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BUSK-weekend og -gudstjeneste

Sidst i oktober var troppen på BUSK-weekend, der endte i en 
stor gudstjeneste søndag formiddag i Ejstrup Kirke. 
Tropspejder Thea Lind fortæller her om weekenden:

”Jeg synes, det var virkelig sjovt at være til BUSK-weekend. 
Hotdog-løbet var sjovt, fordi at man selv i grupperne skulle 
vinde sine ingredienser til sin hotdog. Det var hyggeligt at 
være af sted sammen med sine spejdervenner og sove et 
andet sted, end vi plejer (Konfirmandstuen). Det var også 
hyggeligt at være i biografen sammen med spejderne. 
Filmen var også virkelig sjov og godt lavet.”

I dette nummer kan du bl.a også læse om nyt fra enhederne, 
se vinderne af de sidste numres konkurrence og høre om spej-
dernes kursusoplevelser ude i verden.

God læselyst og glædelig jul!

Foto: Bjarke Madsen



Nyt fra 
Gruppelederen

Man har lige haft sommerferie. 
Været på kæmpelejr, og før man 
får set sig om er det jul. 
Ulve og spejdere møder tro-
fast op til møderne, hvilket 
bekræfter os i, at det vi laver, 
nok ikke er så ringe endda. 

Vi har lige modtaget en ind-
bydelse til en spejderlejr i 
Sverige til næste sommer. 
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Nu skal lederne så i gang med at 
finde ud af, om der er opbakning 
til at prøve at få det arrangeret. 

Indtil videre er det vinterak-
tiviteter, der skal afvikles. Det 
kan også være hyggeligt og lidt 
spændende at være ude, når 
det er mørkt.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
en glædelig jul og et godt nytår!

Gruppeleder, Bjarne Pedersen

I det nye år er første møde 
efter juleferien d. 9. januar til de 
sædvanlige mødetider - dette 
gælder både ulve og spejdere. 
For Familiespejd er første møde 
søndag d. 20. januar. 

Husk at mødedatoer og -tider 
altid er opdaterede på gruppens 
hjemmeside under ”Program” 
for de respektive enheder.

Lederne

Juleafslutning og 
opstart efter juleferien

Onsdag d. 19. december holder 
hele gruppen fælles jule-
afslutning fra kl. 18:30-20:00. 

Familiespejdere, ulve, spejdere 
og ledere mødes som sædvan-
ligt og slutter året af med mas-
ser af jule- og spejderhygge.
Ulvene skal være opmærksom-
me på, at mødetiden er rykket 
denne dag.



Gruppetur i 2013

Et af de faste indslag i årets 
aktiviteter er gruppeturen. 

Næste år går den til hytten 
Ryekol, som ligger i udkanten af 
Gammel Rye. 
Hytten har fantastiske omgivel-
ser, så der er mange muligheder 
for spændende aktiviteter. 

Turen foregår i weekenden 
d. 16.-17. marts 2013 og er 
selvfølgelig for alle i gruppen, 
så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen.

Gruppeleder, Bjarne Pedersen

Vigtige datoer i 2013 
- og en enkelt i 2012 ...

- Julesalg i Ejstrup by, 
søndag d. 16. december 2012

- Forældremøde, 
onsdag d. 27. februar 2013

- Arbejdsdag i Rådsklippen, 
lørdag d. 20. april 2013

Avisindsamling i 2013:

- 23. februar
- 25. maj
- 24. august
- 23. november

Grupperådet

Køb dit juletræ til 
Julesalg i Ejstrup by

I september var Poul-Erik, 
Bjarne og Jette ude og mærke 
juletræer.

Hvis du vil være ejer af et af disse 
træer, så kom til julesøndag 
d. 16. december i Ejstrupholm 
midtby.

Gruppen vil som sædvanlig 
sælge juletræer og andet jule-
godt, så kig forbi og støt 
gruppen.

Grupperådet
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Scan en QR-kode og se din enheds program:

Trop/SeniorUlveFamilieSpejd

Så blev vinderne 
(endelig) fundet!

