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Stemningsbllede fra FamilieSpejds hyben-møde, hvor fantasien fik frit løb.
Se flere billeder på gruppens hjemmeside - www.ejstrupholmspejderne.dk

Var du forbi gruppens bod til Duedag?

Igen i år solgte gruppen lodsedler til efterårets Duedag. 
Tak til alle de spejdere, der trodsede efterårsvejret og solgte 
en masse lodsedler til gavn for spejderarbejdet!
Dette nummer af Rådsklippen News indeholder bl.a. nyt fra 
enhederne, gode historier fra spejderlivet, ideer til julegaver 
og nyt om avisindsamling.

HUSK at besøge gruppens hjemmeside for at finde program 
for enhederne og læse de seneste nyheder!

God læsning!
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Avisindsamling

HUSK at gemme dine aviser og 
reklamer til avisindsamlingen 
den 26. november 2011.
Ved at gemme aviser og reklam-
er til spejderne er du med til at 
give børn og unge i Ejstrupholm 
mulighed for at prøve nogle 
sjove og anderledes aktiviteter 
samt give dem medansvar for 
aktiviteterne.

Vi skal prøve at slå rekorden fra 
august :-)

Sommerferie i 2012?

- den skal holdes i Holstebro!
Hele gruppen tager i uge 30 af 
sted på den store Spejdernes 
Lejr 2012 i Holstebro, og foræl-
dre og søskende har selvfølgelig 
også mulighed for at være med.

På lejren vil der være et område 
kaldet Flexlejr, som er beregnet 
til familier, søskende og gamle 
spejdere, som vil bo på lejren, 
men ikke deltage samme med 
en spejdergruppe. 
Her kan man bo en eller flere 
dage, og vi vil i gruppen sørge 
for, at dem, der vil bo i denne 
del af lejren, kommer til at bo 
samlet.
I løbet af vinteren vil der kom-
me info om tilmelding og pris.
 

www.2012.spejderne.dk

Spejderbutikken     
kommer til Ejstrupholm!

Mangler du en ny unirform eller 
den perfekte spejder-julegave, 
så kommer KFUM-Spejdernes 
butik, 55nord, til byen d. 10/11 
om aftenen.

55nord sælger alt lige fra uni-
former og tørklæder til lækre 
soveposer og gode spejderbøger 
- alt hvad en spejder ønsker sig.
Husk at handle på gruppens 
konto, så støtter du nemlig 
gruppen. Mere info om præcist 
tidspunkt og sted vil komme se-
nere. 

Kan du ikke vente til november, 
er du altid velkommen til at kigge 
forbi hos Vivian på Smedevæn-
get 4, tirsdag til lørdag, hvor du 
kan prøve uniformer og bestille 
andre varer fra 55nords sorti-
ment - husk kontanter. 



FamilieSpejd er 
kommet godt i gang

Efter sommerferien har vi af-
holdt 2 møder, med ca. 8 fami-
lier pr. gang, hvilket er tæt på 
vores målsætning nemlig 10 
familier. 
Vi håber at endnu flere vil få lyst 
til at være aktive i naturen sam-
men med deres børn.

Mødet i september stod i hy-
bens tegn, der blev lavet hy-
benkranse, hybensuppe og vi 
fik lov til at prøve svævebanen. 
Oktober-mødet stod i skovens 
tegn, der blev samlet blade og 
lavet bladepresser, kigget på 
dyr i mikroskoper samt bagt og 
spist pandekager. 
Hvad vi skal lave til vores no-
vember-møde? vides ikke, vi ser 
hvad naturen bringer - vandpyt-
tedans? sneboldkamp? 
troldelege? - ja kom og se. 

En ting er sikkert bålet skal 
tændes. 

HUSK FamilieSpejd er første 
søndag i måneden fra kl. 10:00-
12:00 (januar, juli, august - 
møde fri.)

