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Julehilsen fra gruppelederen 

Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret 
kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde 
os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den store 
fælles lejr, som vi deltager i fra d. 21. til den 29. juli 
2012. Forberedelserne er rigtig godt i gang grupperne 
imellem. Vi skal bo sammen med alle andre grupper 
fra Ikast- Brande kommune, på tværs af korps og uni-
formsfarve. Der er fra vores kommune forhåndstilmeldt 
ca. 250. Alle vil høre meget mere om lejren på et lidt se-
nere tidspunkt. Er man nysgerrig, kan man kigge forbi 
hjemmesiden www.2012.spejderne.dk

I vores lille gruppe er vi stort set samme antal med-
lemmer som tidligere år, ca. 75. Dog har vi fået en ny 
enhed, nemlig FamilieSpejd. Enheden henvender sig til 
hele familier med børn i 3 -7 års alderen, som har lyst 
til at dyrke friluftslivet i spejderregi.

Vi har stadig en god flok ledere, som gør en stor indsats 
for at lave møderne spændende. Uden gode ledere in-
gen spejdere.

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul samt et 
godt nytår, med rigtig mange gode spejderoplevelser.

Med spejderhilsen
Gruppeleder   

Bjarne K Pedersen  

12/11
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Avisindsamling 2012

Sæt allerede nu kryds i kal-
enderen, så du og din familie 
kan være med til avisindsam-
ling i 2012:

25/2, 26/5, 25/8 og 
24/11

Avisindsamlingen er med til 
at støtte gruppens økonomi, 
så vi har penge til at lave 
godt og udviklende spejder-
arbejde.

Julesøndag d. 18/12 i 
Ejstrup
 
Traditionen tro deltager grup-
pen i byens årlige julesøndag 
d. 18. december.
Julesøndagen er dagen, hvor 
Julemanden kommer med 
godter til børnene, og EHHI 
serverer klejner til alle. 
Hvem ved, måske kører jule-
toget også i år?

I lighed med tidligere år har 
du  mulighed for at købe dit 
juletræ hos her hos gruppen 
eller hvad med lidt godt til fu-
glene, som ulveungerne har 
lavet. 

Kom og besøg vores lille 
stand og gør en god handel!



FamilieSpejd 
- nye mødedatoer

Familiespejd har nu været i 
gang siden april måned. 
I 2012 er der lidt flere 
mødedatoer på programmet 
– vi håber, at vi vil få lige så 
mange dejlige møder som i 
2011

HUSK der er plads til endnu 
flere familier!

De nye datoer i 2012:
- Søndag den 22. januar
- Søndag den 5. februar
- Søndag den 4. marts
- Lørdag den 18. marts, vi 
deltager i gruppeturen kl. 
10-14
- Søndag den 1. april, 
Familie-Spejds 1 års fødsels-
dag.

Lørdagsmøde hos 
ulvene

En lørdag i november afholdt 
ulvene møde. Temaet for mø-
det var juleforberedelser. 

Ulvene lavede ”fuglepinde”, 
som sælges til Julesøndag d. 
18. december. 
”Fuglepinde” er en pind, hvor 
der skal bores huller som 
skal fyldes med fuglefrø og 
fedt – en rigtig lækkerbisken 
til fuglene. 

Der blev også bagt jule-
småkager, men bare rolig de 
er ikke til salg. 
Som altid var det nogle glade 
ulve, der var mødt frem 
denne lørdag. 

Og hvorfor så holde ulvemøde 
en lørdag? 
– Vi kan nå lidt mere end 
på et hverdagsmøde, samt 
at ulvene og vi ledere er lidt 
mere friske – ingen har haft 
en lang dag på arbejde eller 
i skole. 

Lørdagsmøder er lidt en 
forsøgsordning i vinter-
halvåret.  Så følg med i pro-
grammet om der kommer 
flere…
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Kendis til tropmøde

Den landskendte Morten DD 
fra tv-programmet ”Bidt af 
naturen” på DR kom til lille 
Ejstrupholm for at fortælle os 
spejdere om dyr.

Vi var mange forskellige 
spejdergrupper samlet, da 
Morten DD kom ud til Råd-
sklippen. 
Han startede med at fortælle 
lidt om da han var i ”Det nye 
talkshow” og om en sjov epi-
sode, der opstod i lufthavnen, 
da han kom med alt sit ud-
styr. 

Senere sendte han os ud for 
at hente noget skovbund i en 
sort sæk, og derefter skulle 
vi tage det med indenfor og 
ligge det på bordene. 

På få minutter var hele 
pejsestuen fyldt med skov-
bund og småkryb, imens 
spejderne sad med hovedet 
bøjet helt ned i bladene for 
at lede efter larver og ed-
derkopper. 

”Morten DD” blev der råbt i 
munden på hinanden hver 
gang nogen fandt et dyr, de 
ikke kunne navnet på, så 
Morten gik fra bord til bord. 

Pludselig råbte Morten meget 
højt, at der var en af børn-
ene, der havde fundet en 
mosskorpion, et lille bitte in-
sekt der bare bakker rund på 
bordet. 

