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Ejstrupholm Gruppe 
 

Funktion Navn Adresse telefon nr. 
 

Gruppeleder Bjarne Pedersen Smedevænget 4, Ej. 21 28 23 08 
Gruppeass. Jette Fogtmann Valmuevej 3, Nr. Snede 20 66 06 16 
 
Ulveledere: 
Flokleder Jette Fogtmann Valmuevej 3, Nr. Snede 20 66 06 16 
Flokassistent Finn Jensen Kirkegade 10, Ej. 22 46 66 73 
Flokassistent Anders Jakobsen Ahornvej 21, Ej. 30 29 24 71 
 
Spejderledere: 
Tropleder Rasmus Winther Skolegade 1, Nr. Snede 60 68 50 16 
Tropleder  Lasse Jakobsen Ahornvej 21, Ej. 61 70 51 76 
Tropassistent Lene Yde Kirkegade 10, Ej. 25 59 81 24 
Tropassistent Bjarke Madsen Storegade 25,2.th, Brande 30 29 27 82 
Tropassistent Elin Østerbøg Birkevej 4, Ej 75 77 39 90 
Tropassistent Thomas B. Nielsen Ejstrupvej 20, Hampen 75 77 25 85 
Tropassistent Helle Drongstrup Vestergade 12, 1, Ej 22 26 63 14 
Tropassistent Chanette Agerlund Grødevej 15, Vonge 23 60 72 54 
 
Ulve/spejder assistent: 
Flok/Tropassistent Malene Mathiasen Brandevej 56, Ej. 26 21 91 13 
Flok/Tropassistent Camilla Jensen Brandevej 25, Ej. 22 37 12 29 
Flok/Tropassistent Nilla Voigt Lindevænget 10, Ej. 28 73 30 93 
 
Seniorledere: 
Seniortropsleder Karl Åge Maj Blichersvej 19, Brande 96 42 00 69 
Seniortropsass. Christian Mølsted Ibsen Jyllandsgade 13 st. th.Ikast 40 63 03 76 
 
Roverklanen: 
Roverklanleder Nilla Voigt Lindevænget 10, Ej. 28 73 30 93 
Klanlederass. Finn Jensen Kirkegade 10, Ej. 22 46 66 73 
  
Grupperåd: 
Formand Poul Erik Jensen Brandevej 25, Ej. 75 77 27 78 
Forældrerep. Per Nielsen Thorlundvej 30, Ej. 75 77 30 91 
Forældrerep. Lars Lauritsen Birkevej 94, Ej. 75 77 30 83 
Forældrerep. Mette Andersen Enghavevej 38, Ej. 75 77 38 29 
Forældrerep. Jane Topp Grønningen 24, Ej. 25 62 30 95 
Kasserer Elin Østerbøg Birkevej 4, Ej. 75 77 39 90 
 
Gruppens mobiltelefon som er med på alle lejre og ture 23 96 33 29 
Hyttens adresse: Enghavevej 30, Ejstrupholm 
 
Udlejning Ingeborg Brandt Isenbjergvej 19, Ej. 75 77 54 70 
55°Nord Vivian Pedersen Smedevænget 4, Ej. 75 77 30 69 
Redaktør Rådsklippen: Bjarke Madsen Storegade 25,2.th, Brande 30 29 27 82 
Distriktschef Karl Åge Maj Blichersvej 19, Brande 22 12 29 76 



Dagligdagen er godt i gang igen 
hos os. Det er altid spændende at 
se hvor mange, der møder op efter 
en sommerferie, for at fortsætte 
med at være spejder.  
Vi kunne med glæde konstatere, at 
det gjorde de fleste af vores med-
lemmer.  
 
De fleste af os kan se tilbage på 
den kæmpe oplevelse, vi havde på 
SEE 20:10, og allerede begynde at 
glæde os til den næste store lejr 
som bliver afviklet i 2012.  
Det fantastiske er, at den bliver 
dobbelt så stor som SEE 20:10. 
Det bliver den i kraft af, at fem 
danske spejderkorps er gået sam-
men om at afholde lejren.  
Området til lejren er også fundet. 
Det bliver ved et idrætscenter i 
Holstebro, og man forventer 
35.000 deltagere.  
 

