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Så er vi klar igen!

Efter en fantastisk Spejdernes Lejr i Holstebro er vi nu klar til 
et nyt spejderår med alle de udfordringer, oplevelser og gode 
venner, som det bringer.

Dette første nummer af Rådsklippen News efter sommerferien 
indeholder bl.a. nyt fra alle enhederne (lige fra FamilieSpejd 
til klanen), vigtige meddelelser fra gruppeleder og kasserer, 
fortælling fra Spejdernes Lejr, lejrfotos og en artikel om livet 
på den anden side af jorden!

Glem heller ikke konkurrencen - som nu er i en lidt lettere 
udgave end sidst, så alle burde have en chance for at kunne 
vinde den fede spejderpræmie. Og enhedernes program 
ligger som sædvanligt friskt opdateret på gruppens 
hjemmeside (www.ejstrupholmspejderne.dk). 

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Foto: Jens Thybo



Avisindsamling

Ved vores første papirindsam-
ling d. 25/8 måtte vi ud at 
spørge forældre og ledere om 
lidt ekstra hjælp, da vi var i un-
derskud af mandskab. Heldigvis 
sagde de fleste ja, så indsamlin-
gen forløb planmæssigt. 

I den nærmeste fremtid vil alle 
medlemmer og deres forældre 
modtage en hjælpeoversigt, 
hvor familierne er sat på til en 
indsamling som hjælpere. 
Vi håber, I vil tage godt imod 
planen og reservere pågæl-
dende dato til os. 
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Hvis der er folk, som er ledige de 
pågældende datoer, og ikke står 
til at hjælpe, er man altid vel-
kommen alligevel. Vi sætter stor 
pris på hjælpen, og indsamlin-
gen bliver hurtigere overstået. 
Økonomisk betyder papiret 
rigtig meget for os.

Næste avisindsamling er 
d. 24/11.

Bjarne Pedersen

Hvis spejderlivet mod forvent-
ning alligevel ikke er noget for 
dig, så husk at melde dig ud ved 
at sende en mail til mig på 
elin@osterbog.dk

Med spejderhilsen
Elin Østerbøg
(kasserer)

Kontingentbetaling

Både nye og fortsættende spej-
dere skal betale kontingent, der 
i dette spejderår er 550 kr. for 
hele året.

Der vil snarest blive udleveret/
sendt brev vedr. indbetaling af 
kontingent. Jeg håber, at du vil 
nyde spejderlivet, både turene 
og de ugentlige aktiviteter.



Spejderbutikken 
55°Nord kommer til 
byen

Søndag d. 25/11 kommer vores 
grejbutik 55°Nord til byen med 
deres butikstrailer. Der har 
man mulighed for at se og røre 
ved de mange lækre ting, man 
måske ønsker sig i julegave eller 
lige står og mangler nu og her.

Man kan også være så heldig at 
vinde et gavekort på 50 kr. til 
brug i traileren, hvis man del-
tager i vores lille lotteri, som vi 
står og sælger ved bussen på 
dagen.
Grejbussen holder ved Jyske 
Bank, fra kl. 10-12, kom og gør 
en god handel.

Bjarne Pedersen

Både børn og voksne fandt ud af, 
i forbindelse med 2012-lejren, 
at selv om uniformen er blå, er 
det næsten det samme vi gerne 
vil opnå ved spejderarbejdet. 

Så er der en aften, eller en week-
end, hvor forældrene møder an-
dre farver uniformer ved hytten, 
er i altså ikke gået forkert.

Bjarne Pedersen

Breddegraden

Som de fleste ved, blev Bred-
degraden etableret i forbindelse 
med vores store lejr i Holstebro. 
Det har resulteret i et rigtigt 
godt samarbejde de forskellige 
spejderkorps imellem i Ikast- 
Brande Kommune. 

Vi er sikre på, at det også frem-
over vil give os mange mu-
ligheder for at komme på besøg 
hos de andre korps, og at vi selv 
kan invitere til vores arrange-
menter. 



FamilieSpejd

Hos Familiespejd er vi kommet i 
gang med det nye spejderår.
Vi er klar til at byde både gamle 
og  nye familier velkommen til 
et par timer friluftsaktiviteter. 

Ved det første møde her i sep-
tember, gik turen til Ejstrup Sø, 
hvor der blev fisket efter smådyr 
og ja, bukserne blev våde. 

