle kunne være i tørvejr. 
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.  

Vi håber at der i 2021/ 2022 er 
mulighed for at træffes med de andre 

spejdere fra Munkebjerg distrikt, så vi for de ældre spejdere trop/senior 

har nogle kendte ansigter at mødes med til SL2022. En af fordelene ved 
at være spejder er forståelsen af, at man er en del af noget større og det 

ikke bare er tirsdag aften i Ekkodalen, der er lig med spejder. 

Spejderbevægelsen er global og denne størrelse fornemmer man i 
sandhed på spejdernes lejr.  
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Junior-sommerlejr 2021 
Tømmerflåde, natløb, kanotur vi fik det hele med på 

Houens Odde. 

Af Trine Hald 

Tirsdag i uge 26 sparkede vi årets sommerlejr for Juniorer i 

gang. Dagen var præget af aktiviteter som tømning af trailere (tak for 
hjælpen til forældrene, der blev og gav et nap med) og lejrslagning, men 

der var heldigvis også god tid til at udforske området og nogle af de 

lækre snacks, der var pakket med i tasken. De gæve juniorer slog egne 
telte op med stor ros. Drengene helt uden hjælp og pigerne med enkelte 

småjusteringer. Det viste sig faktisk, at det sværeste telt at slå op var 

lederteltet, der stod lidt sørgeligt den første nat. 

Til gengæld gik det supergodt med mastesejlet. I andet forsøg under hiv 
og slid og fremragende samarbejde stod mastesejlet stolt og var klar til 

at huse os alle sammen til måltider og hygge i regnvejr. Det har været 

et godt samlingssted for os ugen igennem. 
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Onsdag gik turen til tømmerflådepladsen, hvor vi i allerhøjeste grad fik 
trænet vores evner i pionering, da der skal en pænt stor tømmerflåde til 

at bære alle juniorspejderne. Det gik så godt, at ingen Junior faldt i 

vandet, til stor ærgrelse for ungerne, der sprang frivilligt i. Vi nåede dog 
alle at blive godt våde, for ligesom vi skulle til at afpionere og rydde 

pladsen åbnede himlen sig og inden vi fik set os om, var alle 

gennemblødte til skindet. Da vi var kommet hjem i lejren og havde fået 
tørt tøj på, stod den på kage og hygge i mastesejl og telte, hvor der bl.a. 

blev læst og spillet spil og lur mig om ikke der også her var gang i 

slikposerne. Heldigvis var det ikke alle Juniorer, der lod sig afskrække af 

en smule regn og inden længe var der lagt en plan for et overdække til 

bålstedet, så vi kunne få lavet aftensmad i tørvejr. 

Torsdag formiddag tog vi alle på kanotur og fik set en del af Houens 
Oddes kystside og Kidholmene, der er små fredede øer med et væld af 

fugle hvor vi så forskellige arter af terner, ænder og måger. Senere på 

dagen blev der fisket og løbet Naturbingo, hvor vi fik genopfrisket 
hvordan man kender en bøg fra eg og ask, for -Er det ikke den man 

spiser? spurgte Laura. Og jo. Det er lige præcis den man spiser og 

pludselig var ingen i tvivl om hvordan bøgeblade ser ud. Efter et par 
timer havde alle pladen fuld og var klar til deres præmie, der blev 
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udleveret omkring bålet. Efterhånden som Juniorerne kom tilbage med 

fulde bingoplader susede nogle ind og hyggede i teltene, mens andre 
hjalp til med at bygge den skønneste sofa, der efterfølgende blev flittigt 

benyttet til hygge omkring bålet med bøger og sang. 

Torsdag sidst på 
aftenen fik vi en 

uheldig besked. Der 

var kommet et stort 
udbrud af en 

coronamutation, 

micronvarianten, 
blandt personalet på 

Houens Odde og 

hele området var 
derfor afspærret af 

militær, imens en 

professor i virologi 
var ved at udvikle en 

vaccine mod netop 

denne variant, der 
gør de smittede 

sindssyge. Desværre var professoren ret forvirret og han havde derfor 

glemt hvad hans opgave egentlig gik ud på. Derfor var der behov for, at 
spejderne på Houens Odde hjalp til med denne meget vigtige opgave. 