Konkurrencen fra sidste udgave 
af Rådsklippen News er blevet 
afgjort. Der blev trukket lod 
mellem de korrekte svar fra 
både ulveflokken og spejder-
troppen.
De heldige vindere blev Nik fra 
ulvene og Johanne fra spej-
derne, som hver blev belønnet 
med tre små sporks.

Et stort B!R!A!V!O! skal der lyde 
fra redaktionen. Samtidig kan 
alle ulve og spejdere allerede 
nu glæde sig til næste udgave 
af Rådsklippen News, hvor der 
vil være en ny konkurrence med 
flotte præmier.

Jack Starche Jensen På billedet ses vinderen fra spejder-
troppen, Johanne, sammen med Jack. 
Vi kunne desværre ikke få et billede af 
Nik :-(



Mens du venter på sneen og alle julegaverne 
har vi fundet lidt juletræ-opgaver til dig:



Rådsklippen News - Medlemsblad for Ejstrupholm Gruppe - November 2012

FamilieSpejd

Svampeturen i september var 
vellykket. Der blev samlet 
mange svampe både spiselige 
og pyntesvampe. 
Det var den brune rørsvamp, 
som vi fandt flest af, det blev 
også til en enkelt birk rørsvamp. 
Børnene var rigtig gode til at 
finde svampene, vi sluttede af 
med en gang svampestuvning.

Til aktivitetsdagene i oktober 
og november satte vi fokus på 
vores sanser - hvad er det vi 
spiser/drikker - hvordan føles 
en grankogle, når man ikke kan 
se den.

Ved vores sidste møde i 2012 
laver vi mad til fuglene, som 
skal hænge hjemme i haverne 
samt omkring “Rådsklippen”.

Hvad 2013 byder på af akti-
viteter vides ikke 100% - men 
en ting er sikkert, vi vil være 
ude samt have fokus på naturen 
omkring os.

En lille bøn ... fortæl gerne na-
boer/venner med børn i alderen 
0-7 år, at Ejstrupholmspejderne 
har familiespejd.

De næste datoer er:
Søndag d. 20 januar 2013
Søndag d. 3. februar
Søndag d. 3. marts

Familiespejd-koordinator, 
Jette Fogtmann



Der var engang en 
ulveflok! ...

… som tog på gårdbesøg for 
at se hvor dejligt, det er ude 
på landet! Der var nogle kære 
kalve, som boede i et lille hus 
nøjagtigt så stort, at alle ulvene 
kunne være der! 

De store køer gik alle sammen i 
flok, og en maskine kørte foder 
ind til dem. Når de havde lyst, 
kunne de blive malket ved en 
malkerobot, som de selv gik ind 
i. 
Mælken kom så ud i en tank og 
blev kølet ned. Ulvene fik lov at 
smage øko-mælken fra tanken.

Når ulvene er hjemme på Råds-
klippen, har de nogle gange 
kimslege. Det havde de også 
på gården – og de skulle bl.a. 
gætte en ko-lort! Det var en 
sjov eftermiddag på gården hos 
Familien Bie, og vandpytterne 
var også lækre at hoppe i!

Ved Rådsklippen har vi af og til 
bål, hvorpå vi bl.a. har lavet pop-
corn og drukket børnesmooth-
ies til – uhm. Vi har også været 
på oplevelsesløb, hvor vi skulle 
finde ulve og dyr fra Junglebo-
gen i skoven. Den dag nåede vi 
desuden at få vores ulvenavne, 
men hvordan det foregår er en 
hemmelighed…

Lige nu er vi ved at tage et 
mærke: Eventyr. 

Derfor har vi spillet skuespil, fx 
Tommelise, for hinanden. 

I den kommende tid færdiggør 
vi mærket og laver kreative ting, 
bl.a. armbånd. Inden jul når 
vi også at snitte, morse, binde 
knob, lave fuglefedt og bage.

