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Leder 
Af Helene Hougaard 

Vi har haft et fantastisk efterår i Ekkodalen. Gruppen er vokset markant i 

størrelse på trods af nedlukningen i foråret. Vi er så heldige, at vi har en 
stor gruppe af frivillige ledere, der sørger for sjove og lærerige 

oplevelser til vores børn. I efteråret har alle enhederne tage Science 

Pirat Mærket. Det har været løst forskelligt i alle enhederne, så det er 
tilpasset alderen. Vores vækst har givet nogle udfordringer især hos 

ulvene, som med 51 spejdere er vores største enhed. Ulvelederne været 

kreative og har efterspurgt hjælp i forældregruppen. Det betyder, de nu 

får hjælp hver tirsdag af en gruppe af faste forældre. 

Vi har heller aldrig været så mange forældre og spejdere på vores 

familielejr i Vork. Det var fantastisk! Vores voksne spejdere – klanen, 
der er spredt i leje landet pga uddannelse og job deltog. De stod for at 

planlægge både eftermiddags- og natløb. Eftermiddagsløbet blev 

afsluttet med en melkamp. Jeg tror, vi alle på et tidspunkt mistede fokus 
og blot fandt det indre legebarn frem og kastede med melboldene. Det 

var en fornøjelse at opleve den positive opbakning, I som forældre viser 

os.

 

Så var det også i efteråret, at vores mere end udtjente spejderhytte blev 

revet ned for at give plads til en ny. Det er resultatet af en stor indsats 
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fra hytteudvalget. De har både søgt midler, fået tegnet tegninger, søgt 

tilladelser, selv lavet en stor del af arbejdet for at holde omkostningerne 

ned mm. Der skal lyde et kæmpe tak for jeres indsats. Vi glæder os til at 

følge projektet, til vi har en ny hytte i løbet af 2022. 

Vi har også mærket forældre opbakningen til vores to store 

pengeskabende aktiviteter. Først var der kalendersalget i slutningen af 
november. Vi fik solgt 1000 kalendere som gav os et samlet overskud på 

18000 kr. I december har vi solgt juletræer fra den flottest salgsplads i 

Bredballe. Altid en fornøjelse at komme forbi og se glade spejdere og 
forældre hygge med salget. Der kommer mere om salget andet sted i 

bladet. Vi er helt afhængigt økonomisk af disse to begivenheder så 

mange tak til jer forældre for at bakke op. Bag juletræssalget står en lille 

gruppe ledere, i daglig tale omtalt som ”Juletræsbanden”. De laver alt 

forarbejdet, sørger for at foredele vagter, fylde op med træer mm. Uden 

dem intet juletræssalg, så også kæmpe tak til jer. 

Vores ledere er 100% frivillige. Vi giver den en uniform, når de starter. 

Resten af deres udstyr må de selv sørge for. Uden dem var der intet 

spejderliv i Ekkodalen! Så den største tak skal absolut gå til dem. Vi 
holder i løbet af året nogle sociale arrangementer for vores ledere. Dels 

for at sige tak for deres indsats, dels for at styrke det  voksne 

sammenhold, der også er i Ekkodalen. 

Desværre bliver vores Nytårsparade ikke helt som vi havde ønsket i år. 

Corona spænder igen lidt ben for os. Det betyder vi ikke som vanligt kan 

starte i kirken, og vi ikke kan invitere indenfor til spisning og hygge. Jeg 

synes, vi har fået lavet et godt alternativ som tager hensyn til Corona. 

I 2022 er der ”Spejdernes Lejr”. Det kommer til at fylde meget på den 

gode måde for vores store spejdere. Bæverne har vi vurderet er for små 
til at komme afsted, men de kommer også på sommerlejr. Bæverne skal 

bare vedblive at være spejder. Der kommer en ny ”Spejdernes Lejr” i 

2027 
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Spejderhytten 
Af Trine Thorsen 

Efter 3½ års arbejde er vi nu så langt med projektet – ny Spejderhytte, 

at finansieringen er på plads. – Den nye hytte bliver en noget reduceret 
udgave i forhold til det første hytteprojekt på ca. 320 m2, der blev 

arbejdet på for 10 år siden. 