Årets natløb var for mange en stor udfordring, men alle kom stærkt 

igennem med en stor oplevelse. Spørg enhver deltager om hvem 

manden med anden er og du får en historie uden lige. 

Fredag morgen sov vi længe. Meget længe. Enkelte stod først op, da 

Henrik stod klar til at forkæle os alle med scrambled eggs og bacon til 
brunch. Fredag aften tog vi til lejrbål og ryddede præmiebordet for 

skumfiduser til en omgang Versus, hvor Hou-mænd kæmpede mod 

spejderne i forskellige dyster. Bredballe var klare vindere og gættede 
den rigtige vinder i 5/6 dyster. Således kunne vi gå til eget lejrbål med 

favnen fuld af skumfiduser, der blev nydt under sang og hygge som 

afslutning på en helt fantastisk lejr. 

Tak for lån af jeres skønne unger. 

Vi ses snart igen, når vi sammen går mod vinter med mere bål, sang og 

hygge. 
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Vork familielejr 2021 – nu 

med glamping mulighed 
Oplevelsestur for hele familien 

 

Af Niels Knudsen, gruppeleder 

Sidste år valgte vi at aflyse den traditionsrige familietur til 
Vork på grund af Corona, men i år skal vi afsted! Vi har booket Vork 

Bakker lørdag 18.-søndag 19. september 2021, så sæt allerede nu et 

KÆMPE kryds i familiekalenderen.  

Vi mødes til frokost lørdag, og så er 

der spejderløb om eftermiddagen. 

Aftenen går med underholdning ved 
spejderne, diverse informationer og 

når det bliver mørkt, venter det 

sagnomspundne natløb (bæverne 

har deres eget løb).  

Efter løbet går de mindre spejdere 

til ro, de større trækker sig ned i 
shelteren, mens de voksne hygger 

med ost og rødvin.  

Søndag er der fælles morgenmad 
og oprydning, og vi slutter til 

middag. Alle familier indkvarteres i 

eget rum med bad, så der er rig 

mulighed for også at have søskende 

med.  

Hvis I er friske, så er der også 
mulighed for at overnatte i et af vores glamping telte, der bliver slået op 

et stenkast eller to fra toiletterne inde i gården, husk selv at medbringe 

sovepose og liggeunderlag. 

Vi plejer at have en helt fantastisk hyggelig weekend for både børn og 

voksne. Vi håber, vi ser så mange af jer som muligt.  
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Juletræssalg 2021 
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.  

Vi vil have vagtplanen for dette års juletræssalg klar til Vork familielejr 

d. 19 -19 september, så man kan booke en vagt. Vi vil også kort fortælle 

om juletræssalget på Vork. 

 Salget  

Salget har været rigtigt godt de sidste 

par år, vi har haft en omsætning på 
over 130.000 Kr. Vi har solgt ca 450 

træer hvert år, og det sammen med 

div. serviceydelser, som fødder og 
udbringning, har givet et støt stigende 

overskud år for år. Vi går derfor lidt 

med tanker om at foretage en 

afhentning af juletræer. 

Træer med omtanke 

For at differentiere os fra andre, har vi 

taget usprøjtede og organisk gødede 

træer ind, så vi kan gå hånd i hånd 

med natur og biodiversitet. Grønne 

spejdere = grønne træer. 

Juletræssalg = reduktion i egenbetaling til Spejdernes Lejr2022 

Vi vil for salget i 2021 bruge overskuddet på egenbetaling til den/de 
kommende sommerlejre i 2022. Den største, spejdernes lejr, bliver 

afviklet i uge 30.   
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Kanotur på Skjernå 
Billeder fra trop- og seniorspejdernes kanotur 
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Bævere, efterår 2021                    0. og 1. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 17 Opstartsmøde kl. 18.00 til 19.30  

Tirsdag 24 Vi lærer hinanden at kende, laver navneskilte, leger mm  

Tirsdag 31 Starter på Hulebyggermærket 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 7 Hulebyggermærket 

