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Leder 
Af Helene Hougaard 

Så har vi taget hul på endnu et spejderår. Denne gang med en fantastisk 

ny hytte. Selvom spejderne primært er udenfor er det fantastisk med de 

muligheder hytten giver fremover. 

Rigtigt mange af vores spejdere var med på Spejdernes Lejr 22 i 

Roskilde. Helt præcist var der 75 spejdere afsted. Ift at lejren ligger lidt 
upraktisk midt i sommerferien er det en fantastisk flot tilslutning. Jeg 

ved, at de spejdere der var afsted havde en god oplevelse. De var rundt 

på aktiviteterne, men også bare rundt og se pladsen. Tror ikke der var 

en enes te af dem, der ikke var forbi butikken og nyde friheden til at selv 

at bestemme og bruge ”skejserne”. Ulvene kom sidst på ugen og selvom 

de kunne synes små at sende afsted, så er det vores oplevelse at de 

havde en fantastisk stor oplevelse. 

Næste store begivenhed er vores familielejr i Vork. Der er meget mere 

om den andet sted i bladet. Jeg håber, I vil prioritere at tage med. 

Efteråret bliver præget af masser af gode spejdermøder i Ekkodalen men 

mange af enhederne har også planlagt en eller flere weekendture. De er 

med til at skabe sammenhold og giver børnene mulighed for at øve 

deres spejderfærdigheder. 

 

Så er det også i efteråret vi har vores helt store pengeskabende 

begivenheder – kalendersalg og juletræsalg. Kalendersalg en enkelt 
aften, hvor vi gerne vil i møder op og hjælper spejderne rundt på 

ruterne. Spejderne skal nok selv få solgt kalenderne. Juletræssalget 

strækker sig over hele december og her har vi en forventning om i tager 
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minimum én vagt. I får mere at vide om begge dele, når det nærmer 

sig. Desuden skal vi vedvarende have vedligeholdt både hytte og 

omgivelser. Derfor er der også arbejdsweekender om året. Herudover er 
der behov for hjælp til lejrture enkelte aftener i Ekkodalen. Jeg ved, det 

kan være svært i en travl hverdag at få det hele passet ind. Vi har ingen 

forventning om, at i stiller op til det hele. Vi har en forventning om, i 
tager mindst en juletræsvagt og ellers byder ind når i kan. Alt 

spejderaktivitet bygger på frivilligt arbejde og hvis i løfter i folk, så kan 

vi rigtigt meget. 

 

∞∞∞ 
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Indvielse af spejderhytten 
Af Helene Hougaard 

Vi har længe sukket efter en ny hytte i Ekkodalen. Den gamle var mere 

end udtjent. Derfor har det også været en stor fornøjelse det sidste år at 
følge byggeprojektet. Fredag den 19. september holdt hytteudvalg 

indvielse af hytten. Hytteudvalget er et fælles udvalg mellem DDS og 

KFUM, som er de to brugere af hytten. 

 

 

Rigtigt mange var mødt op for at fejre begivenheden. KFUM var flot 

repræsenteret ved både nuværende og tidligere ledere og spejdere. 

Derudover var både præsten, borgmesteren og investorer tilstede. Det 
var en fantastisk eftermiddag i strålende solskin. Der blev holdt flere 

flotte taler. Fælles for talerne var at spejderarbejdet er noget særligt og 

det er unikt, hvad der kan opnås på frivillig basis. Derudover blev det 
også flere gange nævnt at det samarbejde, der er mellem DDS og KFUM 

i Ekkodalen er noget særligt. Helt velfortjent blev også nuværende og 

tidligere medlemmer hytteudvalget hylder for deres store indsats.  
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Især blev indsatsen fra Trine og Mikkel Thorsen, KFUM og Gitte Eriksen, 

DDS fremhævet. Ingen tvivl om at de har ydet en særlig indsats for at vi 

er nået i mål. Der skal også lyde et stort tak herfra. 

 

Vi har nu en flot hytte, der kan danne rammen om mange gode 

spejderoplevelser fremover. 