Her i september er vi ved at 
arrangere en svampetur med 
guide, hvilket vi håber lykkes. 

De næste Familiespejd-datoer 
er:
Søndag d. 7. oktober
Søndag d. 4. november
Søndag d. 25. november
Søndag d. 20. januar 2013
Søndag d. 3. februar
Søndag d. 3. marts

Vi glæder os rigtig meget til 
at lave aktiviteter med nye og 
gamle familier. 

Husk at fortælle din nabo, mø-
dregruppe eller børnenes bed-
ste legekammerat om de sjove 
og spændende aktiviteter vi la-
ver hos Familiespejd.

Familiespejd-koordinator 
Jette Fogtmann
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Scan en QR-kode og se din enheds program:

Trop/SeniorUlveFamilieSpejd



Ulvene

Ja, også hos ulvene er vi kom-
met godt i gang efter sommer-
ferien. Det er dejligt at se, der 
er kommet nogle nye, som er 
friske på at prøve det at være 
spejder. 

Indtil nu har vi bl.a. bygget 
små både med motor - næsten 
alle byggede en båd, eller også 
hjalp man hinanden to og to, og 
bagefter sejlede vi med dem i 
en hjemmelavet sø! 
Vi har også lært noget om kod-
er, og at der er noget som hed-
der //morse/ og det skal vi helt 
sikkert have noget med igen på 
et senere tidspunkt. 

Når man er ulv eller ulveunge 
skal man selvfølgelig også lære 
at lave bål, og det kan altså 
bruges til mere end bare at lave 
snobrød over! 

En ulv er også nødt til at kunne 
bruge en dolk, så det skal vi 
også lære. Men man kan ikke 
bare lære det én gang og så tro, 
at man altid må bruge kniv. 
Nej, for hvis man på et tidspunkt 
ikke overholder knivreglerne, 
kan man miste sit knivbevis, 
og så må man ikke bruge dolk 
igen, inden man igen har bevist, 
at man godt kan finde ud af det. 

Hvis det lyder som om, at vi har 
mange ting, vi skal nå, så bare 
rolig, for der er endnu flere! Men 
vi skal nok klare det, for en ulv 
giver aldrig op!

Ulvehilsen Baloo



Troppen er på 
toppen!

Vi er kommet godt i gang med 
spejderåret, og vi har den store 
glæde at have fået mindst en 
håndfuld nye spejdere foruden 
alle de dejlige nyoprykkede 
og  gode ”gamle” spejdere. Et 
varmt velkommen skal lyde til 
de nye – I er faldet godt ind 
i troppen, og lad os håbe på, 
at få endnu flere spejdere af 
jeres slags.
Også  til de gamle spejdere 
har vi ros, bl.a. for den måde 
I var på under Spejdernes Lejr 
og til tropsmøderne før og eft-
er sommerferien.

Vi er ca. 30 spejdere i trop-
pen og et par håndfulde le-
dere! Forleden var de fleste af 
os i Thyregod Badeland til en 
spejder-vandhunde-aften, og 
sensommeren har bl.a. også 
budt på bombeløb og leg. 
Se altid vores program på 
ejstrupholmspejderne.dk et 
par dage inden, du skal til spe-
jder, for der kan komme pro-
gramændringer. 
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Vi stræber efter et spændende 
og lærerigt program, der appel-
lerer til alle personligheder og 
sider af mennesket. 
Vi forventer, at du stræber efter 
godt kammeratskab og at gøre 
dit bedste. Rent praktisk skal du 
selvfølgelig altid være klædt på 
efter vejret og programmet til 
spejder.

Reservér allerede nu sidste 
weekend i oktober til en spæn-
dende BUSK-weekend for hele 
gruppen.  
Indbydelsen kommer i slut-
ningen af september. Vi skal 
bl.a. i biografen, spise spejder-
lækkerier, forberede optrin og 
udsmykning til kirken og deltage 
i familiegudstjenesten søndag, 
hvor hele familien kan komme 
og få rundstykker og en god 
oplevelse.

Med spejderhilsen Lene Yde 
– én af lederne i troppen

Foto: Mads H. Danquah



Klanen er som altid i 
gang... ;-)

Efter en (for de fleste klanmed-
lemmer) afslappende, varm 
og hyggelig sommerlejr med 
gruppen på Spejdernes Lejr 
2012 er klanen nu så småt ved 
at være klar til spejderåret 
2012-2013.

