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Gruppeturen i marts gik til Det Vilde Vesten - og der var alt lige fra farlige 
indianere og lovlydige sheriffer til cowboys, der lånte deres heste ud til en lille 
ridetur ... Foto: Bjarke Madsen.

Foråret er godt i gang! 

Foråret er skudt godt og grundigt i gang med påskeliljer, hagl, 
sol og vind. Efter en kort mødepause i påsken står forårets og 
sommerens spejderaktiviteter i kø - læs meget mere om bl.a. 
Økodagen, arbejdsdag i hytten, Spejderdagen, FamilieSpejds 
kommende mødedatoer og sommerlejren inde i bladet. Deru-
dover kan du også læse om gruppeturen i marts og hvad seks 
af gruppens spejdere valgte at bruge deres påskeferie på ...

Rigtig god og lidt forsinket påske!



Økodagen - se 
køerne danse!

Som noget nyt i år har vi valgt 
at deltage i Økodagen ude hos 
Familien Bie, Storegårdsvej 6. 

Det er søndag d. 22. april fra kl. 
10:00, kørerne vil blive lukket 
ud kl. 12:00. 
Men både før og efter kan du/I 
deltage i spejdernes aktiviteter 
såsom følekims, bage brød eller 
hvad med at prøve forhindrings-
banen som både ulve, spejdere 
og seniorer har været med til at 
bygge? 
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Kig forbi d. 22. april – der sker 
også mange andre ting fx ind-
vielse af trampestien, bæredyg-
tighedsprojekt af 8. årgang 
samt mulighed for at komme 
rundt på gården.

Læs også mere på: http://arla.
dk/oekologi/Okodag/gaarde/
Familien-Bie/

Af Jette Fogtmann

Har du en idé til indhold, en fær-
dig artikel eller noget helt 
tredje, så skriv en e-mail til 
news@ejstrupholmspejderne.dk 
eller sig det til din leder. 

Spejderhilsen fra redaktionen

Vil du også i 
Rådsklippen News?

Rådsklippen News udkommer 
hver anden måned, og alle for-
mer for indlæg, fotos, konkur-
rencer, historier og kommentar-
er er mere end velkomne! 
- Bare det handler om Ejstrup-
holm Gruppe ;-)



Vi markerer også spejderdagen 
ved at tage vores tørklæde på d. 
23. april, hele dagen. 
I år sættes der også fokus på 
3 hovedområder, vi skal tænke 
over i vores hverdag, nemlig: 
social ansvarlighed, klima og 
miljø samt den tredje verden. 
Vi som spejdere vil gerne gøre 
en forskel, og det gør vi bl.a. 
med disse temaer, d. 23. april.  

OBS: vi mødes ikke onsdag d. 
25. april, da vi tager til spej-
derdag mandag d. 23. april i 
Ikast. 
Alle skulle være informeret om 
dette, også jer forældre – derfor 
sætter vi stor pris på, at der er 
nogen der kan kører os til Ikast 
og opleve spejderdagen sam-
men med de andre spejdere i 
Ikast-Brande kommune.

Af Michelle Høj 
& Julie Søndergaard

Spejderdagen

Spejderdagen er hvert år d. 23. 
april. Alle spejdere i Danmark 
er med til at gøre spejderdagen 
særlig og vise, hvad spejder er. 
Spejderdagen er for alle spej-
dere i alle aldre og i alle danske 
spejderkorps. 

Vi er tilsammen mere end 
60.000 spejdere i Danmark, og 
på verdensplan er vi 38 million-
er. 
I Danmark og resten af verden 
holder vi spejderdag, det gør vi 
som sagt d. 23. april, vi afholder 
et arrangement hvor vi aflægger 
spejderløftet og at vi vil gøre 
vores bedste for at overholde 
spejderloven. 
Dette sker i år i Ikast hvor alle 
spejdere i kommunen mødes og 
afholder et fælles arrangement, 
mandag d. 23. april. 