Som gammel spejder, der har prø-
vet disse store lejre flere gange, 
kan man kun glæde sig til den næ-
ste. Det er virkeligt noget helt spe-
cielt. Jeg kan kun sige til dem, som 
endnu ikke har oplevet en sådan 
kæmpe lejr: ” Glæd jer, det bliver 
fedt”.  
 
I vores egen lille gruppe er vi ca. 
samme antal som sidste spejderår. 
Lederantallet er også næsten det 
samme, så vi har alle forudsætnin-
ger for at få lavet nogle sjove og 
spændende aktiviteter.  
 
Jeg vil slutte med at ønske alle et 
godt spejderår, og et tidligt glæde-
lig jul.  
 

Med spejderhilsen 
Gl 

Bjarne K Pedersen 

Gruppeledernyt 

Foto: KFUM-Spejderne i Danmark 



Ulveåret er i fuld gang hver onsdag 
eftermiddag. Her mødes ca. 18 ulve 
nye som gamle - her lærer vi lidt 
om at tænde bål, dolkregler, være 
en god ven/hjælpe andre. 
 
Efteråret og vinteren vil byde på: 

 Snigning 
 Spilleaften 
 Vandremærke 
 Ulvefærdigheder 
 Lørdagsmøder 
 

Som noget nyt i dette ulveår har vi 
indført lørdagsmøder – og hvorfor 
nu det? Der har vi gjort for at kunne 
fordybe os noget mere i forskellige 
emner. Vi håber, at alle tager godt 
imod denne lidt anderledes møde-
form. 
 
Spejderliv er friluftsliv. 
Til ulvemøderne vil vi som 
hovedregel altid være udenfor – så 
husk derfor at børnene skal have 
udendørstøj med/eller på, også 
selvom det regner. 
 

For at være/gå til spejder (ulve-
møde) er det ikke et ”must” at have 
uniform, tørklæde eller dolk. I kan 
sagtens ”nøjes” med at investere i et 
tørklæde. 

 
Har I som forældre spørgsmål m.m. 
er I altid velkomne til at kontakte 
undertegnede. 
 
 

God jagt ulve – gør jeres bedste. 
Akela – Jette Fogtmann  

Ulvenyt !! 

Priser. 
 
Uniform: 325,00 kr. 
Tørklæde: 40,00 kr. 
Juniordolk: 189,00 kr. 
 
 
Støt vores lokale 
spejdershop –  
7577 3069  
(Vivian Pedersen) 

Hvad er det—lugt/smag det! 



 

 

Der løses koder til den store guldmedalje. 

Eller hvad med et lille ulvespil. 

Billeder fra nogle af de første møder... 

Ulveord-finder 

Y U L V B X Ø 

O A E C O U B 

X F J M Z C Z 

p Z R R E B T 

W N B I F Å E 

B Y Å O W N L 

D O L K C P T 

Find ordene: 
  - ULV 
  - LEJRBÅL 
  - REB 
  - DOLK 
  - TELT 



Troppens spejdere og ledere havde 
en stor oplevelse på SEE 20:10. Vi 
så bl.a. spejdernes seje og udhol-
dende side, så det var skønt. Mere 
om SEE andetsteds i dette blad.  
 
Nu er vi i gang med det nye spej-
derår, og det er skønt at vende til-
bage efter godt en måneds barsels-
orlov og mærke, at ånden stadig er 
god og frisk i troppen.  
I efteråret har vi mange spændende 
programpunkter, hvilket fremgår 
af det tidligere program, og vi hå-
ber også, I kan lide de program-
punkter, der fremgår af dette pro-
gram.  

Vi har bl.a. tænkt os, at alle trop-
pens spejdere skal have mulighed 
for at vælge mellem tre udvalgte 
aktivitetsmærker: Knobbinder for 
de virkeligt knobseje (eller de der 
ønsker at blive det), Kommunikati-
on som handler om alt fra morse-
koder og -apperater til internet, 
mobiltelefoner og tegnsprog, samt 
endelig mærket Klar dig selv, hvor 
man kommer til at fremstille spæn-
dende ting og bliver bedre til at 
klare mange udfordringer. 
 