Venlig hilsen Phao (Helle), 
Pudmini (Laura), 
Bagheera (Michelle), 
Kaa (Emil) & Baloo (Finn). 
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Troppens highlights

Det går godt med alle de spæn-
dende aftener, I kan se i pro-
grammet. 
Nogle få stikord om de sidste to 
måneder er: 

- fødselsdagsfest med lege og 
lagkager med meget rystet 
flødeskum!

- gode nye patruljeråb

- tropsdyst om ænder

- Australien-aften med Julie 
”Down-under”

BUSK-weekenden og -guds-
tjenesten sidst i oktober var 
hyggelige succeser. 

Vi var ca. 22 på turen og mange 
flere i kirken. Derfor var der 
mange vidner til hunden Roffe 
(Tobias Larsen), Maja og Michel-
la der spillede skuespil om Guds 
kærlighed. Laura Bie havde la-
vet replikkerne i det fine stykke, 
og Tobias var en livagtig hund, 
der fik smilene frem og blev un-
dersøgt af et barn i kirken! 

Alle spejderne gjorde det godt, 
og mange talte i mikrofon den 
dag i forbindelse med bønner, 
Bibel og drama. 

Rasmus Winters søn Adam blev 
døbt, så der var spejdere i alle 
dele af gudstjenesten.  

Nu til den kommende tid: 
Husk stadig at følge med i pro-
grammet og gruppe-nyhederne 
på 
www.ejstrupholmspejderne.dk

- D. 30/11 har vi TOP (Træning, 
Oplevelse og Planlægning) med 
patruljelederne, assistenterne, 
efterskolespejdere og ledere. Vi 
ser frem til et spændende døgn, 
som Karl Åge og Christian står 
bag.

- D. 9/1 har vi Store Nørd med 
Glen og Co! Den aften inviterer 
Lene 3. klasses eleverne til at 
komme og være spejdere for en 
aften. 

- D. 20/2 skal vi på virksom-
hedsbesøg med troppen. Vi vil 
meget gerne kontaktes af foræl-
dre eller andre, der kender til et 
godt sted, vi kan besøge :-)

Tropleder, Lene Yde



Fotos fra 
BUSK-gudstjenesten

Foto: Bjarke Madsen
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Klanen har fuldt 
program det næste år!

Efter en vellykket og hyggelig 
grill-planlægningsaften hos Finn 
og Lene har klanen nu planlagt 
program til langt ind i det nye 
år… Vi skal bl.a. på bil-oriente-
ringsløb, i spa, holde sommer-
fest, ud at skyde med hardball 
og på kanotur.

Efteråret har også budt på den 
snart helt traditionelle julefro-
kost, der i år blev holdt hos 
Laura Bie. Tak til Laura, og ikke 
mindst hendes forældre, for at 
lægge hus til! 

Og igen, hvis man vil med i 
klanen eller følge med i vores 
program, så find os på Facebook 
under ”Klan Kaj Kage”.

Sidst, men ikke mindst, er det 
blot på tide at sige: Glædelig jul 
og godt nytår!

Klanleder, Mette Monrad Møller



PL/PA-kursus

Jeg elskede at være på PL/PA-
kursus. 
Det var bare så hyggeligt og 
sjovt, forresten var det første 
gang, jeg var af sted. Så det var 
en oplevelse. 
Selvom det var første gang på 
kurset for mig, fik jeg nogle 
gode venner. Aktiviteterne var 
sjove - både at lave mad på 
trangia og pionering. Ja, alt var 
stort set sjovt. Oven i købet 
smagte maden utroligt godt. 

Lejrbålet (det var indenfor og 
uden bål) var også hyggeligt. 
Der var film og sange, det var 
bare så dejligt. 
Dem jeg skulle sove sammen 
med var både søde og sjove. 
Jeg har også fået flere socia-
le færdigheder ved at være af 
sted, og jeg er blevet bedre til 
at pionere og en lille smule bed-
re til at bruge et kompas.