∞∞∞ 
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Bæversommerlejr 
Af Maibritt Fredgaard 

Årets bæversommerlejr 17-19 juni gik i år til Spejderbakken i 

Grejsdalen. 

Temaet for sommerlejren var skarnsstreger med Emil og Pippi.  

Alle bæverne sov i telte og vi 

startede hver morgen med Silkes 
morgenvækning og derefter 

morgengymnastik. Vækning er 

måske så meget sagt for 

børnene var klar kl 04.05! 

 

 

Søndag havde Malthe 

fødselsdag, så der blev hele 

lejren og de nærmeste naboer 
vækket med ”Hip hurra, det er 

min fødselsdag…. ” 

Lørdag var vi på opgaveløb, hvor 
vi lavede forskellige opgaver, der 

alle havde noget med Pippi og 

Emil at gøre, vi bagte 
pandekager, barberede den 

skæggede dame, gik på stylter, 

kravlede over i fadeburet, lavede 
ringridning, forhindringsbane og 

meget mere. 
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Lørdag eftermiddag fik 

vi besøg af Emil og 

Ellen, som hjalp os 
med at brænde flotte 

træperler ud af et 

stykke træ i stedet for 
at snitte en træmand, 

som jo ellers er Emils 

speciale. 

Vi fik alle fremstillet 

en meget flot perle, 

som nu pryder 

uniformen  

 

 

 

 

Hver aften hyggede vi os 
omkring lejrbålet. De unge 

lederassistenter havde 

planlagt lejrbålene med nogle 
sjove konkurrencer og optrin, 

det var rigtig godt, specielt 

”vejrudsigten” var fantastisk.  
Lea kunne måske have 

ønsket, at det var lidt 

varmere i vejret. Til slut 
hyggede vi med kage og 

skumfiduser. 

 

Efter at have fejret Malthe, som havde fødselsdag havde vi søndag 

spejder OL, hvor vi skulle dyste i mange forskellige discipliner. T-

shirtstafet, ballonstafet, skiløb, sækkeløb, gang på baljer osv.  

Vi sluttede lejren af med at lave primimad over bål, her fik vi alle en 

foliebakke, hvor vi puttede hakkede løg, gulerødder, kartofler og kylling 

i, det smagte rigtig godt. Vi sad alle omkring bålet og i sheltherne og 

nød vores frokost.  
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På lejren var vi heldige at have nogle søde spejderforældre med, som 

lavede rigtig god mad til os og hjalp til med at stå post, stor tak til alle 

jer, der var med til at give børnene en god sommerlejr-weekend. 
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SL 2022 
Af Laura Kempf  

Jeg er Junior spejder og har gået til spejder i tre år. Juni var jeg med på 

SL 2022, hvor vi lavede en masse aktiviteter. Vi skulle kører i bus i ca. 
tre timer. Da vi kom, skulle vi gå hen til vores lejrplads. Juniorerne 

startede med at sætte telte op. Om aftenen var der lejrbål. Der var en 

kæmpe scene, hvor der sad mange spejdere fra mange forskellige lande 
sammen. Der sang man sange og der var underholdning. Det var rigtig 

hyggeligt. Dagen efter (tirsdag) skulle vi pionere en indgangsportal. Vi 

hjalp med at hente rafter mens de andre pionerede. Den blev rigtig flot 

da den var færdig. 

 

Onsdag var vi i svømmehallen. Det var rigtig sjovt, også selvom vandet 

var koldt. Torsdag skulle vi hen til fedtfælden. Fedtfælden er et kæmpe 
område, hvor vi skulle gå rundt til forskellige poster. Næsten alle junior 

gik rundt sammen. Den første post gik ud på, at man skulle danse. Man 

fik nogle elastikker, som man kunne pynte sig med. Drengene blev rigtig 
flotte. Vi gik rundt næsten hele dagen. Det var også vildt varmt, så vi fik 



Grøn∙Sagen / August 2022 / 10 

drukket en masse vand. Jeg synes posterne var spændene. Min 

yndlingspost handlede om, at vi skulle spille stratego. På lejrpladsen fik 

juniorerne også spillet en masse pløk sammen med nogle ulve. 

Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Jeg fik også nogle venner fra en anden 

lejr. Vi skulle lige i gang og lære hinanden at kende, så vi brugte næsten 

en hel aften sammen. Det var også hyggeligt.  
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Lørdag begyndte vi så 

småt at gøre klar til at 

pakke sammen. 
Indgangsportalen blev 

taget ned og det orange 

telt blev også pillet ned. 
Vi brugte den sidste tid 

på at spille pløk samt 

købe det sidste i 
butikkerne og hygge os 

sammen. Så var der 

afslutnings lejrbål, hvor 
der var to bands, der 

spillede koncert. De var 

rigtig gode. Søndag 
skulle vi pakke telte ned, 

pakke vores tasker og 

rydde det sidste op som 
lå rundt omkring. Så 

sagde vi farvel til hinanden og gik hen til bussen. Jeg synes det har 

været en helt fantastisk lejrtur. Jeg har hygget mig rigtig meget og jeg 

håber, at jeg kommer med til den næste landslejr. 
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PL/PA Kursus 2022 
Af Niels Knudsen 

Fredag 30 sept. Til søndag 2. okt er der patruljeleder/-assistentkurset i 

Børkob. Det henvender sig til nuværende og kommende patruljeledere 

og assistenter, samt spejdere som kan tænke sig at prøve kræfter med 

rollen, som patruljeleder og patruljeassistent for en weekend.  

Selvom kurset ligger lige pladask i Vork familielejr, så er der nu 

mulighed for at du som 2 års junior eller tropspejder får et kursus der 
lige er rettet ind til dig. Kurset arbejder med spejdermetoden der i bund 

og grund er baseret på 8 grund principper 

Learning by doing, Patruljesystemet, Mødet ml. voksne og børn, Det 
fremadskridende program, Livet i naturen, Fantasirammer, Leg for livet, 

spejderlov og løfte 

Du vil møde andre spejdere fra distriktet, som du gennem leg, læring og 

blandede patruljer vil lære at kende og danne venskaber med.  

For selvom man ikke nødvendigvis har titlen "leder", så kommer vi alle i 

situationer hvor vi kommer til at lede og hjælpe andre - også uden selv 
at være bevidst om det. På PL/PA bliver man sat i nogle af disse 

situationer, og lærer desuden en masse gode spejderfærdigheder og 

stifter bekendtskab med patruljelivet samt patruljelederens forskellige 

roller.  

 

Du kan se frem til en weekend med lejrbål, spejdergnist, samarbejde og 

nye venner. Så vær beredt, pak din rygsæk og tag vandrestøvlerne på. 
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Målgruppe: Kurset henvender sig til spejder i 5-7 klasse.  

Tid og sted: Kurset bliver afholdt i Søborg hytten, Vognkærvej 101 A, 

Mørkholt. 7080 Børkop.  

Start: fredag den 30. september 2022 kl. 19:30. Slut søndag den 2. 

oktober 2022 kl. 13:30. 

Pris:  Bredballe spejdergruppe betaler for din deltagelse.  

Tilmelding: Tilmeld dig til din leder  

Tilmelding senest fredag den 23. september 2022.  

Arrangør: Kurset bliver afholdt i samarbejde med Spejdercenter 
Æbleskoven, Lovring Distrikt og 

Munkebjerg Distrikt. Ved spørgsmål 

kontakt din enhedsleder.  
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Juletræssalg 2022 
 

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. 1-2 oktober, 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 = fede sommerlejre 

Vi vil for salget i 2022 bruge overskuddet til den/de kommende 

sommerlejre i 2023.  

