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Årets sommerlejr til Fanø bød på tonsvis af sol, sommer og sjov. Her ses hele 
gruppen samlet ved lejren. Foto: Karl Åge Maj.

Nyt design - men stadig masser af indhold

Ejstrupholm Gruppe har fået nyt gruppeblad, og fremover vil 
Rådsklippen News udkomme ca. hver anden måned med nyt 
fra hele gruppen og spejderlivet i ind- og udland.
Har du forslag til artikler, nyheder eller gode billeder, så send 
dem til news@ejstrupholmspejderne.dk

Dette nummer vil indeholde nyt om enhedernes program, 
FamilieSpejd, kæmpelejr i 2012 og sommerlejren denne 
sommer. God læsning!
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Nyt program

Savner du et program for din 
enhed? 
Vi har rykket alle information-
erne over på gruppens hjem-
meside for altid at have et op-
dateret og korrekt program.  

På hjemmesiden vil du kunne 
finde de senest opdaterede 
datoer og tidspunkter, og vil 
du have det på papir, er det 
nemt og hurtigt at printe ud.

Som en lille hjælp til alle har 
vi første gang vedlagt et print 
fra hjemmesiden. Men husk 
at hjemmesidens program al-
tid vil være det senest opdat-
erede.
- og skal du have hjælp til at 
printe eller finde den rigtige 
side, så står lederne klar!
 

www.ejstrupholmspejderne.dk

FamilieSpejd

I dette forår har gruppen fået 
en ny enhed for de allermind-
ste: FamilieSpejd er for børn i 
alderen 3-7 år i følgeskab med 
voksne.

Som FamilieSpejder kom-
mer man ud i naturen og op-
lever spejderaktiviteter for de 
mindste, og det foregår altid i 
weekenderne, så hele familien 
kan være med.

Vil du vide mere om Fami-
lieSpejd eller selv deltage, så 
kontakt FamilieSpejdkoordina-
tor Jette på 20 66 06 16 eller 
læs mere på gruppens hjem-
meside.

FamilieSpejd holder møde 4/9, 
2/10 og 6/11, mødestedet er 
Rådsklippen.



Sommerlejr på Fanø

Du var sikkert selv med, eller 
også har du læst om det i 
avisen.  Årets sommerlejr gik til 
Fanø, og det var en lejr der bød 
på solskin, besøg i Esbjerg, fær-
geture, vikingedag og en masse 
andet...

Vi vil fra ledernes side sige 
tusind tak til alle ulvene, spe-
jderne og seniorerne for deres 
gode humør og seje indsats! 
Vi nød virkelig at være på lejr 
med jer :-)
- og også tak til de forældre, der 
hjalp med at pakke og tømme 
containeren, bage kage og 
hente børn.

På gruppens hjemmeside under 
“Billeder” vil du kunne se flere 
billeder fra lejren.   

Spejdernes Lejr 2012

Er du også stadig høj efter 
sommerens lejr på Fanø? 
- så glæd dig til næste år, hvor 
hele gruppen deltager i den 
store fælleslejr i Holstebro...

Alle de danske spejderkorps 
er gået sammen om at lave en 
kæmpe lejr til næste sommer. 
Her skal vi sammen med ca. 
35.000 andre spejdere være 
på lejr i lidt over en uge. Så 
reserver allerede nu d. 21. - 
29. juli 2012 i kalenderen.

Forældre, søskende og an-
dre besøgende vil selvfølgelig 
også være velkomne. 

Besøg også: 
www.spejderneslejr2012.dk
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Gruppeleder
Bjarne Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
21 28 23 08

Klanleder
Mette M. Møller
Storegade 25 2.th.
7330 Brande
51 89 46 84

Ulveleder
Jette Fogtmann
Valmuevej 3
8766 Nr. Snede
20 66 06 16

Spejderleder
Lene Yde
Kirkegade 10
7361 Ejstrupholm
25 59 81 24

Hyttens adresse
Rådsklippen
Enghavevej 30
7361 Ejstrupholm

Gr.rådsformand
Poul Erik Jensen
Brandevej 25
7361 Ejstrupholm
75 77 27 78

Udlejning
Ingeborg Brandt
Isenbjergvej 19
7361 Ejstrupholm
75 77 54 70

Ulveleder
Finn Jensen
Kirkegade 10
7361 Ejstrupholm
22 46 66 73

Spejderleder
Rasmus Winther
Skolegade 1
8766 Nr. Snede
60 68 50 16

Gruppens mobiltlf.
(tages med på alle
lejre og ture)
23 96 33 29

Kasserer
Elin Østerbøg
Birkevej 4
7361 Ejstrupholm
75 77 39 90

Hytteformand
Jon Emborg
Bakkedraget 10
7361 Ejstrupholm
25 12 39 94

FamilieSpejd
Koordinator
Jette Fogtmann
20 66 06 16

Seniorleder
Christian M. Ibsen
Jyllandsgade 13 st.th.
7430 Ikast
40 63 03 76

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
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