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Sommerhilsen fra Gruppelederen 

Som spejder igennem mange år er der mange ting, man kan 
tænke tilbage på med stor glæde. En af tingene er de op-
levelser, man har haft på de store lejre sammen med spe-
jderkammerater fra gruppen, såvel børn som voksne. 
Nu står vi og skal af sted til den største lejr nogen sinde, med 
37.500 personer tilmeldt, hvor af de 44 er fra Ejstrupholm. 

Det bliver uden al tvivl en kæmpe oplevelse. Jeg kan kun op-
fordre alle forældre og pårørende til at komme på besøg, for 
at få lidt af stemningen på en sådan lejr. Det er ikke sikkert, 
jeres barn har tid til at være så meget sammen med jer, men 
så kan I måske følge ham/hende på aktivitet, selv deltage i et 
arrangement, se en udstilling eller noget helt andet. 
På lejrens hjemmeside kan I se hele ugens program, og 
måske finde noget I har lyst til at opleve. 
Se mere på http://www.2012.spejderne.dk/



Spejdernes Lejr 2012

Tiden nærmer sig hvor 50 ulve, 
spejdere, seniorer, rovere og 
ledere pakker rygsækken og 
drager mod Holstebro herfra 
Ejstrupholm. 

Vores forberedelser til lejren er 
i fuld gang - lige nu øves der i 
teltrejsning samt finpudsning af 
besnøringer/knob for at kunne 
bygge spisebord m.m. 

Ulvenes og spejdernes aktiv-
iteter de forskellige dage er 
valgt, menuen er ved at blive 
lagt, så mange ting er ved at 
være på plads. 
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Dog ville vi gerne kunnet have 
givet jer tidspunkt på hvornår 
lastbilen med alt vores grej og 
bagage skal pakkes og køres til 
Holstebro samt vores 
afrejsetidspunkt den 21. juli, 
her i Rådsklippen News 

– men desværre har vi ikke fået 
tidspunkterne oplyst fra Spe-
jdernes Lejr. 

Når vi har disse oplysninger vil 
I få dem.

Af Jette Fogtmann



spejdermæssigt, så jeg kan bi-
drage med nye idéer til gruppen 
efter sommer.      

Hvis I tænker, I aldrig har hørt 
om dette tiltag før, så kan det 
være ganske sandt, for det er 
ikke blevet reklameret særlig 
meget med. 

Hvis I er mellem 14 og 17½ og 
synes det lyder rigtig spæn-
dende og tænker, det kunne 
være noget for jer at bruge hele 
jeres sommerferie i Australien, 
så sker det hver sommerferie. 
Find mere info på Spejdernet: 
www.spejdernet.dk --> ledere 
--> internationalt --> udveksling 

Af Julie Søndergaard

Australien tur-retur

Om 22 dage rejser jeg til Aus-
tralien, på spejder-udveksling. 

Jeg skal tilbringe hele min som-
merferie i uniformen. Og selvom 
det er min sommerferie, så er 
det faktisk vinter i Australien, så 
de har ikke ferie ligesom os. Jeg 
skal derfor gå i skole på lige fod 
med dem. 
Men jeg skal selvfølgelig være 
med til spejder, og endda to 
gange om ugen. 
Der er et par ture, spejderture, 
imens jeg er dernede, som jeg 
også skal med på, og et velgør-
enhedsarrangement. 

Det er til dels især derfor jeg 
tager af sted, for at opleve hvor-
dan det er at være spejder på 
den anden side af jorden. 
Men det jeg også forventer at 
opleve er den australske kultur 
og Australien som land. 
Jeg forventer, at jeg vil udvikle 
mig både personligt og 

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 ;-)



Nyt fra Ulvene

Vi mødes hver onsdag kl. 16.30, 
og vi bliver flere og flere. 
Vi var nemlig kun 8 da vi start-
ede efter sommerferien, men 
nu er vi så heldige, at vi har 14 
ulve, og de er alle flittige til at 
møde op hver gang. 

På ledersiden er vi også et godt 
hold med 3 faste og 2 skiftende 
ledere og 3 gode hjælpere, så 
det er bare dejligt. 

Vi prøver jo også at lave et 
spændende program med lidt 
forskellige ting hver gang, så ul-
vene får sig rørt og kommer lidt 
ud i naturen omkring hytten. 

Vi har selvfølgelig også nogle 
aktiviteter, som man skal kon-
centrere sig lidt mere om, og 
som kan være svære at lære. 