Den gamle hytte blev revet ned sidst i september. Fundamentet til den 
nye hytte (155 m2) blev støbt i november og Tømrerne begyndte 

opbygningen af ydervæggene i december.  

Planen er, at den nye hytte står færdig i løbet af Maj måned. Den nye 
hytte er hævet 80 cm over terræn, således at evt. fremtidige 

oversvømmelser fra Bybækken kan undgås.  

Hytten kommer til at bestå af et stort fælleslokale (der kan rumme 
ulveflokken), to mindre patruljelokaler, der kan slås sammen til et 

lokale, køkken, 2 små 

depotrum, teknik rum, 
handicaptoilet og et toilet med 

adgang udefra. Der kommer til 

at være terrasse på den vestlige 
og sydlige side af hytten. Der vil 

være adgang til hytten/ 

terrassen via en trappe og en 
rampe. 

 

 

Derudover er vi i december blevet færdige med ombygningen og 

renoveringen af Depot huset. 
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Vores Sponsorer har støttet: 

• Den nye hytte 

• Ombygningen og renoveringen af Depot huset 

• Balance- & Motorikbanen 

• De to nye Sheltere 

• Info-tavlerne og Plateauet ved Bybækken 
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Livet som junior 
Af Trine Hald 

I efteråret er Juniorenheden vokset, så vi nu har 24, friske, frejdige unge 

spejdere fordelt på 4 patruljer, der fungerer som omdrejningspunktet for 
deres spejderliv. Det er her de samarbejder og støtter hinanden i de 

udfordringer de møder og selvom nogle af dem kun ser hinanden om 

tirsdagen, er de rigtig gode til at inkludere hinanden og støtte hinanden i 
de aktiviteter vi planlægger. Særligt tydeligt er det, når patruljen får en 

helt ny opgave og en spejder pludselig har forstået fidusen. Så kaster 

han eller hun sig hurtigt ud i at lære den videre til resten af flokken. Det 
oplevede de bl.a. lige før jul, da de blev præsenteret for et nyt alfabet og 

skulle til at lære at læse igen. 

Det er en fornøjelse at se hvordan de er vokset i efteråret, og vi glæder 
os til at se hvordan de i foråret vil videreudvikle både deres personlige 

færdigheder, som samarbejde, kammeratskab og lederskab, og deres 

evner indenfor 
bl.a. pionering, 

madlavning og 

lejrslagning, når vi 
skal forberede os 

på SL22. Herunder 

har jeg lokket 
Nicklas til at 

fortælle lidt om 

hvad han har 
oplevet i efteråret 

og hvad han ser 

frem til i 

forårssæsonen 

’22. 

Niklas fortæller: 

I sommers var alle spejdere der kunne komme, på familielejr i Vork 

Bakker hvor vi sov en nat derovre. Om eftermiddagen var der 
melboldekrig med nylonstømpebukser, der var blevet fyldt op med mel 

tidligere da vi løb rundt og lavede poster. Krigen handlede om at man 

skulle fange modstanderholdets flag uden at blive ramt af melbolde. Det 
var megasjovt. Til bålhygge lavede spejderne sketches og da det blev 

nat, var der natløb som handlede om at der gik politi rundt mens 

lejrdeltagerene skulle købe ulovlige ting og sælge dem videre for at få 
penge uden at blive opdaget. Det gik rigtig godt indtil der var en masse 

der blev overfaldet af hvepse og blev stukket. 
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Vi har taget bålmærket, hvor vi var på brandstationen og lære om 

hvordan man slukker ild, tænder det og hvad man skal bruge til at lave 

ild. Det er ilt, brændbart materiale og høj temperatur. Man kan bruge 
avis, blade eller stearinbomber og tændstikker eller ståluld og et batteri. 

Vi har også lært hvad man skal gøre hvis man er kommet til skade. Hvis 

man brænder sig, skal man få noget koldt på det indtil det stopper med 
at gøre ondt. Hvis man snitter sig i fingeren, skal man have stoppet 

blødningen, ved at lukke af for at blodet kan komme over til det sted, 

hvor man har snittet sig selv. Hvis man nu hugger sig selv i benet, skal 

man lade øksen sidde og tilkalde hjælp. 

