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Troppen skulle til spejdermødet d. 1. februar skrive en hilsen på mindst fem 
spejdervenners ryg og forklare, hvorfor lige netop han eller hun var fin...

“Du er fin fordi...du er en god kammerat”

Det nye spejderår er skudt i gang, og det betyder et 
glædeligt gensyn med ulve, spejdere og voksne i gruppen - 
ja, alle de gode kammerater!
Indtil nu har året budt på gode og spændende møder hos 
ulvene, i spejdertroppen, til FamilieSpejd og i klanen - læs 
meget mere inde i bladet!
Årets gruppetur er færdigplanlagt - vi venter kun på at det 
bliver marts - kælderen er blevet ryddet op, kalenderen 
bugner af fede spejderoplevelser og sneen ligger tykt i 
Ejstrup og omegn. Hvad mere kan vi ønske os?!



Avisindsamling og 
arbejdsdag

Så er der udsendt ”arbejdssedler” 
til henholdsvis avisindsamling 
og vores arbejdsdage i hytten. 
Vi håber meget, at forældre og 
spejdere, som er indkaldt til de 
pågældende opgaver, har tid og 
lyst til at støtte os, ved at give 
en hånd med. 
Er man forhindret i at deltage, 
kan det lade sig gøre, at bytte 
indbyrdes, så vi kan få personer 
på de forskellige opgaver, så de 
bliver overkommelige. 

Avisindsamlingen betyder rigtig 
meget for vores økonomi, så vi 
kan lave nogle gode spejderak-
tiviteter. Ligeledes har vi i grup-
perådet valgt at give et stort til-
skud til vores 2012-sommerlejr i 
Holstebro. Lejrens pris er 1.775 
kr. pr. fuldtidsdeltager, men vi 
kan tilbyde lejren til 800 kr. 

I den forbindelse vil jeg også 
opfordre alle spejdere og foræl-
dre til at gemme deres aviser 
og reklamer til os, i det omfang 
man har plads til. Hvis man 
slår en snor om dem, kan der 
være mange i et hjørne af ga-
ragen. Måske bare i en måned, 
op til næste indsamling. Vores 
indsamling i december indbrag-
te gruppen 20.050 kr. 

På forhånd tak!

Af Bjarne Pedersen

Glemt tøj!
 
Så er det ved at være sidste 
chance for at få fat på sit glemte 
tøj. Vi har så meget glemt tøj, 
at vi bliver nødt til at rydde lidt 
op i det. 

Til forældremødet finder vi alt 
frem, så mangler man noget, 
har man mulighed for at gen-
finde det. 
Tøjet vi blive fremme de efter-
følgende to ulve-/spejdermøder. 
Se det venligst igennem.                
Derefter kan man genkøbe det i 
genbrugsbutikken.

Af Bjarne Pedersen
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Indbydelse til 
forældremødet d. 22.?

Find indbydelsen på gruppens 
hjemmeside under “Nyheder”. 
- og husk, at ulve og spejdere 
holder fælles fastelavnsmøde 
samtidig fra 18:30-20:30, så 
glem ikke udklædning!

Forældremøde

Nu nærmer tiden sig igen til et 
af årets højdepunkter for mig i 
forbindelse med grupperådets 
arbejde, nemlig forældremøde 
eller generalforsamling, for det 
er jo det, der er tale om. 

Det er på denne aften, at vi i 
grupperådet har mulighed for at 
fortælle om de ting, vi har ar-
bejdet med i det forløbne år, og 
hvor forældre kan komme med 
deres mening om det arbejde, 
vi laver. 
Det er også denne aften, at man 
som forælder har mulighed for 
at blive valgt ind i grupperådet 
og på den måde få indflydelse 
på, hvordan gruppen skal ud-
vikle sig. 

Herfra skal lyde en stor opfor-
dring til at møde op denne af-
ten, så vi i grupperådet kan få 
alle forældrenes gode idéer til 
næste års arbejde.

Af Poul Erik Jensen, formand for 
grupperådet
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Grupperådsarbejde - 
hvad er det?

Grupperådet er gruppens 
bestyrelse.

Grupperådet består af fem 
forældre, der vælges for en 
toårig periode, gruppens kasser-
er, gruppelederen og enhedsled-
erne. På det første møde efter 
forældremødet konstituerer de 
valgte forældre sig: Der vælges 
en grupperådsformand, en ref-
erent, en ansvarlig for forældre-
hjælpslister, en repræsentant 
i hytteudvalget og nogle ans-
varlige for avisindsamling.