Men vi hjælper hinanden, og så 
plejer det at lykkedes for os. 
Lige for tiden er vi ved at for-
berede os til Spejdernes Lejr, og 
selvom man ikke skal med, kan 
man nok godt lære noget alli-
gevel. 

Vores lille bamse Mowgli er også 
kommet frem igen og tager på 
skift med ulvene hjem, og eft-
er en uge hos en ulv er det jo 
spændende at se dagbogen og 
læse hvad Mowgli har oplevet.

Med venlig hilsen Baloo
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Nyt fra Troppen

Tak for endnu et skønt spejderår 
– vi håber at se jer alle igen eft-
er sommerferien, uanset om vi 
ses på Spejdernes Lejr eller ej. 

Vi glæder os også til at modtage 
de ældste ulve i troppen, når de 
rykker op den 22. august, som 
er den dag hele gruppen begyn-
der igen efter ferien. 
Se mødetidsrummet på hjem-
mesiden i sommerens løb.

Når jeg tænker tilbage på spe-
jderåret, husker jeg især yes-
oplevelserne, fx:

• Gruppeturen i Det Vilde Vesten

• TOP for spejdere over 12 – 
sammen med Thyregod Gruppe

• Morten DD og næsten alle 
spejdergrupper fra kommunen 
på besøg i Ejstrup

• BUSK-weekend for ulve og 
spejdere som bl.a. indebar 
standerlampe-løb, pizza, bål i 
mørket, Snap-per og optræden 
i kirken

• Sammenrystende spejderdag i 
Ikast Strøgcenter

• Mange sjove og velplanlagte 
onsdage ved Rådsklippen

Vi vil gerne takke jer spejdere, 
ledere og forældre for jeres 

positive indstilling, hjælpsom-
hed og humor. 
Med den ånd er det energigiv-
ende og næsten uundværligt at 
være spejder!

Mål i det nye 
spejderår

I det nye spejderår vil vi bl.a. 
lave særlige aktiviteter mål-
rettet dem, der går i 7. klasse 
eller derover. 
Det har vi også gjort i år, men 
vi vil dyrke det mere, for vi kan 
ikke undvære jer teenagere :-)

Også for efterskoleelever og 
”passive” medlemmer skal der 
være weekendtilbud og lejre 
med jævne mellemrum, så de 
store oplevelser med gruppen 
og andre spejdere i samme al-
dersgruppe fortsætter.

Af Lene Yde
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Nyt fra 
Klan Kaj Kage 

Klanen lever i bedste vel-
gående - i starten af juni 
mødtes vi ved Rådsklippen for 
at forberede os på Spejder-
nes Lejr. 

Til trods for vejret, blev der 
både bygget svedehytte, la-
vet kage (tak til Finn for hans 
gode bager-fantasi) og detail-
planlagt specielle klanmærker 
og morsemærker til uniformen 
- så inden længe kan vi skilte 
med en fin Kaj Kage overalt, 
hvor vi gider at sy den fast ;-)

Årets største begivenhed for 
klanen bliver nok Spejdernes 
Lejr, hvor vi opfordrer alle kla-
nens nuværende og tidligere 
medlemmer til at komme og 
hilse på - og så skal vi så småt 
også i gang med at kigge på 
programmet for det næste år…

Find os på Facebook 
- vi er (heldigvis) de eneste, der 
dukker op, når man søger på 
”Klan Kaj Kage”.

Af Mette Monrad Møller
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Landsmøde 2012

KFUM-Spejdernes Landsmøde 
bliver holdt hver 2. år, og i år 
stillede Ådalens Afkom med 
6 ledere og 1 tropsspejder på 
Vingstedcentret d. 12.-13. maj.

På et landsmøde har den daglige 
leder mulighed for at se den 
mere politiske side af spejder-
korpset, samt mulighed for at 
møde de spejdere, der sidder i 
hovedbestyrelsen og sørger for 
at vi bibeholder vores fælles 
værdier.
I år fejrede vi, at KFUM-spej-
derne har haft et stigende 
medlemskab igennem 3 år. 
Derfor fokuserede landsmødet 
hovedsagligt på, hvad vi har 
gjort for at få flere medlemmer, 
og hvad vi kan gøre i fremtiden 
for at få endnu flere.