Et af troppens fokusområder er at 
blive bedre til pionering og knob, 
så vi kan klare alle lejre og særligt 
2012-lejren med bravour og flotte 
bygningsværker.  
Til foråret håber vi desuden, at en 
sej patrulje eller to kan klare sig 
godt til distriktsturneringen – 
mindst lige så godt, som vores 
dygtige mix-patrulje gjorde sidste 
år. 
 

Med venlig spejderhilsen  
Lene Yde 

Nyt fra Troppen 



Siden sommerferien har vi haft det 
privilegium at have seniormøde 
hver eneste uge. Det fungerer rig-
tigt godt på den måde, for med 
ugentlige møder kan vi mærke en 
udvikling næsten fra gang til gang. 
Så er det en fornøjelse at være le-
der.  
 
Efterårets store projekt er at for-
bedre seniorspejdernes spejderfær-
digheder samt finpudse deres evne 
til at planlægge og tilrettelægge en 
opgave, inden de kaster sig over 
den. Et af motivationsmidlerne er 
at love kage i begyndelsen af mø-
det. Hvis seniorerne løser en opga-
ve til vores tilfredshed, får de den 
udlovede kage, og det virker! Ind-
til videre har seniorspejderne fået 
kage hver gang vi har haft en med.  
 
Ud over træning af spejderfærdig-
heder har vi arbejdet med at bygge 
en ny bålovn. Finn har været så 

venlig at hjælpe os med at finde en 
passende opbygning af ovnen, så 
der gerne skulle komme bedre træk 
og mindre røg end i den gamle. På 
nuværende tidspunkt har vi stadig 
til gode at afprøve ovnen, men vi 
er optimister. Den skal nok virke 
og med tiden blive populær.  
 
I skrivende stund er et par af seni-
orspejderne på vej til årets JOTI-
arrangement i distriktet. Vi håber 
og tror, de får en dejlig weekend 
med en masse andre spejdere og 
seniorspejdere fra distriktet. I seni-
oralderen er det vigtigt at komme 
ud blandt andre jævnaldrende, og 
vi gør vores bedste for at få senior-
spejderne med på de arrangemen-
ter, der er i distriktet.  
 
Men vi skal da også på vores egen 
tur senere på efteråret. Traditionen 
tro vil vi ikke afsløre hvad, der 
skal ske. Sidst var madrasløbet i 

Herning en stor suc-
ces, og denne gang 
vil vi prøve noget 
helt andet – måske 
noget med rappel-
ling? Så meget tør 
vi godt sige. 
 
Christian &  
Karl Åge 

Nyt fra Seniorerne 



Program Ulveflokken  
Efterår/Vinter 2010/11 

        Med ret  til ændringer! 

Ulvehilsen Ulvelederne 
 
 

 

Dato Program 

17. november Senior på afveje 

24. november Juleaften 

27. november Lørdagsmøde - vandremærket 10km 

1. december Fri 

8. december TNIOP 

15. december Juleafslutning 

5. januar Åben værksted 

12. januar Spilleaften 

19. januar Åben værksted 

26. januar Snigning 

2. februar Mærket - Ahorn 

5. februar Lørdagsmøde 

9. februar Vi sælger lodsedler 

16. februar Fri - vinterferie 

23. februar Fællesmøde - forældremøde 



Program Troppen  
Efterår/Vinter 2010/11 

 

Tropsledere: : RW= Rasmus, LJ= Lasse, NV= Nilla, CA= Chanette,  
CJ= Camilla,  KÅ= Karl Åge, CMI= Christian, HD= Helle, MM= Malene, 
EØ= Elin, TN= Thomas, BP= Bjarne, LY= Lene, ME= Mette, BM= Bjarke, 
FY= Finn. 

Dato Program for troppen Ansvarlige 

17/11 Georg Gearløs-løb 
 

LJ, NV 

24/11 Tropsdyst: Red bamsen! 
 