Tirsdag 14 Naturløb 

Lørdag-  18- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 19 

Tirsdag 21 Intet møde 

Tirsdag 28 Vi bager pandekager og skumfiduser 

 OKTOBER 

Tirsdag 5 Vi starter på eventyrmærket – HC Andersen løb 

Tirsdag 12 Eventyrmærket 

Tirsdag 19 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 26 Halloween – i skoven med lommelygterne tændt, husk lygter 

 NOVEMBER 

Tirsdag 2 Nyt mærke Sciencepirater 

Tirsdag 9 Sciencepirater 

Tirsdag 16 Sciencepirater 

Lørdag 23 Sælge julekalendere 

Tirsdag 30 Bålaften – vi laver primimad 

 DECEMBER 

Tirsdag 7 Juleafslutning, husk en lille pakke til ca. 20 kr. 

 JANUAR 2022 

Tirsdag 11 Stjerneaften 

Søndag 16 Nytårsparade kl. 10 i Bredballe Kirke. Indbydelse følger 

Tirsdag 18 Intet møde 

Tirsdag 25 Bålaften, vi bager pandekager og skumfiduser 

 

Bæverstab 

Majbritt Fredgaard  28 90 99 10     

Trine Thorsen    40 98 38 89  

Kristian Appel   52 34 25 76 
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Ulve, efterår 2021                       2. og 3. klasse 

 AUGUST    

Tirsdag 17 Fælles startmøde  

Tirsdag 24 Ulve opstart 

Tirsdag 31 Mærke: 1. års ulve kniv / 2. års ulve økse 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 7 Mærke: 1. års ulve kniv / 2. års ulve økse, uddeling af mærke 

Tirsdag 14 Naturløb i anledning af Naturens uge 

Lørdag-  18- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 19 

Tirsdag 21 Intet møde 

Tirsdag 28 Mærke: SciencePirat  

 OKTOBER 

Tirsdag 5 Mærke: SciencePirat 

Tirsdag 12 SciencePirat opsamling og fuldmånemøde  

Tirsdag 19 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 26 Mærke: 1. års ulve Stifinder / 2.års ulve Pioner 

 NOVEMBER 

Tirsdag 2 Mærke: 1. års ulve Stifinder / 2.års ulve Pioner 

Tirsdag 9 Stifinder/Pioner opsamling og fuldmånemøde 

Fredag-  12- Sheltertur, indbydelse følger 

Lørdag 13 

Tirsdag 16 Intet møde 

Tirsdag 23 Salg af julekalendere 

Lørdag  28 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

Tirsdag 30 Juleafslutning 

DECEMBER  

Juleferie hele december  

 JANUAR 2022 

Tirsdag 09 Forberede nytårsparade  

Søndag 14 Nytårsparade – vi mødes i kirken kl. 10.00 

 
Ulvestab  

Peter Erdmann Bech 22 30 33 95 

René Stig Jacobsen  29 12 43 92 

Anne Sofie Løkke Læssøe 40 98 89 92 

M.fl. se oversigt side 23 
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Juniorspejdere, efterår 2021       4. og 5. klasse 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 17 Fælles opstart kl. 18.00  

Tirsdag 24 Opstart i egen enhed 

Tirsdag 31 Bålmærke 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 7 Bålmærke 

Tirsdag 14 Bålmærke 

Lørdag-  18- Familietur til Vork Bakker, indbydelse følger 

Søndag 19 

Tirsdag 21 intet møde 

Tirsdag 28 SciencePirat 

 OKTOBER 

Tirsdag 5 SciencePirat 

Tirsdag 12 SciencePirat  

Tirsdag 19 Intet møde – efterårsferie 

Tirsdag 26 Madlavning 

 NOVEMBER 

Tirsdag 2 Madlavning 

Lør-søn 6.-7. Overnatning i shelter eller telt 

Tirsdag 9 intet møde 

Tirsdag 16 Klargøring til juletræssalg 

Tirsdag 23 Salg af julekalender 

Lørdag  28 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

Tirsdag 30 Juleafslutning   

 DECEMBER 

Juleferie hele december 

 JANUAR 2022 

Tirsdag 11 møde  

Søndag 16 Nytårsparade / årsstjerner 

 
Juniorstab  

Trine Hald Johannesen 42 45 88 28 
Henrik Lüders 23 25 42 91 
Christian Rasmussen  29 48 58 27 
Morten Daubjerg Sørensen  40 62 10 20/23 65 16 59 
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Spejdertroppen, efterår 2021 6.-8. klasse ++ 