Grupperådet samles til møde 
fem gange om året. På møderne 
orienteres der om arbejdet i 
gruppen og enhederne, der 
snakkes om avisindsamling og 
andre pengegivende aktiviteter, 
og der samarbejdes med hyt-
teudvalget.

Der tages beslutning om del-
tagerpriser for ture og lejre og 
indkøb for større beløb til grup-
pen. Desuden hjælper man 
gruppen med forskellige prak-
tiske opgaver. 

Når man sidder i grupperådet, 
får man medindflydelse på grup-
pens arbejde, men andre foræl-
dre er også meget velkomne 
til at byde ind med hjælp til de 
praktiske opgaver og derved 
støtte op om børnenes og de 
unges fritidsaktiviteter. 

I kan altid henvende jer til et af 
grupperådets medlemmer, hvis 
I har spørgsmål om gruppens 
arbejde.

Af Mette Andersen, medlem af 
grupperådet



Spejdernes Lejr 2012

Om ca. et halvt år skal vi af sted 
på Spejdernes Lejr 2012 - fra 
den 21. juli - 29. juli.
Lejren finder sted ved Holste-
bro, Idrætscenter Vest + x antal 
marker. Det bliver en lejr med 
ca. 35.000 spejder fra ind- og 
udland. 

Vi ved allerede mange ting om 
lejren såsom hvem vi skal bo 
med og hvor, hvornår der er 
lejrbål og andre aktiviteter. 
I løbet af februar vil alle ulve, 
spejdere, seniorer, rovere og 
ledere få en tilmeldningsseddel 
med hjem, men vi kan allerede 
nu løfte sløret for lejrens pris.

Prisen for spejder, senior og rov-
er er 800,00 kr. - Den officielle 
pris er 1.775,00 kr.

Prisen for ulve er 350,00 kr. 
– For 3 overnatninger.

Forældre, søskende, bedste-
forældre og andre interesserede 
kan også deltage i lejren. Dog 
kan I ikke komme til at bo sam-
men med gruppen, men i Flex-
lejr.

Flexlejren er stedet, hvor man 
kan tage campingvogn eller telt 
med eller leje et ”lejrhotel”. 
Det kan nævnes at pt. har både 
Bjarne og Jette valgt at bo i 
Flexlejren sammen med deres 
familier. 
Så hvis du vil vide mere om mu-
lighederne for at bo i denne del 
af lejren og evt. i nærheden af 
dem, så kontakt dem. Dog vil I 
også kunne finde dem på grup-
pens plads.

Læs mere om Spejdernes Lejr 
2012 og tilmeld dig Flexlejren 
på www.2012.spejderne.dk
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FamilieSpejd er 
kommet godt i gang 
her i år 2012

På vores første aktivitetsdag 
den 22. januar, havde vi na-
tur memory, hvor familierne 
fandt ting i naturen og byttede 
blade. 
Vi sluttede af med varm kakao 
med skumfidus over bål – et 
hit. 

En meget kold februar dag - 
den 5. februar - mødtes vi at-
ter. 
I ugen optil havde vi haft mi-
nusgrader, så der blev lavet 
mad til fuglene. En grankogle 
fyldt med fedt og fuglefrø. 
Endvidere blev bobslæderne 
afprøvet ned ad Rådsklippen 
for nogen et hit, andre ”nøjes” 
med den ”lille” bakke, det gav 
sus i maverne uanset bakkens 
størrelse. 

I marts ser vi blandet frem til 
at deltage i Gruppeturen, og 
april byder på 1 års fødsels-
dagfest. 
Se datoerne på hjemmesiden. 

Af Jette Fogtmann, 
FamilieSpejd-koordinator



Nyt fra ulvene

Nu er der gået lidt over et 
halvt år i dette spejderår, og 
vores ulveunger har det godt. 
Vi er udenfor det meste af 
tiden, i alt slags vejr. Vi har 
blandt andet lavet koder i 
mørke og silende regnvejr, 
men vi klarede det alle med 
godt humør. 
Vi har forsøgt et par gange 
at være indenfor for at være 
kreative, men vores kære ul-
veunger vil egentlig helst 
være ude og lege eller lave 
udendørsaktiviteter, og det vil 
vi da ikke sige dem for meget 
imod, så det er det vi prøver at 
bestræbe os til. 