Thea Lind

Se flere fotos fra PL/PA-
kurset på Facebook, søg 
efter “Pl/pa 2012 i lyngens 
distrikt”

Foto: Lasse Rasmussen
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Diamanter skabes 
under pres ...

Har du lyst til at få rykket dine 
grænser? 
Til at blive presset længere og 
længere ud og stadig skulle 
holde sammen i patruljen? 
Til at stå i situationer du aldrig 
har stået i før? 
Og til at holde hovedet koldt 
når noget uventet opstår? 
Så er der ingen tvivl, så skal du 
af sted på Diamant!

Halshuggede høner, bilkør-
sel, 24 timers løb, rappel-
ling, og var der ikke også ét 
eller andet med Tyskland?

Jeg var her i efterårsferien 
på kurset Diamant i Lurendal, 

som ligger ved Vamdrup, cirka 
20 km syd for Kolding, og det 
gik hen og blev en oplevelse 
udover det sædvanlige! 

Diamant er et ungdomskursus 
for unge i alderen 15-17 år, 
ligesom Roland 1 og Roland 2. 
Forskellen på Roland-kurserne 
og Diamant er bare, at Dia-
mant er betydeligt hårdere, og 
det fik os deltagere da også at 
føle som ugen skred frem. 

Da vi ankom om lørdagen, blev 
vi sat i patruljer på 5-6 per-
soner. I min patrulje var vi 4 
drenge og 2 piger, der var en 
del flere drenge med på kurset 



end der var piger, da der jo er 
nogle piger som falder fra når 
det begynder at blive hårdt. 
Da vi alle havde fundet ud af 
hvem, vi skulle være i patrulje 
med, blev vi ellers bare sendt 
ud at gå, vi mødtes nemlig på 
Kolding Banegård og skulle 
finde ud til hytten i Lurendal 
kun ved brug af GPS´er og 
vores mobiltelefoner, hvor led-
erne løbende sendte sms’er til 
os med nogle koordinater. 
Da vi langt om længe nåede 
frem til hytten midt om nat-
ten, stod den på opbygning af 
lejrplads, så klokken blev om-
kring 2 om natten, før vi kunne 
komme i seng. 

Søndag forløb ret stille og roligt, 
om DAGEN, for da vi søndag 
aften havde gjort os klar til at 
gå i seng, blev der lige plud-
selig truttet i et horn og råbt 
”I har 10 minutter PRÆCIS! Til 
at få pakket alt jeres skrammel 
sammen, og så melder I klar 
hernede bagefter!” 
Derefter fik vi bind for øjnene 
og blev guidet ind i nogle biler. 
Vi anede ikke hvad vi skulle, 
og hvis vi spurgte til det, fik 
vi bare svaret, ”Det skal I slet 
ikke bekymre jer om, vi skal 
nok sørge for at transportere 
jer derhen hvor det er mening-
en, at I skal være lige nu.” 

Da vi steg ud af bilen og måtte 
tage bindet af, var vi pludselig 
i Flensborg. 
I starten troede vi ikke på det, 

vi troede at det var en joke, vi 
troede simpelthen, at de bare 
selv havde lavet et skilt hvorpå 
der stod Flensborg og så ban-
ket det op for at narre os. 
”Vi er sikkert bare i Kolding” 
var der én, der sagde. Lige ind-
til en af de andre fik en af de 
dér ”Velkommen til Tyskland 
sms’er” så stod det klart for os, 
at det var rigtig nok, vi befandt 
os lige pludselig i et fremmed 
land, lederne informerede os 
om at opgaven var, at vi skulle 
finde hjem til Danmark igen 
på ét døgn, hvorefter de kørte 
igen. 

De havde givet hver patrulje 
en håndfuld pengesedler, de 
skulle bruges til mad og trans-
port, og hver patrulje skulle 
selv finde ud af hvordan de 
ville administrere deres penge. 
Diamantkurset handler nem-
lig også meget om selvstæn-
dighed, om at kunne klare sig 
selv, uden konstant at være af-
hængig af lederhjælp til hvad 
man skal gøre. 