Første øvelse i det nye spej-
derår har været at opdatere 
adresselisten, og det har ikke 
været lige let for alle at tage 
stilling til hvor de bor ;-) 
Men herfra bliver det vildere; 
allerede nu står der distrikts-
turnering og planlægnings-
grillaften på programmet. 
Og ja, hvad der ellers kommer 
til at fylde de mange måneder 
ud i fremtiden, ved vi først 
efter planlægningsaftenen. 
MEN én ting er sikkert, vi skal 
have optaget de nye klanmed-
lemmer på et snarligt tids-
punkt!

Over sommeren fik klanen også 
nye klan-T-shirts, klanmærker 
og der blev produceret nye Kaj 
Kage-sikkerhedshjelme til dem, 
der manglede. Så uniformen er i 
hvert fald klar.

Som altid kan man følge med i 
klanens program på Facebook, 
og er man interesseret i at være 
med, kan man kontakte klan-
leder Mette (mettemonrad@
gmail.com) - vi har ALTID plads 
til flere!

Men spejderhilsen
Klanleder Mette.
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At være i Australien, 
som spejder!

I sommerferien tog jeg sam-
men med ni andre spejdere fra 
hele landet en tur til Australien, 
i alt ca. 15.500 km væk fra lille 
Danmark, for at være på spej-
derudveksling. Vi fulgtes ad til 
Singapore og tog derfra videre 
i mindre grupper til hver vores 
familie fire forskellige steder i 
Australien. Jeg tog til Brisbane 
i Queensland sammen med to 
andre, som jeg ikke så mere til 
før vi skulle hjem igen. 

Da vi endelig landede i Bris-
bane lufthavn, efter noget der 
føltes som to dages rejse, og 
en tidsforskel på otte timer til 
lille Danmark, var der en spej-
derkoordinator til at tage imod 
os, og en familie til os hver. 
Dem skulle vi så leve sam-
men med i alle seks uger, men 
vi havde, inden vi tog af sted, 
haft kontakt med familierne, 
så vi vidste en lille smule om, 
hvad vi kom ned til. 
Men trods det, var det alligevel 
ret vildt at skulle åbne sig for 
en helt ny ”familie”, men hel-
digvis var de på min egen al-
der, så vi havde det nu meget 
sjovt sammen. 

Det er en underlig tanke, at 
man rejser helt om på den an-
den side af jorden, og så op-
dager man, at der er nogle 
ting, vi som spejdere gør på 

fuldstændig samme måde. Dog 
er der også andre ting, der 
er vildt forskellige, f.eks. op-
starts-”parade”, mærker, uni-
form og lejre. 

Noget andet, der jo helt sik-
kert er anderledes, er at skulle 
snakke engelsk i seks uger, 
uden så meget dansk. Så da 
jeg mødte de andre danskere 
i lufthavnen til sidst, kunne 
jeg næsten ikke få ét dansk 
ord frem, det lød i hvert fald 
sjovt. Det var også virkelig 
mærkeligt, men på den anden 
side så var det virkelig også 
sjovt, at høre ens værtsbrø-
dre prøve at sige nogle danske 
ord, for det kan de ikke så godt 
finde ud af. Man vænner sig 
hurtigt til at snakke engelsk, 
og det gjorde det faktisk bare 
mere interessant, for selvom 
jeg ikke syntes mit engelsk var 
det bedste i verden, så syntes 
de faktisk, det gik meget godt. 
Så man skal overhovedet ikke 
være bange for at tage af sted, 
for bare man kan gøre sig lidt 
forståelig, er de rigtig søde og 
hjælpsomme. 

Min tur bød på en masse oplev-
elser både som spejder, men 
også som elev på en australsk 
skole. Jeg formåede at tage et 
mærke på en af de mange 
spejderture. 



gør her i Danmark.
Så jeg skulle vænne mig til 
at sige ”Mrs.” og ”Mr.” og ikke 
mindst ”Sir.”, det tror jeg aldrig 
jeg lærer helt. 
Derudover fik de eftersidning, 
bare de gjorde den mindste 
lille overtrædelse af skolens 
mange regler. Det var lidt 
skræmmende. 

Men alt i alt havde jeg faktisk 
en rigtig god oplevelse i Au-
stralien, og det er stadig lidt 
urealistisk at tænke på, at jeg 
har været omme på den an-
den side af jorden og tilbage 
igen. Men jeg kan helt sikkert 
opfordre andre til at gøre det 
samme, det er virkelig en op-
levelse for livet! 