Landsmødet fandt sted over to 
dage. Lørdag var vi inddelt i pa-
truljer, patruljerne var uddelt på 
4 ”poster”, hvor vi skulle snakke 
om ledelse, synlighed, aktiv-
itet og organisation. Vi skulle 
snakke om, hvad der aller-
ede virker, hvad der skal være 
bedre og om helt nye ideer. Vi 
snakkede om hvad vores ”Spe-
jderdrøm” var, og hvordan man 
kunne opnå den. 

Tropsspejderne deltog også i 
disse diskussioner og fik sat 
deres præg på landsmødet ved 
at fortælle om deres ”spej-der-
drøm”.  
Søndag skulle vi gennemgå 
lovændringer og nye lovforslag 
samt vælge nye hovedbestyr-
elsesmedlemmer.  

Ud over de seriøse emner var der 
også underholdning om aften, i 
form af den gakkede gøgler og 
ballonar-tist Lars Lottrup, der 
uden stort besvær kunne få 
smilet frem på de ellers seriøse 
ledere. 
Derudover er landsmødet også 
en god mulighed for alle landets 
grupper at lære hinanden at 
kende - ikke mindst i baren.
Vi håber, at der også vil være 
et godt fremmøde til næste 
landsmøde.

Af Laura Bie

Se også hvad Emma fik ud af at 
være deltagende tropspejder på 
Landsmødet: 
http://www.spejdernet.dk/
Scoutzone/Art ikelzonen/
Temaer/Landsmode/
t ropspejderVoxPop.aspx



Spejderdagen 
23. april

D. 23. april er spejderdagen 
for alle spejdere i Danmark. 

I år blev det fejret med et 
fælles arrangement for alle 
spejdere i Ikast-Brande Kom-
mune. Arrangementet foregik 
i Strøgcenteret i Ikast og spe-
jdere fra alle spejdergrupper i 
kommunen var mødt talstærkt 
op. 

Aftenen startede med nogle 
fælles samarbejdsøvelser, 
hvor alle kom tættere på hi-
nanden. 
Derefter blev alle delt ind i 

grupper blandet efter alder, så-
dan at alle mødte nogen fra en 
anden spejdergruppe. 

I de nye grupper skulle de så ud 
på løb, som foregik i hele Strøg-
centeret. Løbet indeholdt en 
masse små opgaver, som skulle 
løses i gruppen. For at kunne 
løse opgaverne måtte der sa-
marbejdes i grupperne, og dette 
gjor-de, at de på den måde kom 
til at lære hinanden at kende. 
Aftenen sluttede med at alle fik 
kage og safte-vand.

Af Michelle Høj

KONKURRENCE

Nu har du muligheden for at 
vinde en flot præmie!

På ægte spejder-manér skal 
du blot løse denne kode:

Åzæ jhjjz xyzøåzn ibnjb 
mbn h xiomzæ azå aon of 
ebn.

Mener du, at du har svaret, 
så skriv det på et stykke pa-
pir sammen med dit navn og 
din enhed (familiespejder, ulv, 
spejder osv.) og aflever det til 
din leder. Så sørger de for at 
du kan få din præmie.
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Økodagen 
d. 22. april

Her en ”gammel” nyhed. 
En forårsdag i april deltog vi i 
Økodagen – Køernes Forårsfest 
hos Uffe Bie. 

KFUM-Spejderne i Danmark og 
Arla havde lavet et samarbejde, 
der sammen 15 andre grupper 
rundt i Danmark gav os mu-
lighed for at vise spejderarbejde 
på en anden måde. 

Vi havde i samarbejde med Uffe 
valgt at lave en forhindrings-
bane – mærke ting fra gården 
og naturen i følekasse – smage 
popcorn og fladbrød lavet over 
bål – samt få et minde med 
hjem fra dagen, lædermærke 
med spejderlogo og Karla Ko.

Det var en søndag med masser 
af besøgende, der fik set køerne 
danse samt set, at som spejder 
kan vi meget. 

Tak til Uffe og resten af famil-
ien Bie for at I var med på vores 
idéer og samarbejdet omkring 
denne dag. 

Til jer der ikke fik set køerne 
danse eller prøvet nogle af vores 
aktiviteter så kom til Økodagen 
i 2013.

Af Jette Fogtmann





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
Chanette A. Nielsen
Grødevej 15
7173 Vonge
23 60 72 54

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
HC Andersensvej 114
7430 Ikast
40 63 03 76

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
75 77 27 78

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