På kurset lærte jeg også be-
tydningen af mad og søvn at 
kende. 
Tirsdag blev vi nemlig sendt på 
et 24 timers løb, hvor man pa-
truljevis hver 2. time skulle op 
og trække en seddel som for-
talte én, hvad man skulle bru-
ge de 2 næste timer på. 
I min patrulje endte vi fx med 
først at få vores aftensmad 
klokken 3 om natten. 

(Fortsættes på næste side)
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Det var et løb hvor der blev 
rykket fuldstændig rundt på 
dagsrytmen, der var fx også de 
patruljer, som trak morgenpro-
gram imens vi lavede aftens-
mad. 
Det var lidt af en oplevelse. 
Hvis man var uheldig, kunne 
der gå rigtig lang tid hvor man 
bare skulle lave aktiviteter hele 
tiden og hverken fik mad eller 
søvn. 

Onsdag havde vi ”Bonderøvs 
tema”. Hvilket gik ud på, at 
vi skulle lave alt vores mad 
100% fra bunden, hvilket 
dermed også kom til at invol-
vere halshugning, partering og 
tilberedning af høns. 

Da hønerne skulle halshug-
ges, var der mange, der lige 
var nødt til at synke en ekstra 

gang, men ellers gik den del 
meget nemt og smertefrit. 

Torsdag var en dag fuld af 
action! Der skulle vi nemlig på 
løb i Vamdrup by. Hvilket kom 
til at involvere: Dykning med 
flaske i Vamdrup svømmehal, 
bilkørsel på en afspærret mark, 
skydning efter lerduer, kano-
sejlads, gudstjeneste i Vam-
drup kirke, og rappelling ned 
fra kirketårnet. Dét var et sted 
hvor jeg for alvor troede, jeg 
var kommet til min grænse, 
men alligevel fik presset mig 
selv udover den og overvundet 
mig selv. 
Jeg har nemlig altid haft mega 
meget højdeskræk, jeg plejer 
at blive svimmel når jeg kom-
mer for højt op, og som bek-
endt er der jo ret langt ned fra 
sådan et kirketårn. 



Da vi ankom til posten, star-
tede jeg med at melde ud, at 
det havde jeg ikke lyst til. Men 
da jeg så stod og så på de an-
dre der gjorde det, dér beslut-
tede jeg mig for at NU! Nu 
skulle det være! 
Bagefter var jeg utrolig glad 
for, at jeg havde overvundet 
mig selv og havde fået den op-
levelse med. 

Hele kurset sluttede fredag 
med stor fest, festen havde 
temaet ”Viking”. Så vi spiste 
helstegt pattegris, drak hjem-
mebrygget ”mjød”, havde ”Ild-
show” osv. 

Resultatet af en uges 
udfordringer:

Da kurset var vel overstået 
er jeg ret sikker på, at alle os 

deltagere var enige om at det 
havde været en uge fuld af ud-
fordringer. 

Vi var alle sammen trætte, 
beskidte og sultne da vi forlod 
Lurendal for at tage hjem til os 
selv, men også opfyldt af sejrs-
følelse. En stemme i mit hoved 
sagde til mig ”Du klarede den 
Emma, sejt gået!” 

Jeg har lært at holde hove-
det koldt, tænke klart, løse 
konflikter, jeg er blevet mere 
selvstændig og så har jeg fået 
overbevist mig selv om, at jeg 
kan klare mere end jeg troede. 

Jeg vil helt klart anbefale Dia-
mantkurset til alle, som gerne 
vil udfordre sig selv! 

Emma Thorup Jacobsen

Har du noget på 
hjertet?

Har du en nyhed, en artikel 
eller fotos fra et spejdermøde 
der skal i Rådsklippen News 
eller på gruppens hjemmeside?

- så send en e-mail til news@
ejstrupholmspejderne.dk
Hjemmesiden opdateres 
løbende, og næste Rådsklippen 
News udkommer i februar.

Spejderhilsen fra Redaktionen
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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
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)