Et andet mærke vi har taget, er science pirat hvor vi skulle lave 

eksperimenter med hvordan man kunne lave vaniljeis uden en fryser, vi 

brugte tøris på æbler og smadrede dem og vi brugte tøris på 

skumfiduser og spiste dem bagefter (Det smagte godt) og så har vi lavet 

en vandmølle som vi brugte nede ved åen. Der var ekstra stærk strøm 

den dag, så det var superfedt. 

 

Nogle gange til spejder har vi lavet mad. Nogle gange gik det godt og 

andre gange smagte det ikke særlig godt. Vi har lavet forårsruller, 

burger, pasta m. kødsovs og på junior-shelterturen blev der lavet pizza i 

pizzaovnen og pandekager til morgenmad. 
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Den årlige juniortradition er at vi laver juletræsfødder til juletræssalget i 

Bredballe center. Det er en rigtig hyggelig dag. Til juleafslutning har vi 

løst morsekoder hvor vi skulle finde ud af hvilke sange der var blevet 

lavet morsekode til. 

Jeg glæder mig til foråret og alle de mange spændende ting vi skal lave. 

De bedste spejderhilsner 

Nicklas 

∞∞∞ 

Juletræssalg 2021  
Af Niels Knudsen 

Vi har haft juletræssalget ved Bredballe centeret i 25 år og det er en god 

måde hvorpå vi skaber opmærksomhed omkring os selv, samtidig med 

at vi skaffer midler til vores sommerlejre i 2022.  

Så det kommer fra hjertet, når vi her beder jer om at yde hjælp i løbet 

af december måned. 

  

Salget  

Salget har været rigtigt godt de sidste par år, vi har haft en omsætning 
på 131.000 Kr. Vi har solgt ca 436 træer år. Sammen med div. 
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serviceydelser, som fødder og udbringning, har det givet et støt stigende 

overskud de sidste 3 år. 

Træer med personlighed og omtale 

For at differentiere os fra andre, har vi taget træer ind, hvor der var 

lavet knob med grenene. Det afstedkom lidt sjove kommentarer på 

Facebook, men solgt blev de.  

Det samme gjorde vores 

træer, der var blevet 

navngivet med 

fodboldhelte og kendisser. 

Vi er heldige at vi kan 

sælge vores træer med 
henblik på at man støtter 

vores aktiviteter og denne 

goodwill gør at vi igen i år 
har haft et rigtigt godt 

salg med glade kunder. 

Telt med ovn. 

I år havde vi brændeovn i 

teltet og der skal ikke 

fyres ret meget før man 
har en god indendørs 

temperatur. Den blev sat 

op med egen skorsten 

foret med rockwool. 

Omkostninger 

Vi har købt juletræer for 
47.747 Kr og haft udgifter 

på 2.500 til div. hjælpemidler, som net og tragtbånd. Derforuden har vi 
den faste udgift til vores memberlink på 2.500 Kr., hvori vagtplanen 

bliver lavet. 

Kontanternes tid løber ud. 

Der var flere dage, hvor pengekassen slet ikke blev taget i brug. 

Kontanter er på vej ud og vi kan se at vores mobile pay andel er på ca. 

95% af det totale salg. Det er heldigt at det er den vej det går, da 

håndtering af kontanter er endnu en arbejdsproces der kræver tid. 

Juletræssalg = reduktion i egenbetaling til Spejdernes Lejr2022 
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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. Overskuddet fra juletræssalget er fra dette års 

juletræssalg på ca. 79.000 Kr.  

Så tusind tak for hjælpen.  

Mvh Juletræs Banden 

KFUM Spejderne Bredballe 

 

Jeg er 
senior 
spejder 
Af Hans Christian Tarri 

Jeg er senior spejder og har 
været spejder siden jeg var 5 

år gammel. Jeg har i min 

spejdertid været på mange 
forskellige ture. I efterårsferien 

var jeg med på diamantkursus. 

Det er et spejderkursus for 
spejdere i alderen 15-17. Her 

skal man skal lære sine 

grænser at kende og måske 
presse dem lidt ud over, hvad 

man troede, man kunne. Det 

var noget jeg oprindeligt hørte 
om fra Tropens enhedsleder. 