Spejderhilsen fra FamilieSpejd-
koordinator Jette.
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Nyt fra Troppen

Vi er godt i gang med spej-
deråret, og alle aldre er gået 
positivt ind i de 4 nye patruljer. 
Vi arbejder bl.a. ud fra Baden 
Powells idéer om learning by 
doing, det fremadskridende 
program, børn lærer børn og 
patruljesystemet (ældre pa-
truljeledere og assistenter leder 
de yngre patruljemedlemmer 
med hjælp fra ledere/tutorer 
tilknyttet patruljen).

En gang om måneden har vi al-
dersopdelt program, så alle al-
dre kan udfordres optimalt og 
skeje lidt ud med jævnaldrende. 
Vores to fokuspunkter i trop-
pen i år er samarbejde og lejr-
pladsindretning. Disse områder 
vil vi gerne styrke vores evner 
indenfor før Spejdernes Lejr til 
sommer!

For tiden ser vi frem til bl.a. 
BUSK-weekend for hele grup-
pen, fælles spejdermøde med 
besøg fra andre grupper og 
korps, juletur og sjove pa-
truljemøder, som patruljeled-
erne og assistenterne planlagde 
på TOP-weekend efter en sjov 
tur i Baboon City.

Vi glæder os over at have fået 
mange nye, unge og friske le-
dere i troppen, og vi fryder os 
også over alle ”gamle” ledere. 
Vi har stor fornøjelse af alle. 
Thomas, Chanette, Camilla og 
Malene er for nylig flyttet til 
andre byer, hvor de studerer, 
men mon ikke vi får fornøjelsen 
af dem som besøgs-ledere og 
turledere en gang i mellem?

MVSH. Lene Yde



Tak for en mindeværdig 
TOP-tur!!

T står for træning, O for op-
levelse og P for planlægning. 
Og det var præcis hvad os pa-
truljeledere og assistenter fik 
en masse af på en mindeværdig 
weekend!

For nogle uger siden fik vi der 
er patruljeledere og assistenter 
i Troppen os én på opleveren. 
Vi var nemlig blevet inviteret til 
TOP-weekend.

Vi mødtes i spejderhytten fre-
dag klokken 16 hvorfra vi kørte 
direkte til Baboon City i Herning. 
Det var valgt som oplevelsen 
denne gang. Der var vi så ude 
i nogle timer, det var rigtig hyg-
geligt og rystede os alle sammen 
rigtig godt sammen og man fik 
set andre sider af hinanden, end 
man måske plejede. 
Der var både tid til fri leg og en 
lille dyst som involverede blandt 
andet; Forhindringsbane, rode-
otyr, sumobrydning osv. 
Derefter spiste vi lækre sand-
wichs som Lene og Finn havde 
medbragt.  Til slut gik vi ind og 
sang karaoke, hvor nogle gav 
den mere gas end andre (; 

Da vi kom tilbage til hytten 
sørgede Christian for dejlig varm 
kakao og kage til alle - MUMS!! 
Vi hørte også nogle spændende 
og lærerige oplæg ved Mette og 
Jack.

Oplæggene gav i hvert fald 
mig, og sikkert også mange af 
de andre, en hel del at tænke 
over. 
Oplæggene handlede om hvad 
der var vigtigt for en patrulje, 
hvordan man planlægger gode 
møder og sidst men ikke mind-
st om hvordan man var en god 
patruljeleder. 

Næste dag skulle de ting vi 
havde lært af Mette og Jacks 
fremlæggelser så afprøves i 
praksis, da vi skulle planlægge 
tre patruljemøder. Selvfølgelig 
blev der også tid til nogle lege 
og spil.

Tak for en lærerig weekend 
fuld af hygge, glæder mig 
allerede til næste gang!

Af Emma Thorup Jacobsen.
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Det er venskaber, det 
er lejrliv når det er aller-
bedst, det er en oplevelse 
for livet; det er Roland 1!! 

Har du nogensinde prøvet at 
stå totalt ”Palle alene i verden” 
og ikke kende en eneste OVER-
HOVEDET! Men alligevel blive 
supergodt modtaget og ende 
med at få nye venskaber, hvoraf 
nogle af dem helt sikkert er for 
livet? Præcis sådan er Roland 1!