Arbejdsdag i hytten - 
lørdag d. 28. april

Synes du også at de projekter 
naboen laver er sjover end dine 
egne? 
- Så kom til arbejdsdag i Spe-
jderhytten “Rådsklippen” lørdag 
d. 28. april kl. 09:00. 

Der skal gøres forårsrent i hu-
set, laves trappe, saves/kløves 
brænde, vaskes vinduer m.m. 
Kom og vær med til en hyggelig 
formiddag/eftermiddag 
- vi sørger for mad og drikke. 
Vi glæder os ... 

Spejderhilsen fra Hytteudval-
get, Grupperådet og Lederne.
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Avisindsamling 
- tak for hjælpen!

Vores sidste avisindsamling blev 
rigtig flot hjulpet på vej af et tal-
stærkt fremmøde af både børn 
og deres forældre. 
Det bevirkede, at alle var fær-
dige mellem kl. 15.30 og 16. 
Det betyder igen, at alle føler, 
det er en overkommelig opgave, 
og man bliver ikke afskrækket 
fra at give en hjælpende hånd 
med en anden gang. 
Så endnu en gang tak for hjæl-
pen, og vi håber vi kan holde 
standarden til de kommende 
indsamlinger.

Af Bjarne Pedersen

Australien

En af vores unge ledere har val-
gt at bruge sommerferien på at 
tage en tur til Australien med 
spejderuniformen på. 
Det er Julie S. Jensen, der sam-
men med 12 andre unge spej-
dere fra Danmark skal en tur 
”down under”. 
Vi vil ønske Julie en god tur og 
pas nu på dig selv. Vi glæder os 
til at læse om dine oplevelser 
her i bladet.

Af Bjarne Pedersen



Spejdernes Lejr 2012

Tiden nærmer sig hurtigt, hvor 
vi er på vej til Danmarks største 
spejderlejr nogensinde, måske 
verdens største. 
Fra Ejstrupholm er der 41 spe-
jdere og ledere der er tilmeldt. 
Derudover er der tre lederfami-
lier, der har valgt at ligge i Flex-
lejr. 

Flexlejren virker som en almind-
elig campingplads. Man kan leje 
sig ind for det antal dage, man 
har tid og lyst til. 
Priser og tilmelding findes på 
lejrens hjemmeside www.2012.
spejderne.dk

Vi kan ikke forvente, at alle 
kan komme med, da det jo er i 
hovedferien. 

Dog kan alle deltage i lejren 
uden at være medlem af et spe-
jderkorps. Hvis der er en ulv 
eller spejder, der har fortrudt, 
at de ikke er tilmeldt lejren, kan 
man stadig nå det, men kom 
hurtigt. 
Info om alt praktisk i forbindelse 
med lejren kommer på et sene-
re tidspunkt, så som pakkeliste, 
afgangstidspunkt osv. 

Er der spørgsmål, omkring 
lejren, er man altid velkommen 
til at henvende sig til en af led-
erne.

Af Bjarne Pedersen



Hip hip hurra! 

Gruppens yngste enhed 
fyldte 1 år d. 1. april.

Det var Familiespejd der kunne 
fejre 1 års fødselsdagsfest, og 
det skete på rigtig ”spejder-
maner”. 
Der blev bagt snobrød med 
M&M’s i samt skumfiduser – 
et kæmpe hit blandt børnene 
og lidt de voksne. Desværre 
var en del forhindret i fødsels-
dagsmødet, hvilket nok sky-
ldtes påskens placering. 

Der blev også fremstillet kart-
offelkarse-ansigter. 
14 dage før vores fødsels-
dagsmøde deltog vi ligesom 
resten af gruppens enheder i 
den årlige gruppetur. 
Det var en dejlig dag, som vi 
alle nød – det var sjovt at lege 
med reb/rafter – ride på heste 
– bage pandekager.
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Vi ser nu tilbage på et år med 
familiespejd og frem mod det 
nye år. Her skal der prøves 
kræfter med reb og rafter, en 
tur til søen og måske en svam-
petur. 

