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”Nu blev det spændende. Kunne lastbilkranen over-
hovedet løfte shelteren fra den store afstand? 
Chaufføren Pjevs var selv slemt i tvivl. Han begyndte 
at løfte, mens kranen bippede lystigt i overbelast-
ningssikringen. Han fortsatte. Så begyndte det ene 
støtteben på kranen at synke lidt i jorden og lastbilen 
hældte ildevarslende...” 

Dette nye nummer af Rådsklippen News indeholder, 
foruden den spændende historie om shelternes tur fra 
Nordjylland til Ejstrup, nyt om enhederne og 
sommerlejrene til Sverige og Æbleskoven, beretninger 
fra Økodag, Midtjysk Festival, Gruppetur 2013 og ULK 
samt majs månedkonkurrence, hvor der er vilde 
præmier!

Læs det før din leder!



Nyt fra 
Gruppelederen

Nu har vi igen fået en distrikts-
stab. Og hvad skal man så bru-
ge den til, er der nok nogen der 
spørger? 
Lyngens Distrikt er vores distrikt 
og dækker hele Ikast-Brande 
Kommune. Desuden strækker 
den sig ind i de omkringliggende 
kommuner, og spejderantallet i 
hele distriktet er på over 800.
Distriktet arbejder med mange 
forskellig ting. Der bliver lavet 
arrangementer for ledere, så de 
lærer hinanden at kende, udvek-
sler ideer og erfaringer, så man 
kan komme med nye og spæn-
dende ting til sin egen gruppe. 
Det samme gør sig gældende 
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for alle aldersgrupper. Der bliver 
lavet turneringer og tiltag, helt 
ned til bæveralderen. 
Rigtig mange gange synes spej-
derne, det er spændende at 
møde spejdere fra andre byer, 
og mange gange bliver der 
skabt nye venskaber, som bliver 
holdt ved lige i forbindelse med 
nye tiltag og lejre.
Vi kan kun sige vi er glade for, at 
der er ledere fra de forskellige 
grupper, der har lyst og over-
skud til at tage en tørn i distrik-
tet, for vi har i meget høj grad 
brug for det.

Gruppeleder, Bjarne Pedersen

Månedens 
konkurrence - MAJ

Løs koden og svar på spørgs-
målet. Der er endnu en gang 
spændende præmier på spil, så 
skynd dig at aflevere dit svar til 
Michelle senest d. 12. juni 2013.
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Hilsen Michelle.

Så blev vinderen 
fundet!

Vinderen af konkurrencen fra 
sidste udgave af Rådsklippen 
News er hermed fundet. 

Der blev trukket lod mellem alle 
rigtige svar, og den heldige vin-
der blev Thea Lind fra spejder-
troppen, som har modtaget en 
fin præmie. 

Et stort tillykke til Thea!

Hilsen Michelle.



Vi har set på bus til Grenå, og 
sejle til Sverige, derefter videre 
med bus ind til lejrområdet. Det 
andet alternativ er tog hele ve-
jen. Det hele afhænger af pris-
en.

Sidder man nu og ærgrer sig 
over, man ikke har fået sig 
tilmeldt, kan man sagtens nå 
det endnu, men gerne hurtigst 
muligt. 
Så snart vi har alt på plads, ud-
sender vi endelig tilmelding med 
meget mere info

Sverige-Sommerlejr-gruppen

Sommerlejr Sverige

Så er vi godt i gang med at plan-
lægge sommerlejren for trop-
pen og opefter, som går til Hjør-
nered, ikke langt fra Halmstad. 

Lejren foregår som bekendt i uge 
30, og vi har fået 13 forhånd-
stilmeldinger fra spejderne. 
Desuden er der 5 ledere, der har 
valgt at tage med. Vi ved også 
der kommer rovere med. Det 
nøjagtige antal kender vi ikke 
endnu. Vores gæt er at vi bliver 
ca. 25.

På nuværende tidspunkt arbe-
jder vi i transport til lejren. Der 
er flere muligheder. 
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af med en aftentur for ulvene 
og et lille natløb for tropsspej-
derne. 
Søndag blev der holdt gud-
stjeneste og et lille smuglerløb. 
Turen blev afsluttet med hotdog 
for alle deltagere og forældre. 

Gruppetursudvalget vil gerne 
takke alle for en super sjov tur 
ud i rummet og håber bestemt, 
at alle kommer med igen næste 
år! Derudover vil vi også gerne 
takke forældrene som hjalp 
med rengøringen søndag. 

Jack, Julie og Michelle

Mod det uendelige 

univers! 

Så er alle 20 ulve og tropsspej-
dere vent hjem fra gruppeturen 
2013, som gik mod det uen-
delige univers i Ryekol Hytten 
nær Gl. Rye. 
Lørdagen startede med et 
spil rum-demoskratos, hvor 
der kunne købes rumskibe og 
andre rum-gadgets til en tur 
ud i rummet. Derefter blev det 
tid til en flyvetur ud og besøge 
forskellige planeter. Ude i rum-
met blev de udsat for en masse 
forskellige ting blandt andet 
grønt rum-slim. 
Hen på aftenen blev der holdt 
lejrbål, og dagen blev sluttet 

besøgte os, måtte bage deres 
egen pandekage endda helt gra-
tis. Det var to dage med okay 
vejr - regnen blev i det mindste 
væk. 