CJ, CA 

1/12 Seniorprogram 
Trop: Bolsjer 

NV, MM 

8/12 Patruljemøder med julehygge Tutorer, 
PL, PA 

15/12 Juleafslutning LY, CA, 
NV 

19/12 Julesalg 
 

  

5/1 Lagkageløb 
 

CA, CJ 

12/1 Vælg mellem tre mærker: Knobbinder, Kommu-
nikation eller Gør Det Selv 

LY, LJ, 
MM, EØ 

19/1 Vælg mellem tre mærker: Knobbinder, Kommu-
nikation eller gør det selv 

LY, LJ, 
MM, EØ 

26/1 Vælg mellem tre mærker: Knobbinder, Kommu-
nikation eller Gør Det Selv 

LY, LJ, 
MM, EØ 

2/2 Stressløb 
 

ME 

9/2 Bålmad i mørket 
 

TN, RW 

16/2 Vinterferie 
 

Alle 

23/2 Forældreaften NV, BM, 
FY 



Seniorprogram  
Efterår/Vinter 2010/11 

2010     

17/11 Ulvemøde Seniorerne giver ulvene en spændende 
eftermiddag 

24/11 Patruljemøde Så er der godter: Julekonfekt over bål i 
bålhytten 

1/12 Tropmøde Stedsans: Bliv sat af i en skov og find 
hjem 

8/12 Patruljemøde Patruljens friaften 

15/12 Juleafslutning - 

2011     

5/1 Tropmøde Kan vi klare det?: Tag et ulvemærke på 
en aften 

 

Dato Arrangement Sted Ansvarlig 

18. december Rover Frokost Rådsklippen RD 

22. januar Laser mod Renes klan i    
Århus 

? RD 

23. april Paintball mod Klan Ketchup ? (CMI) 

6-8. maj Vårhike ? FJY, CMI, 
RD 

3-5. juni Overnatning i Givskud Zoo Givskud Zoo Chanette 

2-3 juli Sejltur Århus Chanette 

Program Roverklanen  
Vinter/Forår 2010/11 



1 år 
Tobias G Pedersen 
Johan Emil Adler 
Anders Mikkelsen 
Arvid Blankwoort 
Simone Larsen 
Anders Madsen 
Rasmus Ø Lauersen 
Markus Nielsen 
Thorbjørn Madsen 
Lyngvad 
Frederik B Andersen 
Martin Hansen 
Martin Nissen Gertsen 
Kasper Larsen 
Tobias Larsen 
 
2 år 
Martin Poulsen 
Thea Lind 
Emil Lind  
Tanja  Sørensen 
Jes Eichler Knudsen 
Benjamin Andersen 
Mads Hansen 
Maj Bolter 
Martin H Sørensen 
 
3 år 
Ellen Rosenberg 
Linea Topp Jakobsen 
Malene V Lauritsen 
Anders Emborg 
Casper Q Mikkelsen 
Christina H Petersen 
Maja Lind 

 
4 år 
Michelle Høj Jensen 
 

5 år 
Tina Østerbøg Hansen 
Merian D Andersen 
Anna S Bie 
Emma T Jakobsen 
Cecilie Jakobsen 
 
6 år 
Sune Helms 
Bjarke Helms 
 
7 år 
Laura Topp Jakobsen 
Sanne V Mathiasen 
Jack S Jensen 
 
8 år 
Laura S Bie 
Glen Christensen 
Julie S Jensen 
Jeanette E Martinusen 
Mikkel Carlsen 
 
10 år 
Elin Østerbøg 
Rasmus Winther 
 
11 år 
Camilla Jensen 
Malene Mathiasen 
Henrik Jensen 
Richo P Henriksen 
Nilla Voigt 
 