Der er mange der tager 

Diamant, som det næste skridt 
fra Roland, men det er helt 

sikkert ikke nødvendigt. Jeg 

fyldte 15 år den dag kurset 
startede, men var ikke i tvivl 

om jeg gerne ville fejre min 
1 Hans Christian til venstre Knud Erik til højre 
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fødselsdag ved at tage af sted.  

Hjemmefra havde jeg pakket oppusteligt liggeunderlag og hovedpude. 

Det havde jeg ikke behøvet. Det kom ikke ud af tasken på noget 
tidspunkt af turen, da det var at vi ikke fik lov til at sove mere end en, 

to, tre timer af gangen. 

Lejren startet med at jeg blev sat af ved Bramming station, hvor jeg 
mødte 5 andre spejder. På stationen var der kun en kasse, hvor der stod 

at vi først måtte åbne den kl. 16:16. I kassen var der nogle koordinater 

til det første mødepunkt. Vi ende med at gå hele natten igennem……… 

Der var ikke noget tidspunkter i løbet af ugen, hvor vi ikke var i gang. 

Det kunne være et hike, lege eller øvelser. Det længste hike var 50 km. 

Øvelserne var meget forskelligt det var alt fra at melde sig frivilligt til at 
skulle ud i søen og blive nedkølet, så de andre kunne lære at opvarme 

en anden person (med soveposer, termotæpper og kropsvarme). Til at 

blive sat til at strikke dødtræt midt om natten  

Jeg havde en fantastisk uge fyldt med mange spejderoplevelser. Det har 

givet mig mod på at lave endnu flere spejderting. Jeg vil klart anbefale 

jer alle sammen at melde jer til Diamantkurset lige så snart I kan. 

∞∞∞ 

 

Livet i troppen 
Af Leif Tarri 

I løbet af efteråret har vi bl.a. taget mærket ”Science Pirat”, hvor vi bl.a. 

har lavet skumvulkaner, bygget en vandmølle og undersøgt hvad der 

sker, når man tager en meget varm dåse og sætter den ned i koldt vand. 

Vi har også lavet vores egne knive. Jørn har lang erfaring med at lave 

knive selv, så han har hjulpet nogle fra troppen med at lave deres egen 

kniv. Der er flere som endnu ikke har lavet deres egen kniv, så det tager 
vi op igen i foråret, hvor der også bliver mulighed for at lave sin egen 

skede til sin kniv. 

Der er flere fra trop/senior, der er i gang med at tage sheltermærket, 
hvilket vil sige, at vi skal sove i shelter én gang om måneden i et helt år. 

Desuden skal det være forskellige shelterpladser hver gang. I september 
sov vi i shelter på Vork familielejren. Herefter har vi overnattet i shelter i 

Kirstinelyst, Ekkodalen og sidst var vi i Brande, hvor vi lånte et stort 

shelter af en anden spejdergruppe. Vi fortsætter, så vi skal afsted igen i 
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januar og de kommende måneder. Indtil nu har vi været heldige med 

vejret, men der kan sagtens komme overnatning, hvor det bliver rigtig 

koldt, men så må vi bare have varmt tøj med.  

Endeligt har vi haft to seje seniorer afsted på Diamant (Knud Erik og 
Hans Christian). Det er et af de mest krævende spejderløb, hvor man 

virkeligt bliver presset og får testet sine grænser.  

I forårssæsonen skal vi bl.a. planlægge sommerlejren, hvor vi også skal 
øve os i at bygge forskellige ting til sommerlejren. Vi skal også på en 

fantastisk vandretur, hvor vi går 50 km over to dage. Undervejs 

overnatter vi i shelter. 

∞∞∞ 
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Spejdernes lejr 2022/ SL2022  
du har ALDRIG prøvet noget lignende! 

Af Niels Knudsen 

I år skal vi på spejdernes lejr ved Greve. Her kommer der spejdere fra 

alle verdens lande og fra samtlige spejderkorps. Billedet herunder viser 

omfanget af spejdernes lejr 2017 

 

I år er der 4 underlejre. Disse hedder Høje-Taastrup, Greve, Roskilde og 

Hedeland.  

Hedeland er til frivillige og familielejr. De tre andre er til spejderne der 

deltager i arrangementet. 