Familiespejds 
aktivitetsdatoer:

- D. 22. april – Økodagen, 
Storgårdsvej 6, 7361 Ejstrup-
holm

- D. 13. maj – Rådsklippen, 
Enghavevej 30

- D. 03. juni – Rådsklippen, Eng-
havevej 30

Af Jette Fogtmann, 
FamilieSpejd-koordinator



Rejsen til 
Det Vilde Vesten

Ca. 50 spejdere besøgte i 
slutningen af marts Det Vilde 
Vesten! Godt nok stod der på 
vejskiltene ”Paradishytten” og 
”Virklund”, men vel ankomne 
til lejren begyndte stemningen 
af ”Wild West” at brede sig. 
Heste, et fort, indianere, guld-
gravning, smedning, en sa-
loon, en spillehaj, en sherif 
mm. – mange ting gjorde det 
a la USA i de vilde gamle dage. 

Om natten måtte de æld-
ste spejdere fra Ejstrupholm 
og Gludsted redde bankens 
beholdning af guld fra en 
togvogn, som røvere havde 
skjult guldet på! 
Så selvom spejderne kort 
forinden havde hygget sig 
ved pejsen inden døre - med 
masser af underholdning - så 
er spejdere meget ofte beredt 
til vilde eventyr, når de byder 
sig!

8-9 unge gæster, som ikke er/
var medlemmer af Ejstrup-
holm Gruppe deltog i lejren, og 
det var en stor fornøjelse for 
alle at lære hinanden at kende 
på kryds og tværs. Mindst én 
af gæsterne har siden meldt 
sig ind i gruppen, så det er jo 
herligt. 

Man er altid velkommen til at 
prøve at være spejder – de 
første 3 gange er prøve-gange. 

Tilbage til lejren: I Det Vilde 
Vesten blev der lavet flotte ting 
af skind, cykelslanger, jern og 
naturmaterialer. Der blev også 
tid til en dansende, syngende, 
fortællende og kunstnerisk gud-
stjeneste, hvor alle var aktive, 
og naturligvis spiste deltagerne 
også en masse lækker mad på 
turen – bl.a. forældrenes med-
sendte lækkerier.

Tak for god stemning og fred i 
Det Vilde Vesten.

Af Lene Yde

Se mange flere billeder fra 
gruppeturen på gruppens hjem-
meside!
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Roland 2-kursus

Brænder du for ny viden? For 
kammeratskab og venner for 
livet? For hygge og fælles-
sang? For alvor og reflek-
sion? Så skal du da SÅ meget 
af sted på Roland 2!!

Folk spørger mig tit, ”hvorfor er 
du spejder Emma?” ”At du gider 
cykle ned til en eller anden hytte 
i regnvejr og riste skumfiduser”. 
Engang imellem når jeg bare 
sidder derhjemme og Facebook, 
det varme karbad, og Beverly 
Hills måske trækker lidt mere 
end bål i regnvejr kan jeg da 
også godt komme i tvivl. ”Gider 
jeg egentlig i dag? Det er egent-
lig fristende bare at flade ud på 
sofaen”. Men så er det at man 
kommer på kursus, og oplever 
noget nær det stærkeste og 
varmeste fællesskab du overho-
vedet kan forestille dig! 
Man finder ud af, hvad spejder-
livet giver én og lærer men-
nesker at kende fra hele landet 
som accepterer dig og respe-
kterer dig præcis som du er!

Forventningerne og 
patruljen

Jeg tog af sted på kursus med 
tårnhøje forventninger en lun 
forårsdag i april. 
I sommerferien havde jeg jo 
været på Roland 1, hvilket var 
mega fedt, så jeg forventede at 
Roland 2 også ville blive det.

- og jeg fik i dén grad indfriet 
mine forventninger, men det 
kommer der meget mere om 
senere i artiklen. 