12 år 
Rasmus Bie 
Thomas Nielsen 
Anders Jakobsen 
Chanette Agerlund 

14 år 
Andreas Kristoffersen 
Rune Madsen 
 
16 år 
Rasmus Budde 
Bjarke Madsen 
Niklas Brænnæng 
Finn Jensen 
 
17 år 
Christian M Ibsen 
 
19 år 
Lasse Jakobsen 
Filip Jensen 
Helle Drongstrup 
 
20 år 
Vivian k Pedersen 
Dorte Kristensen 
 
25 år 
Karl Åge Maj  
Lene Yde 
 
27 år 
Mette Andersen 
 
30 år 
Jette Fogtmann 
 
35 år 
Bjarne K Pedersen 

Årsstjerner 



SEE 20:10 
KFUM-Spejdernes korpslejr 

24. juli - 1. august var ca. 15.000 
spejdere fra ind- og udland på 
korpslejr i Skive. Lejrens navn var 
SEE 20:10 (Scout Explorer Event 
2010). Tilknyttet Ejstrupholm 
Gruppe, også kaldet Ådalens Af-
kom, var ca. 62 børn, unge og 
voksne, og vi fik alle en stor og 
god oplevelse med lejren. 
Det er imponerende at se en by 
skyde op af jorden på få dage! – 
En spejderby med telte i alle regn-
buens farver, flag fra mange lande 
og egne, fantasifulde tårne, porta-
ler, spiseborde og ”møbler” til 

mange behov 
i granrafter. 
Forarbejdet 
med de stør-
ste bygnings-
værker, så-
som scene, 
biograf, hos-
pital, telt-
domkirke, 
moske (til 
muslimske 

lejrdeltagere bl.a. fra vores samar-
bejdsland Tunesien – se foto), 
samlingstelte, tv-station, 
trådløst internet, hjemmeside mm. 
var dog gjort af dygtige ildsjæle, 
før vi andre spændte ankom den 
24./7. 
Naturligvis indeholdt lejren vigti-
ge, traditionelle 
”spejderkrydderier”, fx bål, røg, 
lækker gør-det-selv-mad, fælles 
lejrbålsunderholdning, andagter og 
storslået gudstjeneste, tid til grin 
og hygge i sol og regn mm, men 
der var også mange nye boller på 
suppen, for spejderånden er ikke 
bange for at følge op på de gode 
ting i tiden! 
Nogle af de nytænkende elementer 
var de ”mega-aktiviteter”, som 
patruljerne havde udvalgt hjemme-
fra. Til mega-aktiviteten ”Indviklet 
udvikling”, som mange ledere fra 
vores distrikt og gruppe stod bag, 
kunne man fx lave forsøg  med  
krympende olietønder!, lege med 
lego-robotter og læreoverraskende 



kemi-”tryllerier”. På  andre mega-
aktiviteter kunne man fx selv blive 
levende spillebrik i  ”Setlers”, Lu-
do, bowling  mm, og på Skive 
Fjord var der masser af sejllads-
aktiviteter. 

Alle patruljer var på 
”patruljedøgn” under lejren – nog-
le sejlede eller boede på ”See Ci-
ty” - en kæmpe tømmerflåede 
langt ude på Skive Fjord - andre 
vandrede til eksempelvis Spøttrup 
Borg, atter andre konkurrerede 
med andre grupper om at bygge 
det bedste mini-samfund. 

Til KFUM-Spejdernes 100-års 
fødselsdag fik vi alle kæmpe fød-
selsdagskage og spillede stomp på 
tønder, flasker mm. Vi blev med 
hjælp fra frimodige og dygtige 
instruktører bedre til rytmer og til 
at slå os løs med talekor osv. Det 
lød godt til det kæmpe afslutnings-

lejrbål, når vi alle sang osv. 
Vi havde besøg af en del kendte 
mennesker på lejren, bl.a.: Stats-
minister Lars Løkke Rasmussen, 
der selv havde spejderbørn med på 
lejren, Camilla Ottesen, der var 
konferencier ved KFUM-
Spejdernes 100-års jubilæums-
show, Fallulah og The Dreams, der 
holdt koncerter under lejrens store 
kulturnat, og Biskop i Viborg Stift, 
Karsten Nissen, der indviede telt-
domkirken sammen med mange 
andre præster med eller uden spej-
deruniform under præstekjolen ;-) 