Den ”svære” beslutning
Jeg var egentlig meget i tvivl 
inden jeg meldte mig til Roland 
1 på Terp Spejdercenter i Bram-
ming som er et kursus KFUM-
Spejderne tilbyder, hvor man 
kommer til at møde andre spe-
jdere fra hele landet og lære en 
masse ting, og jeg var lige ved at 
hoppe fra det flere gange! Grun-
den dertil var at jeg ikke kend-
te en eneste af dem der skulle 
med. MEN efter at have snakket 
en hel masse om det med både 
min mor, mine ledere og nogle 
af mine kammerater som jeg 
vidste også havde været på den 
slags kurser før tog jeg endelig 
springet og tilmeldte mig! 
Da jeg så sad i bilen på vej 
derop var jeg lige ved at kaste 
op af nervøsitet! MEN, hvor var 
det bare godt at jeg overvandt 
mig selv og tog det spring!! 
Nu skal i høre lidt om alle de 
fantastiske venner og oplevelser 
som jeg fik fordi jeg overvandt 
mig selv.

Et helt ufatteligt sammen-
hold og en masse aktiviteter!
Allerede på banegården faldt 
jeg i snak med en pige som også 
var taget af sted alene. 
Da vi begyndte at snakke sam-
men og grine og pjatte slappede 
jeg straks mere af, jeg blev jo 
modtaget fantastisk allerede fra 
start. 
Det viste sig så at langt de fleste 
på kurset faktisk var af sted selv 
og skulle til at lære hinanden at 
kende helt fra bunden.

Allerede fra første dag på Ro-
land 1 bliver du sat i en pa-
trulje sammen med folk som du 
ikke kender i forvejen (men det 
kommer du så sandelig til) fordi 
det er nemlig dem du kommer 
til at tilbringe det meste af din 
uge sammen med. 

I min patrulje var vi 4 drenge og 
3 piger. Jeg fandt ud af at når 
man samarbejder om at bygge 
lejrplads, laver mad sammen, 
går hike sammen, og laver en 
masse sjove lege og er på løb 
sammen så lærer man ekstremt 
hurtigt hinanden at kende, og 
efter et par dage føltes det som 
om vi havde kendt hinanden AL-
TID! 

Man får selvfølgelig også tid til 
at lære nogle af dem fra de an-
dre patruljer at kende, så jeg 
blev venner med en hel masse 
skønne mennesker fra hele 
landet. 



Det var dog også en hård uge, 
hvor vi blandt andet skulle 
MEGET tidligt op om morgenen 
for at løbe en tur og lave andre 
former for morgengymnastik, 
blev styret med hård hånd af 
lederne, som var hårde med at 
tingene skulle gøres ordentligt 
og blandt andet havde en stor 
og tung pil lavet af jern som 
blev brugt til afstraffelse. 
Fx hvis et medlem af en pa-
trulje havde gjort noget dumt 
skulle patruljen slæbe rundt 
på pilen (den var for tung til at 
man ville kunne bære den selv, 
så det var hele patruljen som 
måtte hjælpe til) indtil en anden 
patrulje gjorde noget dumt og 
skulle overtage den. 
Lederne viste dog også deres 
sjove og venlige sider når der 
var anledning til det, hvilket 
blandt andet var ved de hyg-
gelige lejrbål. 

Den sørgelige afsked
Men en god uge slutter jo også 
på et tidspunkt, så dagen hvor 
vi alle sammen skulle sige farvel 
til hinanden igen kom selvføl-
gelig også. 
Det var en virkelig underlig 
følelse at skulle sige farvel til 
alle de mennesker som man jo 
var blevet så glad for, og det var 
svært at holde tårerne tilbage! 
Men heldigvis bliver der holdt 
en gensynsweekend i slutningen 
af september hvor vi kan kom-
me til at se hinanden igen, det 
glæder jeg mig rigtig meget til.

Til alle jer som overvejer at 
tage på kursus, men ikke ved 
om i tør, til jer har jeg kun én 
ting at sige; GØR DET!! I vil 
ikke komme til at fortryde det! 
Jeg var jo også selv nervøs, 
men det havde jeg jo ingen 
grund til at være.

Af Emma Thorup Jacobsen.



et ?ManglerDU
 program 

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)