Jeg var spændt og havde som-
merfugle i maven, men dog ikke 
den samme nervøsitet som jeg 
havde, da jeg tog af sted på Ro-
land 1. Denne gang kendte jeg 
nemlig 4 af de andre som skulle 
med, de 4 havde jeg lært at 
kende gennem Roland 1. 
Jeg var på Port Arthur på Fyn. 
Så det var lidt af en køretur al-
ligevel. 
Da min mor havde afleveret mig 
på Tommerup Station gik der 
ikke ret lang tid før hun sagde 
farvel og kørte igen, hun kunne 
jo se at jeg ”var i gode hænder” 
og allerede var i fuld gang med 
at snakke med de andre. 
Det var rart nok at kende no-
gle i starten, men fuldstændig 
ligesom på Roland 1 lærte man 
også alle de andre at kende lyn-
hurtigt. 
I den patrulje jeg kom i kendte 
jeg fx ikke en eneste til at starte 
med, men det gjorde ingenting, 
for vi gik bare i spænd med det 
samme og så kørte ugen ellers 
bare derudad. 
Der var stor forskel på den pa-
trulje jeg var i på Roland 1 og 
den jeg var i nu her på Roland 
2. På Roland 1 var jeg i en rigtig 
grine-patrulje hvor vi fjollede 
meget.



På Roland 2 var jeg i en ret 
seriøs patrulje, hvor vi faktisk 
vandt de fleste af de løb og ak-
tiviteter vi var ude på.
Men begge patruljer havde dog 
det til fælles, at de var nogle 
supersøde typer, og jeg befandt 
mig godt i begge. 

En masse teori og instruk-
tioner

Roland 2 er en del mere teo-
retisk end Roland 1. 
På Roland 1 fokuserer man 
meget på at udvikle ens prak-
tiske færdigheder, som fx at 
binde knob, finde vej, slå telt 
op, lave bål osv., men på Roland 
2 fokuserer man mere på sa-
marbejde, hvordan man bliver 
en god patruljeleder, forbere-
delse og planlægning. 
Lederne havde så planlagt en 
masse fede instruktioner og 
samarbejdsøvelser til os, som 
skulle udvikle os som patrulje, 
og dét må man sige at de gjorde!  
Nogle gange kunne alle de in-
struktioner og fremlæggelser 
godt være lidt tungt stof, men 
så var lederne rigtig gode til at 
bryde det lidt med nogle spæn-
dende udendørsaktiviteter. 

Fællessang og hygge

Det er dog ikke KUN refleksion 
og udvikling det handler om på 
Roland 2. 

Det handler ligeså meget om 
fællesskab og sammenhold. Så 
derfor havde vi også en masse 
fritid, hvor vi kunne lære alle 
de andre at kende, selvfølgelig 
både dem vi var i patrulje med, 
men i høj grad også alle de an-
dre. 
Aftenerne gik med grin, smil 
og hygge. Jeg fik nogle venner 
for livet på det kursus, og jeg 
er blevet rigtig glad for alle de 
mennesker som var med der-
ude, vi er alle sammen stadig i 
kontakt over Facebook og mobil. 

En vigtig del af kurset var blandt 
andet et patruljedøgn, hvor pa-
truljen skulle planlægge alting 
selv, og derefter klare sig selv 
hele det døgn. Hver patrulje 
skulle vælge et tema som deres 
døgn skulle handle om, i min pa-
trulje valgte vi temaet ”Militær”. 

På kurset var der også en dreng 
med som kunne spille guitar 
og havde taget sin guitar med 
(ham kendte jeg i forvejen fordi 
jeg var på Roland 1 med ham, 
han er en af mine rimelig gode 
venner faktisk). 
Så når vi havde lidt fritid var vi 
en del som satte os sammen og 
sang gamle sange som ”Coun-
try roads”, ”Wild rover” og en 
masse andre. Det var utrolig hy-
ggeligt, og man føler sig virkelig 
tæt forbundet når man sidder 
sammen og synger. 



