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Fastelavn for hele gruppen...
 - og glem ikke forældremødet d. 27/2!

Året er i fuld sving, og alle enheder har allerede haft de første 
spændende møder i både januar og februar.

Februarmåned betyder som altid også fastelavn og foræl-
dremøde (også kaldet gruppemøde hos KFUM-Spejderne), 
som du kan læse meget mere om inde i bladet...

Marts byder på både spaghettigudstjeneste og gruppetur, 
årets Økodag bliver sidst i april og enhedernes sommerlejre 
er fastlagt i juli - så glem ikke at holde dig ajour på gruppens 
hjemmeside både mht. de ugentlige møder og alle de fælles 
gruppearrangementer...

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Når vi er til spejdermøder tæn-
ker vi nok ikke så meget på det, 
men de omgivelser vi befinder 
os i er ikke mindre end fantas-
tiske. 
Vi har mulighed for at lave alle 
tænkelige, og utænkelige ak-
tiviteter, omkring vores skønne 
hytte. Det sætter til tider 
sine spor, både indendørs og 
udendørs. Derfor er det nødven-
digt indimellem at gøre lidt 
ekstra, for at holde omgivel-
serne trimmet.
I løbet af foråret vil vi indkal-
de til en arbejdsdag. Vi håber 
mange forældre og spejdere vil 
støtte op omkring den dag. 
Vi havde egentlig valgt lørdag 
den 20/4 , men har så erfaret at 
det er weekenden der er Øko-
dag. Vi sætter en ny dato og 
melder den hurtigst mulig ud, 
og håber på rigtig mange hjæl-
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pende hænder, så vi kan komme 
omkring de ting, vi ikke får gjort 
i hverdagen. Der er brug for alle. 
Vi skal nok finde en opgave, der 
nu passer til det, man er god til.

Af nye ting i hytten kan nævnes 
nye stole, så alle nu kan side på 
en stol med ryglæn. 
Vi er også i gang med at få in-
stalleret opvaskemaskine. Så er 
man på weekend i hytten, be-
høver man ikke bruge sin tid på 
opvask.
Hytten kan også lejes til fami-
liearrangementer og lignende. 
Påtænker man at holde en eller 
anden vild fest, behøver man 
ikke at henvende sig, så er sva-
ret nej. Udlejning og priser kan 
man få hos Ingeborg Brandt 
(se kontaktinfo på bagsiden af 
bladet) så henvend jer bare.

Gruppeleder, Bjarne Pedersen

Scan en QR-kode og se din enheds program:

Trop/SeniorUlveFamilieSpejd



Det er også denne aften, at man 
som forældre har mulighed for 
at blive valgt ind i grupperådet 
og på den måde få indflydelse 
på, hvordan gruppen skal ud-
vikle sig, og hvilke muligheder 
der skal være for jeres spejder-
børn. 

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.

Med venlig hilsen
grupperådsformand,
Poul Erik Jensen

Forældremøde

Den 27. februar kl. 18.30 er det 
tid for det årlige højdepunkt i 
forbindelse med spejderbesty-
relsens arbejde, nemlig foræl-
dremødet. 

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. I vil også kunne se og 
høre, hvad vi har lavet i 2012, 
samt hvilke planer vi har for 
2013/2014.

Derfor vil vi gerne bede Jer 
forældre om at hjælpe både spe-
jdere og ulve (og nogle gange 
klan-medlemmer) om at klæde 
sig på efter vejret. Regntøj hvis 
det regner eller en tyk jakke, 
hvis det er koldt.

Hvis I, kære forældre, vil hjælpe 
os med det, vil vi hjælpe jeres 
børn med at få nogle fantastiske 
oplevelser.

Tropsleder, Jack Starche

Der findes ikke 
dårligt vejr, kun dårlig 
påklædning!

Dette er måske en af de mest 
brugte sætninger, man bruger 
som leder. 
Som spejder foregår en stor del 
af aktiviteterne udendørs uan-
set vejrforholdene.
Vi er ude anset om det regner 
eller sner, om det er 25 grader 
og sveden pisker af os eller om 
vi er pakket ind i flere lag tøj 
pga. kulden. 
Vi har et motto, det hedder “Vær 
beredt”, og desværre er det ikke 
altid, at hverken spejdere eller 
ulve er lige beredte til vejrfor-
holdene. 
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Husk at sætte kryds i kalen-
deren den 16.-17. marts 2013. 
Det bliver en super fed weekend 
og vi glæder os til at se alle, så 
vi kan rejse ud i rummet for en 
weekend! 
Husk at turen er gratis, så husk 
at aflevere tilmeldingen senest 
onsdag d. 6. marts 2013. Mod 
det uendelige univers!