Familielejer 

Der er mulighed for ens familie at deltage på spejdernes lejr. De kan 
stille telt/campingvogn op på familielejren.  Der er mulighed for at stille 

campingvogn op indtil 23 juli kl. 07.00. herefter er der adgang til 

frivilliglejren i det omfang de trafikansvarlige vurderer det er forsvarligt. 
Husk at jeres spejderne er der som spejdere, så de har travlt med at 

deltage i aktiviteter sammen med deres kammerater. 
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Deltagerprisen på SL2022 er 2.250 for mad, aktiviteter, brænde, 

transport og overnatning. Vi vil senere i foråret melde en pris ud, da 

gruppen støtter. 

Vi er tilmeldt 85 spejdere på nuværende tidspunkt. 

Fra fredag d 22 vil der være en fortrop der sikrer at vi får grej og telte 

ind på pladsen. 

Vi vil ankomme lørdag d. 23. juli Her vil vi starte med at bygge pladsen 

op ud fra de ideer som trop/senior har frembragt. Herefter skal der 

snuses til området. Spejderne har en forunderlig evne til at finde 

supermarkedet før de ved hvor solen går ned. 

Om søndagen d 24 vil vi forsat bygge på lejren og aktiviteter for 

spejderne vil starte op. Søndag aften vil der være et stort lejrbål, hvor 
deltagerne bliver budt velkomne. Her er det rart at have et liggeunderlag 

med sammen med sin kammerat som man kan sidde på. 

De følgende dage mandag til fredag vil blive med et hav af aktiviteter, 
hvor der hver morgen er afhentning af madvarer, morgenvækning, 

morgenmad. Herefter er der mulighed for at deltage i en morgenfest ved 

scenen og så er der naturligvis et hav af aktiviteter igennem dagen. Det 
er fascinerende at se disse lejre både om morgenen når der er ro og 

disen bliver brudt af solens stråler. Eller stå og nyde en kop kaffe sidst 

på aftenen og se røgen fra bålene stige op i havet af telttoppe, så langt 

øjet rækker. 

Nå men nu skal jeg jo ikke fortabe mig i sentimental sludder, så for dem 

der skal på aktiviteter langt fra lejren vil der være madpakker, der skal 
smøres og drikkedunke, der skal fyldes og for dem der deltager i 

aktiviteter i lejren vil der være frokost hjemme i vores egen lejr. 

Lørdag aften d. 30. juli vil der efter aftensmaden være et stort fælles 

afslutningslejrbål med diverse indlæg.  

Søndag d. 31. juli står i nedbrydning og oprydning. Her skal alle de 
rafter vi har erhvervet bringes med hjem eller doneres. Vi skal have 

pakket trailere og vogne og sendt spejderne hjem. 

Håber vi ses på pladsen i uge 30 engang. 

Med spejder hilsen Niels K. 

 

∞∞∞ 
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Ledere og frivillige forår 2022 
Enhed / funktion Navn Tlf. E-mail 

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

 Trine Thorsen  40 98 38 89 tthorsen7120@gmail.com 

 

Assistenter 
Sofus Filsø 
Silke Stengaard 
Mathias Gotfredsen 
Lea Erdmann Bech 
Hans Christian Tarri   

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 

 Jannie Kibsgaard 51 21 28 58 janniekibsgaard@me.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 

 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 Christian Rasmussen  29 48 58 27 remabumsen@hotmail.com 

    

Gruppebestyrelse 
Formand 

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

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

Øvrige medlemmer Janni Gotfredsen, Anne-Mette Oxlund Skræ, Jeanet Petersen 

    

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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Bæverflokken, foråret 2022 
Januar     

