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Agenda  

1. Ledersituation for enhederne efter sommerferien 

2. SL2022 

3. Naturens uge med fælles event 6 september 2022 

4. Div. 

Ledersituation og enhederne 
 
Bæverne Majbritt og Trine T. forsætter efter sommerferien. Majbritt stopper som enhedsleder 
sommeren 2023, så har hun været her i 10 år. Vi skal have fundet en ny enhedsleder for bæverne. 
Bæverassisterne forsætter indtil videre. 
 
Ulve (indlæg fra Peter) 
10- 12 bævere rykker op til ulve 



17-18 ulve bliver 2. års ulve 
Dvs. vi er ca. 30 ulve. 
Status p.t. er, at vi bliver fire ledere, og lidt senere fem som ulveledere 
Jannie, Jake og undertegnede fortsætter 
Trine Thorsen vil gerne hjælpe med ulvene 
Og så har jeg fået min kone Sarahs kollega Merete, omkring de 30, uden børn, og 8 års 

spejdererfaring til at starte       starter i september. 
Og med forældrestøtter satser jeg på, at det går. 
 
Peter retter teksten til på hjemmesiden, så evt. interesserede ulve kan skrive sig på venteliste i 
medlemsservice, og så komme ned og prøve det, hvis lederteamet mener det kan hænge sammen. 
Vi har ladet alle, som gerne ville starte og som stod på min egen interne venteliste komme ned og 
prøve, så der er en 3-4 stykker, som er meldt ind som ulve her den sidste måneds tid. 
Der rykker 29 ulve op til junior. 
 
René og Viki stopper som ledere, så Peter køber en afskedsgave til hver af dem. 
 
Junior Christian, Henrik, Trine H., Christian D./Marie og Lars. 
 Junior bliver omkring 40 stykker efter sommerferien.  Vi skal have nogle afsted på kurser. På siden 
https://kfumspejderne.dk/uddannelse/ungekurser/ kan div. kurser ses. Hold Øje med kurserne der 
popper op. 
 
 
Trop Der er ca. 20 stykker. Efter sommer er det Leif, Jørn, Niels, Oxlund og Morten. 
 
Medlemsservice: En til at overtage medlemsservice Lise vil gerne have en afløser. 
 

SL2022 
 
Vi får listen på plads. August’s (ulv) mor Dorte er meldt ind som ulve leder. 
 
Vi skal have lavet hold der sørger for mad, hente mad, bål, brænde. Lars er chefkok 
Når vi er 70 mand på lejren deler vi madtjansen op i 2  Der er 24 ulve, 12 junior og 11 trop, 4 senior 
og 7 klan. 
 

Struktur - Program for ugen  
Vi skal have et ugeprogram på plads. Planche skal sættes op så den er synlig for vores deltagere på 
lejren. 
Vi skal have lavet hold lister på tværs af enheder ala det vi gjorde på jamboretten i 2019 
(enhedslederne sætter sig sammen)  
De enkelte hold bliver sat på opgaver som hent mad, Morgenmad/opvask, middagsmad/opvask, 
aftensmad/opvask.  
Fredag er hele Greve på fællesaktivitet, Tirsdag er der en aktivitet der heder ”beyond the box” for 
senior/ klan. 
Man kan se aktiviteterne på denne side https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog 
 
 
 

https://kfumspejderne.dk/uddannelse/ungekurser/
https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog


Grej transport  
Transporten sker med paller Jakob fra DDS hjælper med transporten.  
Rafterne og overskydende brænde bliver hentet hjem af Jakob. 
Spejdertrailer bliver pakket med mastesejlet. Trine køre over onsdag. Niels kan tage egen trailer med 
torsdag. 
 
Borde bænkesæt hvor mange har vi? -Leif -se gl. container.  Vi skal have dem i Niels trailer da de er 
lidt ukurante til en europalle. 
Vi forsøger at få en fortrop over til lejren d. 21 Hvem kan? 
Vi skal have 3 trækvogne med.  Trine H har en trækvogn, Mikkels Raftevogn, Jørn kigger på om vores 
cykelvogn kan bruges. 
 

Pionering  
Vi skal have raftet portal og bålsted, samt et bord/ bænkesæt  
 

Lejrplan 
Vi skal have lavet en plan for vores plads (når vi kender pladsen kan den laves) Niels -snak med 
Anette DDS om dette. 
 

Fælles Grejliste  
Check vores vanddunke. Sammenfoldelige dunke (Leif) 10 liters til transport.  
Har vi en kobberspiral til en 50 liters dunk til varmt vand (Jørn) 
Opladning af smarttelefoner.  Send din telefon/power bank afsted i en kasse. 
 

Telte 
2 gule XXL telte til trop,  
Bæverne kontrollerer de gule 3 XL telte. Trine har indertelt   
7 tipi telte  8-10 i teltet 
Klan har et 10 pers tipi 
Sophie tager en 2 personers med. Marie med hende indtil ulvene kommer. 
 

Ekstra soveposer med så vi kan imødegå uheld 5 stykker -så vi kan nå at vaske. (niels  
 

Beach flag 
Skal vi få lavet et par Beach flag med liljen og BREDBALLE Trine T. 

Naturens uge   
Vi er meldt til naturens uge Arrangementet bliver afholdt som et spejderarrangement tirsdag d. 6 
september. Vi får udleveret materiale fra korpset og jem&fix. 

Evt. 
 Kalenderskabelon for efteråret 2022 

Enhed, Efteråret 2022 



juni      

 Ansvarlig 

Tirsdag  14  Afslutning  

Onsdag 15 ryd op i container 

 

juli      

 Ansvarlig 

fredag  22 Spejdernes lejr ankomst med udstyr 

uge 30  23-31 Spejdernes lejr 

 

August      

 Ansvarlig 

Tirsdag 16 Opstart navn 

fredag  19  hus indvielse 

Tirsdag 23 møde 

Tirsdag   30 møde 

September 

Tirsdag 6 Tema Naturens uge  

Søndag 11 Hjælp til høstgudstjeneste 

Tirsdag 13  møde 

Tirsdag 20  møde 

Tirsdag  27 møde 

Fredag 30 Lederhygge i Vork   

Oktober 

Weekend 1-2 Vork familielejr 

Tirsdag 4 møde 

Tirsdag  11 møde 

Weekend 14-16 JOTA-JOTI Munkebjerg Distriktet (follow up på dato)  

Tirsdag 18 efterårsferie uge 42 

Tirsdag 25 møde 

November 

Tirsdag 1 møde 

Tirsdag 8 møde 

Tirsdag 15 møde 

Tirsdag 22 Salg af julekalender 



Lørdag  27 Opsætning af juletræssalg ved Bredballe centeret 

Tirsdag  29 Juleafslutning Pakkeleg 

December 

Tirsdag 6 Lederhygge på restaurant 

Frem til jul vagter salg af juletræer ved Bredballe centeret 

  

Januar 2023 

Tirsdag 3 møde  

Søndag 8 Nytårs parade / årsstjerner Hældagerhallen  

 

 