Morten DD fik også lejlighed 
til at demonstrere sin lille 
plastiksuger, som han bruger, 
når han skal samle dyr sam-
men, og der var også plads til 
en sjov historie eller to. 

Efter at Morten DD tog hjem, 
hyggede vi med de andre 
spejdere på et fantastisk 
stjerneløb. Efter løbet var der 
kage og saftevand inden vi 
sang af og sagde farvel. 

Af Laura Bie



BUSK-gudstjeneste

Sidst i oktober var hele grup-
pen samlet til BUSK-gud-
stjeneste i Ejstrup Kirke. 
Du kan se flere billeder på 
gruppens hjemmeside, men 
her er en lille forsmag:

Klan Kaj Kage har 
allerede fejret jul...

Gruppens klan, der består af 
ledere og voksne spejdere i 
gruppen, holder møde ca. 
en gang om måneden - og 
i november tog de forskud 
på julens glæder med et 
brag af en julefrokost.
Menuen bød på alt lige fra 
karrysild og flæskesteg på 
grillen til grønlangkål og ri-
salamande.

Med maverne godt fyldt 
bød programmet senere 
på en entusiastisk pakke-
leg, hvor pakkerne fløj om 
ørerne på alle og hyggelig 
spillekonkurrence.

Vil du være med i klanen, 
så find os på Facebook (søg 
efter “Klan Kaj Kage”) eller 
kontakt klanlederen.
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Hygge, ny viden og 
muligheder for alle 
aldre

Kan man nå både at plan-
lægge et stort aftenløb 
samt smuglerløb og lejr-
bål, plus udføre det, på 
bare en enkelt weekend? 
Det er lidt af en udfor-
dring, men hvis man er 
KFUM-spejder, så kan 
man!

Muligheder for alle, 
uanset hvor gammel du er

I den kolde november-tid, 
hvor det rusker, regner og 
blæser findes der dog også 
nogle lyspunkter... 
Udover nedtællingen til jul, 
er det nemlig også på det tid-
spunkt, at der bliver afholdt 
PL/PA/SeniorPL-kursus for 
KFUM-spejdere. 

Som navnet også siger, er 
der plads til lige præcis dig, 
uanset om du er patruljeas-
sistent, patruljeleder eller 
senior og patruljeassistent/
leder. 
Derfor var der proppet med 
spejdere fra hele distriktet på 
Trevæld Centeret fra d. 11.-
13. november. 

Lige fra den mindste pige på 
9 iført sløjfe i håret og ly-
serød vindjakke, til teenager-
fyren på 17, med voks i håret 
og G-Star tøj. Vi var opdelt 
i 3 grupper. Selv var jeg på 
Senior PL. 
Dem i patruljeassistentgrup-
pen og patruljeledergruppen 
var opdelt i små patruljer 
på omkring 5 personer, hvor 
de skulle lære hinanden at 
kende helt fra bunden af, 
samt lære en masse spæn-
dende ting om blandt andet 
hvordan man er en god leder, 
hvordan man styrker samar-
bejdet i patruljen osv. 

Masser af planlægning

For os seniorer så det dog 
lidt anderledes ud, vi var 
der nemlig ikke for at blive 
trænet i ting, men derimod 
for at planlægge de andre 
deltageres lørdag aften, som 
kom til at bestå af et spæn-
dende aftenløb.
- Det synes vi i hvert fald selv 
at det endte med at blive, 
hvilket flere af de øvrige del-
tagere da også gav os ret i 
bagefter.



Løbet var et stort set tradi-
tionelt smuglerløb, hvilket jo 
altid er et hit, og som afslut-
ning hygge omkring bålet. 
Vi havde lagt meget tid og 
mange kræfter i det, og 
virkelig bestræbt os på at 
gøre det sjovt og spændende 
for dem, så derfor var det 
også rart med positiv respons 
bagefter. 

Afskeden

På kurset kunne man selvføl-
gelig heller ikke undgå at 
lære en masse nye, søde 
mennesker at kende, både 
fyre og piger. 
Og måske der var nogle 
som fik sig en kæreste? Jeg 
nævner ingen navne ;-) 

Samtidig var der flere, blandt 
andet jeg selv, som genså 
nogle af vores gamle venner/
veninder som vi kender fra 
tidligere kurser. Så gensyns-
glæden var stor. 

Da vi sad i bussen på vej 
hjem, blev der uddelt knus, 
kram og skrevet hilsner i hi-
nandens notesbøger. 

Det var lidt underligt at 
skulle tage afsked med 
hinanden efter sådan en 
weekend, men jeg ser i 
hvert fald allerede frem til 
næste år. 

Af Emma Thorup Jacobsen

Glæden ved at se sine gamle 
venner på kurset var utrolig 
stor. Men efter sådan et døgn 
kan det nok ikke undgås at 
man ser lidt sjusket ud ;-)
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Så kig på www.ejstrupholmspejderne.dk

Gruppeleder
Bjarne Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
21 28 23 08

Klanleder
Mette M. Møller
Enghavevej 45
7361 Ejstrupholm
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
23 96 33 29 

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

Spejdershoppen
Vivian Pedersen
Smedevænget 4
75 77 30 69

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
75 77 27 78

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