Tirsdag 11 Stjerneaften  

Tirsdag 16   Nytårsparade, vi mødes udenfor Hældagerskolen kl. 13.00  

Tirsdag 18 Intet møde 

Tirsdag   25   Bålaften, vi bager pandekager og skumfiduser  

Februar 

Tirsdag   1 Opgaveløb i skoven                                                            

Tirsdag   8 Vi maler fastelavnstønder   

Tirsdag 15 Vinterferie                                     

Tirsdag 22 Fastelavn og generalforsamling v. Sognegaarden                                        

Marts 

Tirsdag   1 Bålaften, vi laver primimad i foliebakker 

Tirsdag   8 Vi starter på mærket Igen og igen                                        

Tirsdag 15 Mærket Igen og igen  

Tirsdag 22 Mærket Igen og igen 

Tirsdag   29   Bålaften, vi bager hjemmelavede pizza 

April 

Tirsdag   5 De 5 sanser, nye bæverbørn starter 

Tirsdag 12 Påskeferie 

Tirsdag 19 Lagkageløb  

Tirsdag   26  Vi går på opdagelse i naturen     

Lørdag 30 10 km vandretur ved 7 års søerne/Kirstinesminde 

Maj 

Tirsdag   3 Intet møde                                                   

Tirsdag   10   Bålaften – Vi bager pandekager og rister skumfiduser  

Tirsdag 17 Løb i skoven   

Tirsdag 24 Vi starter på Udforskermærket                                                                

Tirsdag 31 Udforskermærket – forberedelser til Tirsbæk Strand 

Juni 

Tirsdag   7 Strandaktiviteter på Tirsbæk Strand   

Tirsdag 14   Fælles sommerafslutning  

Fre-søn 17-19: Bæversommerlejr på Spejderbakken i Grejs. 
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Ulve, Forår 2022 

Januar       Ansvarlig 

Tirsdag 11 Nytårsmøde m/ bålhygge Lederne 

Søndag 16 Nytårsparade 13-15 v/ Hældagerskolen 

Tirsdag 18 Intet møde efter nytårsparade 

Tirsdag 25 Bålmad tre bander / mini-hike i skoven tre bander 

Februar 

Tirsdag 1 Kyndelmisse – gudstjeneste kl. 18.00  

Tirsdag 8 Bålmad tre bander / mini-hike i skoven tre bander 

Tirsdag 15 VINTERFERIE – INTET MØDE 

Tirsdag 22  Fastelavn og generalforsamling v. Sognegaarden 

Marts 

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

Tirsdag  8 Mærke: 1. års ulve Stifinder / 2. års ulve Pioner 

Tirsdag 15 Mærke: 1. års ulve Stifinder / 2. års ulve Pioner 

Tirsdag 22 Mærke: Tro, håb og historier 

Tirsdag 29 Ved Bredballe Kirke: Mærke: Tro, håb og historier  

April 

Tirsdag 5 Mærke: Tro, håb og historier 

Tirsdag 12 PÅSKEFERIE – INTET MØDE 

Tirsdag 19 Lagkageløb 

Tirsdag 26 Bålbygning tre bander / snittedag tre bander 

Maj 

Tirsdag 3 Bålbygning tre bander / snittedag tre bander 

Tirsdag 10 Mærke: Biodiversitet 

Tirsdag 17 Mærke: Biodiversitet 

Lør.-søn 21-22 Teltovernatning ved Ballesbækgård v/ Rørbæk sø 

Tirsdag 24 INTET MØDE efter lejr 

Tirsdag 31 Mærke: Biodiversitet 

Juni 

Tirsdag 7 Ulveafslutning i Ekkodalen med båltænding 

Tirsdag 14 Fælles afslutning for alle enheder 

 

Spejdernes Lejr 2022 afholdes i perioden 23.-.28. juli       
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Junior, Forår 2022 

Januar        

Tirsdag 11 Bålhygge med præmie for sang  

Søndag 16 Nytårsparade med uddeling af årsstjerner 

Tirsdag 18 INTET MØDE 

Tirsdag 25 Udflugt til Sirius observatoriet 

Februar 

Tirsdag 1 Kyndelmisse – gudstjeneste kl. 18.00  

Tirsdag 8 Bålmad 

Tirsdag 15 VINTERFERIE – INTET MØDE 

Tirsdag 22  Fastelavn og generalforsamling v. Sognegaarden 

Marts 

Tirsdag 1 Bålmad 

Tirsdag  8 Løb med poster 

Tirsdag 15 Pionering 

Tirsdag 22 Pionering 

Tirsdag 29 Pionering  

April 

Tirsdag 5 Forberedelse til minilejr 

Tirsdag 12 PÅSKEFERIE – INTET MØDE 

Lør-man 16-18. Minilejr 

Tirsdag 19 INTET MØDE! 