 AUGUST                                                                                

Tirsdag 17 Fælles startmøde  

Tirsdag 24 Tur til Tirsbæk – vi mødes ved ishuset kl. 18.30 (Husk badetøj) 

Tirsdag 31 Pionering 

 SEPTEMBER 

Tirsdag 7 Pionering 

Tirsdag 14 Aktiviteter i anledning af Naturens uge 

Fre-søn d. 18&19 Vork Familielejr - Vi cykler selv derud om fredagen 

Tirsdag 21 Uddeling af skraldeposer 

Tirsdag 28 Spis naturen 

 OKTOBER 

Tirsdag 5 Mærke: SciencePirat  

Fredag 8- Lørdag 9 Sheltertur 

Tirsdag 12 Mærke: SciencePirat  

Tirsdag 19 Intet møde – efterårsferie Distriktet afholder Jota-Joti 15-17 

Tirsdag 26 Madaften 

 NOVEMBER 

Tirsdag 2 Lav din egen kniv  

Tirsdag 9 Lav din egen kniv 

Fre-lør 12.-13. Sheltertur i Ekkodalen 

Tirsdag 16 Foredrag om flagermus 

Tirsdag 23 Salg af julekalender 

Lørdag 28 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

Tirsdag 30 Juleafslutning 

 DECEMBER 

Vi sælger juletræer 

 JANUAR 2022 

Tirsdag 11 møde 

Søndag 16 Nytårsparade / årsstjerner   

 

Stab  

Leif Tarri   26 13 94 23 

Niels Knudsen  53 58 86 78 
Jørn Madsen  50 50 65 77 

Henrik Oxlund 20 80 96 51 
Lars Sørensen  20 83 90 94  
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Enhed / funktion Navn Tlf. E-mail 

Bæver Majbritt Fredgaard  28 90 99 10 majbrittfredgaard@live.dk 

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

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

 

Assistenter 
Sofus Filsø, Silke Stengaard,  
Mathias Gotfredsen, Lea E. Bech 
   

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

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

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

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

 Marie Duus Blicher 24 61 17 28 marie.blicher@gmail.com 

 Christian Blicher Duus 22 18 06 66 cdchrduus@gmail.com 

 Mei Solveig Meilstrup 26 22 69 42 Mei_meil@hotmail.com 

    

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

 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 Leif Tarri  26 13 94 23 leta@ibc.dk 

 Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

 Jørn Madsen  50 50 65 77 madsenjorn2014@gmail.com 

 Henrik Oxlund 20 80 96 51 oxlund@hotmail.com 
Senior Lars Sørensen  20 83 90 94 fam.lbs@gmail.com 

    
Gruppeleder Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

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

Gruppebestyrelse 
Formand 

 
 
Helene Tarri Hougaard 

 
61 65 54 85 helenehougaard@hotmail.com 

Kasserer Trine Madsen 60 13 61 13  

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

 Janni Gotfredsen   

 

Jeanet Petersen 
Anne Mette Oxlund 
   

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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Sponsorater 
Takket være sponsorater fra Lions Clubbernes Fællesfond i Vejle og Insero Horsens har det været 
muligt at indkøbe tre nye Tipi Telte og udstyr til tre patruljekasser til brug for sommerens lejre. 

  

 

Nye muligheder for at opleve skoven, mosen og Bybækken i Ekkodalen 

Bredballe Spejdercenter har modtaget støtte fra Hedeselskabet, Insero Horsens, samt Natur- & 
Stipuljen i Vejle Kommune til opførsel af to nye sheltere, et plateau til vandaktiviteter ved 
Bybækken og to INFO-tavler. 

Plateauet ved Bybækken kan også benyttes til en kaffepause, hvor udsigten til skovmosen, 
bækkens rislende og fuglenes sang nydes. 

De to INFO-tavler viser kort over Nørreskoven og på nuværende tidspunkt grundplan for den 
kommende hytte. På sigt vil den ene INFO-tavle vise hvilke dyr og planter vi kan opleve i området 
omkring Ekkodalen. 

  