Selv fik vi også en spejderberømt-
hed i gruppen, da Christinna Pe-
dersen fra Gludsted velfortjent og 
velklingende vandt Talent SEE 
20:10. - Hør hendes optræden på 
You Tube. Der kan du også høre 
korpslejrsangen mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen Lene Yde 



Ådalens Afkom var også med til 
Festival i år. Vi havde ikke fået til-
sagn fra mange, hverken ledere el-
ler børn, så vi valgte at begrænse 
aktiviteterne til pandekagebagning, 
som kunne laves  med kødfyld, men 
selvfølgelig også med syltetøj og 
sukker. Der var flere, især børn, 
som fik smagt på godterne, og Jette 
styrede pandekagebagningen - det 
er hun også god til, mon hun har 
prøvet det før? 
 
Nå, men vi havde også lidt leg, som 
Tina og Elin havde kreeret. Først 
lidt om det løb, der var for børn fra 
10 år og op (Borgerforeningen stod 
for et andet løb for børnene op til 
10 år).  
 
Løbet var et vendespilsløb, hvor der 
var sat små kort op rundt omkring i 
midtbyen, som deltagerne skulle ud 
og finde. Deltagerne skulle finde to 
ens billeder af dyr og så huske det-
te. Bagpå kortene var der bogstaver 
og tal, og de skulle huskes, når man 
fandt et par. Så skulle de komme til 
løbsleder Tina. 

 Hvis svaret var rigtigt, fik de et 
point, hvis det var forkert, måtte de 
bare prøve igen.  
Hovedpræmien var to biografbillet-
ter. Det var to brødre fra Klovborg, 
der fik flest point, så de fik både 1. 
og 2. præmien. At der ikke var så 
mange børn, de r trodsede vejret, 
betød at alle deltagerne fik præmie - 
så det var positivt.  
Dem der var med så ud til og sagde 
også, at det var rigtig sjovt. Så vi 
prøver det også af til et spejdermø-
de. 
 
Vi havde en hyggelig dag, og vi 
havde da også besøg af både et par 
spejdere og et par ledere. Det vil 
dog ikke gøre noget, hvis der kom-
mer mere opbakning, så vi igen kan 
lave overskrifter, som da ”De gjor-
de en leder våd”. Men det ser vi på 
til næste år. 

 
Venlig hilsen 

Festival-pigerne                             
Jette, Tina og Elin 

Festival 

D 

Kender du træerne? 

A B C E 

Se svarene på næste side... 



 

Leder/medhjælper søges !! 
 

I spejderarbejdet er der også brug for voksne/unge der gerne vil være leder 

/medhjælper.  

Kender du en, der gerne vil bruge et par timer hver uge på spejder-/

ulvearbejdet i naturen rundt omkring Rådsklippen? 

- Så kan du kontakte Bjarne Pedersen eller Jette Fogtmann. 

 

Spejdershoppen 
 

Mangler du spejderuniform, tørklæde, dolk  
lommelygte, sangbog o.lign.  -  så kig ind til 

 

Vivian Pedersen, Smedevænget 4 
tlf. 75 77 30 69 

 

Hvis det ikke er på lager bestilles det hjem. 

 

Har du noget, som du gerne vil have i Rådsklippen? 
 

Billeder, historier eller har din leder lavet noget sjovt.  
Så send det til raadsklippen@gmail.com 

 

www.spejdernet.dk/ejstrupholm 
 

Følg med på gruppens hjemmeside hvad der foregår  
og se billeder fra ture mm.  
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Vigtige datoer 
  
 
 11. november 55°Nord kommer til byen 
  
 27. november  AVISINDSAMLING 
 
 15. december  Juleafslutning i Missionshuset  
   kl. 18:30 – For alle    
   ulve - spejder - senior 
 
 19. december  Julesalg 
 
 5. januar  Opstart efter juleferien 
  
 23. februar Forældremøde 
  
 26. februar AVISINDSAMLING 
  
 18.-20. marts Gruppetur 
  
 8.-9. april Distriktsturnering 
  
 28. maj AVISINDSAMLING 