Julie Søndergaard

På tur til det ydre 
rum - Gruppetur i marts

Hvem vil ikke gerne leve på en 
anden planet? Hvordan føles det 
egentlig at være ude i rummet?
Alt dette og meget mere får vi 
svaret på, på den årlige gruppe-
tur til det ydre rum. Der vil være 
masser af tid til at udforske, af-
prøve og udfordre sine uendeli-
ge grænser i rummet. 
Gruppeturen er et af spejder-
årets absolutte højdepunkter, 
og noget man ikke vil gå glip af. 

Ulvene: 
Ulvene bliver i det danske med 
en hyggelig ulvesommerlejr i 
sidste halvdel af uge 27 - nær-
mere info herom senere.
 
Julie Søndergaard

Sommerlejre 2013

Troppen og klanen: 
20.-27. juli i Halland, Sverige.
Vi regner dog med, at vi fra 
Ejstrupholm Gruppe vender 
hjem den 26. juli – hjemkomst-
tiden kommer på den seddel, vi 
uddeler om lejren i foråret. 
I sommeren 2013 arrangerer 
Hallands Scoutdistrikt en spe-
jderlejr i Hjörnered i Syd Hal-
land. Lejrens tema er forbundet 
med ”Freden i Knærød” mellem 
Sverige og Danmark, som fe-
jrer 400 år i 2013. På lejren vil 
Hallands Scoutdistrikts spejder-
grupper deltage og nogle dan-
ske inviterede spejdergrupper, 
bl.a. Ejstrupholm Gruppe.  Vores 
gruppe sørger for en rimelig pris 
for spejderne. Mere herom i 
foråret. Vi vil gerne have besøg 
på lejren – helst i dens sidste 
halvdel.



Månedens konkurrence

Svar afleveres til Michelle inden onsdag d. 20. marts
Der trækkes lod blandt de rigtige svar, og der er spændende præmier 
på spil :-)

Hilsen Michelle.
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FamilieSpejd søger 
børnefamilier!

Kære trofaste læser af Rådsklip-
pen News. Hos Familiespejd har 
vi plads til endnu flere børne-
familier med barn/børn i al-
deren 0-7 år så kender nu du/I 
nogen som gerne vil ud og lege 
i naturen, må I meget gerne 
fortælle det videre. Vi mødes ca. 
1 gang om måneden, og nogle 
måneder har vi fri, andre mødes 
vi 2 gange. 
Hvad laver vi så: laver mad på 
bål, kigger på dyr igennem 

mikroskoper, prøver at byg-
ge noget ud af reb og rafter, 
besøger troldene i skoven og 
meget mere.

Vores næste møder er:
- Søndag d. 3. marts 2013
- Lørdag d. 16. marts 2013, 
Gruppetur
- Søndag d. 7. april 2013

Familiespejd-koordinator, 
Jette Fogtmann



God jagt ulve!

Her i vinter har vi ulve bl.a. la-
vet trylledej, malet, lavet bål, 
været på en slags skattejagt 
i kirken, og vi har holdt nogle 
sjove fællesmøder med spej-
derne i troppen. 
Det er vigtigt at kigge på www.
ejstrupholmspejderne.dk inden 
ulv hver uge, for vi skal ret tit 
mødes på andre tidspunkter, 
end vi plejer, for vi har samar-
bejde med troppen. På hjem-
mesiden kan man også se, om 
vi skal have særligt tøj på eller 
andet. Når man kommer til ulv, 
skal man dog altid huske tøj og 
fodtøj til udeliv, for ellers kan 
man blive til en meget frysende 
ulv, når vi er ude på eventyr. Tø-
jet skal heller ikke være fint og 
sart.

Inden længe skal hele gruppen 
på gruppetur, og vi håber, alle 
ulve vil med, for det plejer at 
være en stor, sjov og god op-
levelse for alle, så det bliver det 
sikkert også i år, når vi skal på 
tur ud i rummet/til byen Ry!
Vores program for foråret kan 
ses på hjemmesiden senest 
i begyndelsen af marts, for I 
denne tid går lederne og tænker 
over nye skægge planer for det 
lyse forår. Man vil også kunne 
se ulvenes sommerlejrplaner på 
hjemmesiden.
Der er ulveturnering 4. maj, så 
reservér dagen, alle ulve og le-
dere – det bliver sjovt, og vi får 
nye venner.

Venlig hilsen ulvelederne Helle, 
Laura, Michelle, Emil og Finn.
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Spejdere og FDF’ere 
ramt af lysets magt!