Tirsdag 26 Fællesmøde med Trop/Senior 

Maj 

Tirsdag 3 Ta’ på tur-mærket 

Tirsdag 10 Ta’ på tur-mærket 

Tirsdag 17 Ta’ på tur-mærket 

Tirsdag 24 Ta’ på tur-mærket 

Tirsdag 31 Ta’ på tur-mærket 

Juni 

Tirsdag 7 Overraskelsesmøde  

Tirsdag 14 Fælles afslutning 

 

Spejdernes Lejr 2022 afholdes i perioden 23.-.28. juli         
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Troppen, Forår 2022 

Januar       Ansvarlig 

Tirsdag 11 Planlægge næste sheltertur m.v.  

Søndag 16 Nytårsparade kl. 13 

Tirsdag 18 Intet møde 

FRE-LØR 21-22 Sheltertur 

Tirsdag 25 Planlægge sommerlejren  

Februar 

Tirsdag 1 Kyndelmisse – gudstjeneste kl. 18.00  

LØR-SØN 5-6 WASA WASA løbet  

Tirsdag 8 Planlægge sommerlejren 

Tirsdag 15 VINTERFERIE – INTET MØDE 

Tirsdag 22  Fastelavn og generalforsamling v. Sognegaarden 

Marts 

Tirsdag 1 Træne til vandreskjold 

Tirsdag  8 Genbrugsmad: Hvad kan man lave af mad, der er smidt ud? 

Tirsdag 15 Lav din egen kniv + planlægge møde 

Tirsdag 22 Lav din egen kniv + afholde møde 

Tirsdag 29 Lav din egen kniv  

April 

Tirsdag 5 Træne til vandreskjold 

Tirsdag 12 PÅSKEFERIE – INTET MØDE 

Tirsdag 19 Pionere til sommerlejr 

LØR-SØN 23-24 Vandreskjold 50 km over 2 dage, hvor vi overnatter i shelter  

Tirsdag 26 Fællesmøde med Junior 

Maj 

Tirsdag 3 Mærke: ”sjovt, dumt og farligt” 

Tirsdag 10 Mærke: ”sjovt, dumt og farligt” 

Tirsdag 17 Mærke: ”sjovt, dumt og farligt” 

Tirsdag 24 Pionering til sommerlejr 

Tirsdag 31 Pionering til sommerlejr 

Juni 

Tirsdag 7 Planlægge sommerlejr  

Tirsdag 14 Fælles afslutning for alle enheder 

Spejdernes Lejr 2022 afholdes i perioden 23.-.28. juli       
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Generalforsamling 
Af Helene Hougaard 

Vi holder generalforsamling den 22. februar. Vi holder GF samtidig med 

at børnene er til spejdermøde. Så børnene slår ”Katten af tønden” 

udenfor, mens de voksne sidder til møde.  

Da vores spejderhytte er under genopførelse, har vi spurgt kirken og 

fået lov til at låne sognegården. Så den tirsdag er mødet for børnene 

flyttet op til kirkens parkeringsplads.  

Til generalforsamlingen gennemgår vi livet i enhederne, fremlægger 

regnskabet, hører om udfordringer og muligheder i gruppen og ikke 
mindst så er der mulighed for at forældrene kan komme og stille 

spørgsmål.  

Vi skal naturligvis også have valgt forældrerepræsentanter til 
gruppebestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er din mulighed som forældre for 

både at få indflydelse i gruppen men også en mulighed for at gøre et 

stort stykke arbejde for gruppen. I bestyrelsen mødes vi 4-6 gange om 
året. Vi har det overordnede ansvar for gruppen og økonomien. Reelt 

betyder det at vi er med til at spare med enhedslederne nye ideer. Så 

står vi for kalendersalg, Nytårsparade og Familielejren. Vi er aktuelt 5 
forældrerepræsentanter i 

bestyrelsen, men kan 

absolut godt bruge nye 
kræfter. Hvis du måske er 

interesseret i 

bestyrelsesarbejdet, er du 
hjerteligt velkommen til at 

kontakte mig for 

yderligere oplysninger.  

Håber jeg ser så mange 

som muligt til vores 
generalforsamling – også 

selvom I ikke har lyst til at 

stille op til bestyrelsen. 

 

 