Mvh JuletræsBanden 
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Ledere og frivillige efterår 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 
Lærke Halle-Larsen   

    

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

 Trine Thorsen  40 98 38 89 tthorsen7120@gmail.com 

 Jannie Kibsgaard 51 21 28 58 janniekibsgaard@me.com 

 Jake Pedersen 60 76 98 16 jp@vardehs.dk 

    

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 

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

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

 Lars Sørensen  20 83 90 94 fam.lbs@gmail.com 

    

Trop/senior 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 

 Niels Knudsen  53 58 86 78 niels@knuzen.dk  

 Morten Daubjerg Sørensen  40 62 10 20/23 65 16 59 mortenanita@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 Ib Stengaard 40 84 88 04 ib.spejder@hotmail.com 

Forældre- 
repræsentanter 

Janni Gotfredsen, Anne-Mette Oxlund Skræ, Jeanet Petersen, Emil Filsø og Louise Rønne 
Christensen 

    

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, efteråret 2022 
August 

Tirsdag 30 Bålaften, vi hygger med pandekager og skumfiduser  

September 

Tirsdag 6 Naturens uge    

Tirsdag 13 Vi starter på mærket Superheltene 

Tirsdag 20 Superheltene, rekorder 

Tirsdag   27 Superheltene, magi og samarbejde         

Oktober 

Lørdag-søndag 1-2: Familieweek-end i Vork  

Tirsdag 4:   Intet møde pga familielejr  

Tirsdag 11 Bålaften – primimad  

Tirsdag 18 Efterårsferie  

Tirsdag 25 Musikmærket   

November 

Tirsdag 1 Halloween, løb i skoven   

Tirsdag 8 Musikmærket   

Tirsdag  15 Bålaften, vi færdiggør musikmærket     

Tirsdag 22 Vi sælger julekalender 

Tirsdag  29 Juleafslutning   

December 

Ingen møder i december 

Januar 

Tirsdag 10 Bålaften, Nytårsaktiviteter  

Søndag 15 Nytårsparade 

Tirsdag 17 Intet møde 
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Ulve, Efterår 2022 

August         

Tirsdag 30 1. års ulve knivbevis / 2. års ulve øksebevis 

September 

Tirsdag 6 Tema: Naturens uge - naturløb 

Tirsdag 13 1. års ulve knivbevis / 2. års ulve øksebevis 

Tirsdag 20  1. års ulve Stifinder / 2. års ulve Pioner 

Søndag 25 Høstgudstjeneste kl. 10 til 11 

Tirsdag  27 1. års ulve Stifinder / 2. års ulve Pioner 

Fredag 30 Lederhygge i Vork 

Oktober 

Weekend 1-2 Vork familielejr 

Tirsdag 4 Intet møde for ulve efter Vork familielejr 

Tirsdag  11 1. års ulve Stifinder / 2. års ulve Pioner 

Tirsdag 18 efterårsferie uge 42 

Tirsdag 25 Mærke: Kok 

Fredag 28- Shelterovernatning i Ekkodalen v/ spejderhytten 

Lørdag 29  

November 

Tirsdag 1 Intet møde efter shelterovernatning 

Tirsdag 8 Hyggemøde m/ mini hike 

Tirsdag 15 Mærke: Kok 

Tirsdag 22 Salg af julekalender sammen med de andre enheder 

Lørdag  27 Opsætning af juletræssalg ved Bredballe centeret 

Tirsdag  29 Juleafslutning 

December 

Frem til jul vagter salg af juletræer ved Bredballe centeret 

Januar 

Tirsdag 10 1. spejdermøde efter juleferie 

Søndag 15 Nytårs parade / årsstjerner 
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Junior, Efterår 2022 

August 

Tirsdag 30 Pionering og madlavning 

September 

Tirsdag 6 Naturens Uge 

Lør-søn 10-11 Høst og hejk 

Tirsdag 13 Pionering og madlavning 

Tirsdag 20  Pioner noget hurtigt 

Tirsdag  27 Pioner noget vildt 

Oktober 

Weekend1-2  Vork familielejr 

Tirsdag 4 Intet møde 

Tirsdag  11 Bålmærke 

Tirsdag 18 Efterårsferie 

Tirsdag 25 Bålmærke 

November 

Tirsdag 1 Løb med poster 

Tirsdag 8 Lejrbål 

Tirsdag 15 Klargøring til juletræssalg  

Tirsdag 22 Julekalendersalg og pionering af salgsplads ved Bredballe Center 

Lørdag  27 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

Tirsdag  29 Juleafslutning 

December 

Frem til jul er der juletræssalg ved Bredballe Center 

Januar 

Tirsdag 10 møde 

Søndag 15 Nytårs parade / årsstjerner   
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Troppen, Efterår 2022 