Vi føler vores ca. 10 små ul-
veunger klarer sig godt og 
møder glade op hver gang til 
sjov med deres venner. Men 
de skal også vide hvad spe-
jder/ulv er, og at man godt 
kan lære noget samtidig med, 
at man har det sjovt.

Senest prøvede ulvene at lave 
pandekager over bål, og det var 
en stor succes! 

Derfor er vi også glade for, at vi 
kan meddele jer om, at vi lige 
nu er ved at arrangere årets 
ulvetur fra d. 10.-11. februar, 
hvor vores kære små ulveunger 
skal have deres ulvenavn, lave 
masker og leve som de gør ude 
i junglen. 
Så de endelig kan blive rigtige 
super seje ulveunger! 
Også nogle nye ulveledere kan 
se frem til at få deres ulvenavn. 
Ulvene har fået en seddel med 
hjem om dette, og vi håber, at 
alle ulvene kommer, så de rigtigt 
kan blive optaget i flokken.

Af Laura Bie
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Nyt fra troppen

I troppen er der altid gang i den, 
og efter jul har der været nogle 
ekstra spændende ting, men der 
har stadig været plads til hygge. 

Vi har både haft en spilleaften 
og rendt rund på pladsen på 
jagt efter fanen i stratego. 
Men især d. 18. januar var der 
røg i hytten, da Glen og en af 
hans nørde-venner var ude i 
hytten og lave sjov med viden-
skaben. 

Tørisens røg fyldte pejsestuen 
og drog alle ungerne med ind i 
videnskabens verden, flyvende 
tebreve svævede til vejs, tøris-
bobler blev blæst ud og kartof-
felmel og vand blev til ”lækkert” 
slim, der blev leget med. 

Det hele sluttede af med gnis-
ter i bålhytten, og cola og Men-
tos - endda på samme tid - blev 
skudt i luften i lange stråler. 

Spejderne fik også stiftet 
bekendtskab med et såkaldt 
”bombe-løb”. Her fik de lært, at 
man aldrig kan vide sig sikker 
på bomber, men logisk tænkning 
hjælper altid. 

Så hvem var bedst? - det var 
vidst lederne, der tog den uof-
ficielle sejr, det kan man måske 
lære noget af, spejdere? 
Men førstepræmien, den gyldne 
abehånd, blev dog foræret til 
”Bjørnene”, så tillykke til dem! 

Alt dette sker imens vi alle går 
rundt og glæder os til årets The 
Wild West-gruppetur, der ligger 
og venter på os i marts. 
Har du ikke fået en indbydelse, 
så find den på gruppens hjem-
meside under ”Program”. 
Det bliver fedt, så der er noget 
at glæde sig til! 

Af Julie Søndergaard



Klannyt og rovertur

Hvad er det egentlig en rover 
laver? 

Roverne er ofte set som ledere, 
men vi er mange flere, end du 
tror. Og en gang om måneden 
samles vi for at hygge os sam-
men og forkæle os selv med en 
god oplevelse og ikke mindst 
god mad. 

I dette halv år har vi oplevet 
mange ting, der har været en 
julefrokost, en biograftur og ler-
dueskydning. 
Den seneste oplevelse fandt 
sted d. 28/1 da René planlagde 
en tur til Aarhus, der bestod af 
lasermagic og middag på bones 
sammen med klanen ”ViKlarOs” 
fra Aarhus. 

Da vi ankom til, hvad der ligner 
en forladt lagerhal, var vi lidt 
mistroiske men da vi kom ind 
og kom indenfor og blev intro-
duceret til lege. 
Lasermagic er en leg, hvor alle 
har en laserpistol og et bånd 
rundt om hovedet, som man så 
skal sigte på for at skyde hinan-
den. 
Det var rigtig sjovt, og vi fik 
nemt en times tid til at gå. Efter 
vi var færdig med at spille la-
sermagic, tog vi ud at spise på 
Bones og hyggede os. 

Næste arrangement byder på 
gokart med Henrik i spidsen og 
kamp til stregen - vi glæder os!

Af Laura Bie
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Billeder fra januar...



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 ;-)



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)