Den allersidste aften afslut-
tede vi det hele med en fes-
taften i temaet ”den afrikanske 
savanne”. Og der var virkelig 
tænkt på ALT, hele hytten var 
udsmykket i temaet, vi spiste 
afrikansk mad, lyttede til afri-
kansk musik og en del af os var 
udklædt. 

DERFOR er jeg spejder

Dette kursus har også gjort 
mig klogere på hvorfor det er, 
at jeg elsker det her spejderliv 
så meget, og jeg har fundet ud 
af grundene til hvorfor det er, 
at jeg skal tage cyklen ned til 
hytten i regnvejr, i stedet for at 
ligge hjemme på sofaen. 
Det skal jeg nemlig FORDI: 
Spejder får mig til at føle mig 
elsket, jeg får livsværdi gennem 
spejder, jeg føler at jeg tager et 
ansvar, jeg bruger mig selv fy-
sisk i naturen og den allervigtig-
ste grund ifølge mig: Jeg synes 
jo det er skide sjovt! 
Hvis ikke jeg syntes det var sjo-
vt, var jeg jo stoppet for længe 
siden! Men jeg bliver ved så 
længe jeg får sjove oplevelser 
ud af det, og så længe spejder-
livet kan udfordre mig, og det 
tror jeg det kan rigtig længe! 

Til sidst vil jeg bare lige sige: 
Spejder er langt mere end 
forkullede skumfiduser over bål! 

Hvad folk tænker om at jeg er 
spejder har jeg lært at være 
ligeglad med, jeg synes det er 
sejt at være spejder, ja i det 
hele taget er det jo bare sejt at 
stå ved hvem man er, derfor ved 
alle som kender mig også godt 
at jeg er spejder. 
Jeg er stolt af at være spejder, 
spejder er for mig ikke noget 
jeg går til, det er noget jeg ER, 
fordi jeg har hele mit hjerte med 
i det.

Af Emma Thorup Jacobsen
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Diamant-kursus

De fleste ved at diamanter sk-
abes under pres. Men hvor 
meget pres skal der til?

I påsken blev der afholdt dia-
mant-kursus i Ejstrupholm. Dia-
mant er et udendørs kursus, 
hvor spejdere fra 15 til 17 år 
kan udforske deres grænser og 
presse sig selv til det yderste. 
Kurset tog udgangspunkt i 
KFUM-spejdernes 5 udvikling-
sområder; følelsesmæssigt, ån-
deligt, intellektuelt, socialt og 
fysisk. 

Fra Ejstrupholm var vi 5 del-
tagere. Selvom kurset skulle 
forgå i Ejstrupholm, startede vi 
i Silkeborg. Her blev vi alle delt 
ind i tryghedsgrupper, som er en 
form for patruljer. 
Tryghedsgrupperne var resten 
af kurset den gruppe, som man 
tilbragte mest tid sammen med, 
men det betød ikke, at vi ikke 
kunne være på hold med andre. 

Fra Silkeborg blev vi sendt på 
hike for så senere at ankomme 
til Ejstrupholm. Man kan roligt 
sige, at dette var den fysiske del 
af kurset. Langt de fleste af os 
der deltog fik vabler.

Men diamant er mere end bare 
vabler og lange vandreture. 
Undervejs på kurset var der for-
skellige løb i Ejstrupholm.

Her blev vi stillet spørgsmål om-
kring religion og tro, men også 
etiske spørgsmål f.eks. om vi 
skulle redde en afrikansk mand 
der blev truet af børnesoldater, 
eller redde os selv ved ikke at 
gøre noget. 
Vi var levende døde, vi fik et 
kæledyr og oplevede mange 
andre spændende ting i og om-
kring Ejstrupholm.

Til sidst vil jeg blot opfordre alle 
til at tage imod de tilbud om un-
gdomskurser, der kommer fra 
spejderne. Det er en super op-
levelse, hvor man møder mange 
nye mennesker og lærer nye 
sider af sig selv at kende. 

Af Jack Starche
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