August       Ansvarlig 

Tirsdag   30 Tur til Tirsbæk – Vi mødes derude 

September 

Tirsdag 6 Naturens Uge 

Tirsdag 13 Demokratimærket 

Tirsdag 20  Uddeling af skraldeposer 

Søndag 25 Hjælp til høstgudstjeneste 

Tirsdag  27 Vi bygger en svævebane 

Oktober 

Fre-søn 30 SEP – 2 OKT Vork Familielejr – Vi cykler selv derud om fredagen 😊 

Tirsdag 4 Demokratimærket 

Tirsdag  11 Demokratimærket 

Tirsdag 18 Efterårsferie – Distriktet afholder Jota-Joti d. 14 til d.16 

Tirsdag 25 Pionering af noget stort 😊 

Lør-søn 29-30 Fenrisløbet arrangeret af Brejning efterskole 😊 

November 

Tirsdag 1 Mad over bål 

Tirsdag 8 Løb i skoven 

Tirsdag 15 Byg noget selv  

Tirsdag 22 Bygge salgsplads ved Bredballe Centeret (Salg af julekalender) 

Lørdag  27 Opsætning af salgsplads ved Bredballe centeret 

Tirsdag  29 Juleafslutning 

December 

Frem til jul er der juletræssalg ved Bredballe Center 

Januar 

Tirsdag 10 Møde  

Søndag 15 Nytårsparade / årsstjerner  
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Familielejr i Vork Bakker 
Af Helene Hougaard 

Lørdag-søndag 1.-2. oktober er der familielejr i Vork Bakker. 

En af de traditioner vi er meget glade for hos KFUM spejderne i 

Ekkodalen er vores årlige familielejr i Vork. Som navnet antyder, er det 

en lejr, hvor både forældre og søskende er velkomne. 

Vi mødes til frokost lørdag. Efter fællesspisning det tid til at prøve lidt af 

spejderlivet af. Der har vores voksne spejdere (klanen) arrangeret et løb 
hvor alle kan være med. Der vil være 

forskellige opgaver undervejs. Det handler 

ikke kun om at løse opgaverne, men også 
kunne løse dem i fællesskab, så alle kan være 

med. 

Mens børnene forbereder noget ”hemmeligt” 
underholdning sætter vi voksne os sammen 

og drøfter stort og småt i gruppen. 

Efter aftensmad er der fælles lejrbål 
indendørs, hvor i som forældre igen får en 

smag på nogle af de oplevelser jeres barn får 

sammen med os. Efter lejrbålet er det tid til 
sove for de mindste, men de lidt stører gør 

sig klar til natløb. Det er altid lidt farligt og 

utroligt sjovt. Her kan både børn og voksne få 
lov til at lege. Efter endt natløb bliver 

spejderne lagt i seng. Spejderne sover sammen og familierne 

indkvarteres på små værelser. Sidste år ha vi dog så mange tilmeldte at 
vi i år måske åbner op for muligheden for at sove i telt. Mere om det 

senere. 

Dagen slutter af med at de voksne får lidt godt til ganen og rigtigt meget 

hyggesnak. 

Søndag rydder vi op i fællesskab, og er færdige til middag. Sæt allerede 

nu et stort kryds i kalenderen. Mere information følger, men gå ikke glip 
af denne enestående mulighed for dels at få et indblik i, hvad dit barn 

laver, men også lærer dit barns ledere og forældrene til de andre børn at 

kende. 

Vi glæder os til at hilse på jer og lære jer at kende 