Julie Søndergaard

Én af de store spejdermæssige 
forskelle er, hvordan man tager 
sine mærker, og det er faktisk 
ret svært at få et mærke i Aus-
tralien, men det gjorde jeg. 
Sidst, men ikke mindst, blev 
jeg også meldt ind i rover-
klanen, så jeg fik en australsk 
spejderuniform med hjem i 
bagagen. 

Det var også morsomt at gå 
i skole, med skoleuniform, 
og selvfølgelig få en masse 
venner. Det er meget an-
derledes at gå i skole dernede. 
Jeg gik i skole tre uger, og det 
var nok de tre mærkeligste 
skoleuger, jeg nogensinde har 
haft. For det første skulle jeg 
have skoleuniform på, hvilket 
jeg synes var meget sært. For 
det andet kalder de ikke deres 
lærer ved fornavn, ligesom vi 
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Spejdernes Lejr 2012

Vi var ca. 50 personer med 
tilknytning til Ejstrupholm Grup-
pe, der deltog i Spejdernes Lejr 
i Holstebro - sammen med ca. 
35.000 andre spejdere fra ind- 
og udland! 
Bandet Alphabeat og et storslået 
festfyrværkeri satte lørdag den 
28. juli ved midnatstid punktum 
for Spejdernes Lejr 2012. Vi tog 
dagen derpå trætte og snavsede 
hjem, men vi har fået nogle 
fantastiske oplevelser, som vil 
kunne huskes og bruges i frem-
tiden.  
Vi fik meget af sommerens 
bedste vejr, og vi er bl.a. også 
taknemmelige for at have fået 
en svensk venskabsgruppe, der 
gerne vil have os på besøg, fx til 
foråret eller næste sommer. 

Noget af det skønne ved en 
spejderlejr er også, at man kan 
opleve fællesskab på tværs af 
mange forskelligheder. 
Det var lækkert, at blå og grønne 
spejdere fra hele Ikast-Brande 
området havde så megen glæde 
af hinanden ved optaktsar-
rangementer inden lejren og til 
morgensamlinger og andre ar-
rangementer under lejren. 
Spejderne fra bl.a. Ejstrup var 
gode til at komme hinanden 
ved, så alle fik nye kammerater 
under lejren. 
Når man gik længere ud i lejren 
mærkede man fællesskabet 
med folk fra alle de deltagende 

spejderkorps og lande. En tryg 
og fredelig, mangfoldig og fan-
tasifuld stemning herskede. 

Vi havde en vindmølle i raf-
ter som vores flotte vartegn i 
”kvarteret”, og der blev bl.a. 
også fokuseret på genbrug og 
bæredygtighed på vores Ikast-
Brande temadag. 
Lejrens tema var: Vi møder hi-
nanden. Vi forandrer verden. 
Jeg udvikler mig! – Disse sæt-
ninger rummer meget fint, hvad 
der sker på en spejderlejr og i 
spejderbevægelsen. 

Spejderhilsen Lene Yde.

Foto: Karl Åge Maj



KONKURRENCE

Nu har du muligheden for at 
vinde en flot præmie!
På ægte spejder-manér skal du 
blot løse denne kode:

--/./-.-/.-/-./../-.-/./.-././-.//-/-
--/--.//-/---/--././-//-/../.-..//-.-
/---./-..././-./..../.-/...-/-.//

Mener du, at du har svaret,  
så skriv det på et stykke papir 
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.

PS. 
Hvis du ikke har set en sådan 
kode før så spørg dine spejder-
venner eller din leder om hjælp.

Jack

Se alle gruppens fotos fra Spejdernes Lejr på:

www.ejstrupholmspejderne.dk 
- klik på nyhedspunktet “Fotos fra Spejdernes Lejr 2012” til 
højre på forsiden, eller klik på “Billeder” under 
menupunktet “Om os” ...



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
Finn Jensen
Kirkegade 10
7361 Ejstrupholm
22 46 66 73

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
Helle Drongstrup
Vestergade 12, 1.
7361 Ejstrupholm
22 26 63 14

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

Spejdershoppen
Vivian Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
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

Seniorledere
Jack S. Jensen 
29 36 36 26
Glen O. Christensen
24 85 40 23

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
75 77 27 78

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