Gejsten fra Power of Light-ar-
rangementet skal føres videre, 
og der planlægges allerede nu 
en større koncert for Gludsted, 
Ejstrupholm, Hampen og Nørre 
Snede-området. 
Ca. 85 personer var kommet 
frem gennem det smukke sne-
landskab og nød en aften med 
lækker atmosfære og gribende 
musik ved bandet “Power of 
Light”.
Egnens unge fra ca. 10 år og 
opefter fyldte godt i kirken - no-
gle var FDF´ere, andre KFUM-
Spejdere og konfirmander, 
IMU´ere og Juniorklubmedlem-
mer.
En del modige voksne var også 
mødt frem, og alle virkede til 
at nyde de højlydte, skønne og 

gribende toner samt de store ord 
og storslåede billeder, som af-
tenen bød på. Lattermusklerne 
blev også rørt, for de store ting 
siges jo fint med humor!

Efter en times program var der 
café i kirken, og alle fik et Dan-
mission-lys med hjem, som re-
minder om, at man skal bringe 
lyset videre her i verden… Un-
gdomsgudstjeneste-netværket, 
som består af unge og voksne 
fra Gludsted, Ejstrupholm, Ham-
pen og Nørre Snede-området, 
har en stor koncert i tankerne, 
som efter planen vil finde sted 
i efteråret. Gejsten fra Power of 
Light-arrangementet skal føres 
videre!



Helt i TOP!

Bedst som vinteren viste sine 
første tegn, og sneen og kulde 
kom til landet for første gang, 
mødtes PL’er og PA’er sammen 
med nogle af lederne til TOP-
møde d. 1. december i Råds-
klippen. TOP står for Træning, 
Oplevelser og Planlægning, og 
formålet ved at inddrage PL og 
PA i planlægningen og ledelsen 
af spejderne er, at aktiviteterne 
rammer spejdernes behov og 
ønsker. Dagen bød på en god 
blanding af alle tre elementer i 
TOP-konceptet. Forårsprogram-
met blev planlagt, og her kan 
vi godt love et spændende pro-
gram. 

Der var også tid til opfriskning 
i hvor mærkerne skal sidde på 
uniformen og lidt om det per-
fekte patruljemøde. Det hele 
blev krydret med et par fjollede 
lege og en samarbejdsopgave. 
Dagen sluttede af med en sjov 
tur til bowlingbanen i Brande, 
hvor vi alle kæmpede det bed-
ste vi kunne, men vist nok med 
forskelligt talent!  

Tak til alle for en fornøjelig dag

Christian & Karl Åge 

Billeder fra fastelavn-mødet med 
STOMP og tøndeslagning...
Se flere billeder fra mødet på 
gruppens hjemmeside.
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Klanen hygger

Årets første klanarrangement 
stod i forkælelsens tegn, da vi 
var taget til Fredericia Svømme-
hal til en times wellness. 
Dampbad, sauna med dufte, 
saltpeeling, frisk frugt og kolde 
bade var en del af aftenens pro-
gram, og det hele blev (selvføl-
gelig) rundet af med frisk-
brygget kaffe og kajkager.
Næste måneds arrangement 
bliver et udfordrende og hyg-
geligt bil-o-løb i Ejstrupholm og 
omegn.

Vi glæder os meget, da vi denne 
gang har fået Karl Åge til at ar-
rangere det for os.
På gensyn og endnu engang: 
Find vores arrangementer på 
Facebook (søg efter ”Klan Kaj 
Kage) eller skriv til klanleder 
Mette (mettemonrad@gmail.
com/51894684) for mere info.

Klanleder, Mette Monrad Møller



Bliv indsamler 
- gør en forskel!

10. marts 2013 går vi på gaden 
og samler ind til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde mod sult 
blandt verdens fattigste men-
nesker.
Har du lyst at være med? Så 
sms til Lene Yde på 20 58 61 
90. Vi sætter stor pris på al 
hjælp, og det vil være skønt 
med tidlig tilmelding. Forældre, 
venner eller søskende vil vi også 
mægtigt gerne have med til at 
indsamle.

Bliv indsamler!
Ved at melde dig som indsamler, 
vil du på 2-3 timer typisk kunne 
indsamle 1.000 kr.!

For 1.000 kr. kan ca. 70 under-
ernærede børn få tilstrækkelig 
mad i 1 måned! 
For selv at blive indsamler skal 
man være mindst 12 år og have 
sine forældre til at sige god for, 
at man deltager. Unge under 18 
går mindst to og to sammen. 
Vi kan finde en kammerat eller 
voksen, man kender, som man 
kan gå med. 
Indsamlingen varer fra ca. 10-
12 og kl. 9.30 spiser vi rundstyk-
ker sammen. Efter indsatsen får 
vi lidt lækkert. Udgangspunktet 
er Konfirmandstuen. 



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)