Jette Fogtmann

Festivaldagene

Igen i år mødte der en flok 
familiespejd/ulve og spejder op 
i forbindelse med Friluftsguds-
tjenesten, som i sidste øjeblik 
blev flyttet til Præstegården. 
Her blev der budt på rundstyk-
ker og gudstjeneste, alt imens 
vi bagte nogle super lækre sno-
brød ude i haven. Snobrødene 
blev denne dag brugt som “Je-
sus Kristi legme” i forbindelse 
med nadveren.
Lørdag formiddag kunne man 
møde os i midtbyen, hvor der 
også var legetøjsmarked, mur-
stabling, auktioner og meget 
mere. 
I år havde vi valgt at de, der 



popcorn over bålet - prøve at 
mærke tinge i følekasserne - 
der indeholdt: grankogler, sten, 
kraftfoder, halm, sut fra kal-
venes sutteflaske, kartofler og
gulerødder, og som et minde 
om dagen kunne man få en 
læderlap med KFUM-Spejder-
nes logo og KarlaKo.
En super dag med godt vejr og 
masser af besøgende, som prø-
vede vores aktiviteter… Fedt :-)

Jette Fogtmann

Økodagen

Køernes forårs-fest bød også på 
spejderaktiviteter. 
Vi var så heldig at vi også i år 
fik lov til at deltage i Øko-
Dagen hos Landmand Uffe Bie.
Ulvene og spejderne havde 
brugt et almindeligt møde til at 
pionere en forhindringsbane, 
som på selve dagen blev brugt 
flittigt - det var et flot stykke 
pionerarbejde, de havde lavet, 
for den holdt til at rigtig mange 
børn kunne prøve den. 
På selve dagen kunne man 
bage fladbrød samt poppe 
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FamilieSpejd...er i 
fuld gang

Hos Familiespejd er vi atter i 
gang efter at have været gået 
i vinterhi. 
Vi mødes som regel den første 
søndag i måneden, dog måtte 
vi desværre aflyse vores møde 
den 5. maj - men så holder vi 
møde den 26. maj og den 2. juni 
i stedet for. 
På vores møde i april kikkede 
vi efter forårstegn i skoven...
men skoven var ikke vågnet op 
efter vinteren, dog fandt vi et 

træ hvor spætten har rede. Vi 
sluttede af med popcorn lavet 
over bål og varm kakao. Tak til 
Rasmus og Hannah for de lækre 
popcorn, det er I super seje til.

Vil du være med til Familiespejd
eller kender du nogen, som 
måske vil, så ring eller skriv til 
Jette Fogtmann tlf. 20660616 
(Familiespejd-koordinator). 

Jette Fogtmann

Scan en QR-kode og se din enheds program:

Trop/SeniorUlveFamilieSpejd



God jagt ulve!

Sommerlejr
Vi er 5 ulve og 5 ledere, der kan 
komme med på den storslåede 
jubilæumslejr på Spejdercenter 
Æbleskoven. Der vil vi møde 
spejdere fra mange andre grup-
per og prøve en masse sjove 
spejderaktiviteter til lands, til 
vands og i klatretræerne! 
På www.ejstrupholmspejderne.
dk kan man se den endelige 
seddel om lejren, hvor også mø-
detidspunkter, pakkeliste mv. 
fremgår.
Søndag den 30. juni kl. 14 er 
der et jubilæumsarrangement 
(3 dage inden vores del af 
lejren), hvor alle er velkomne. 
Det starter med friluftsgudstjen-
este med efterfølgende kaffe og 
kage, og kl. 16 har de delta-
gende grupper arrangeret nogle 
aktiviteter for gæsterne. 
Hvis man har madkurv med, 
kan man også deltage i afte-
nens festlejrbål. Ulve og ledere, 
der ikke kan deltage i vores del 
af lejren, er også velkomne på 
besøg på bl.a. festdagen.
Se yderligere på 
www.aebleskoven.dk.

Vigtig info til alle ulve-
familier
Vi er glade ledere, hver gang vi 
har glade ulve :-) 
Hvis man en gang imellem er 
lidt sur og tvær, er det bedre, 
man tager sig en hjemmeefter-
middag, medmindre man godt 

kan være positiv! 
Nogle ulve kan desværre finde 
på at sige ”Det gider jeg ikke”, 
så snart vi fortæller om en ak-
tivitet. Det er en dårlig vane, 
som vi har brug for jeres hjælp 
til at få begrænset. 
En anden sætning, vi for tit hør-
er, er:” Det kan jeg ikke finde 
ud af!”. Når man siger det, inden 
man har prøvet, giver det ikke 
megen mening! 
Vi vil hjælpe alle børn, men vi 
har de sjoveste møder for alle, 
når I børn er interesserede i at 
prøve. 

Venlig hilsen ulvelederne.
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Nyt fra Troppen

Der er mange ting at være glad 
for i Ejstrupholm Gruppe :-) 
Vi har haft en perlerække af de-
jlige oplevelser i foråret; oplev-
elser vi i fællesskab har været 
med til at forme. 
Vi har skiftedes til at klø på – 
unge og voksne - og det giver 
styrke, at man nogle gange er 
mange om en opgave, og andre 
gange er en lille hyggelig grup-
pe i aktion! 
Det er herligt, at det er så rart 
at være i gruppen, at vi har le-
dere og børn nok til at bl.a. 
disse begivenheder kunne/kan 
finde sted:

Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp
Godt en håndfuld spejdere var 
med til at samle 13.186 kroner 
ind til bekæmpelse af sult via 
nødhjælp og udviklingshjælp. 

Besøg af Thyregod Gruppe 
Vi var vel ca. 50 spejdere og 
ledere fra de to grupper, som 
havde en hyggelig aften i bålhyt-
ten, i hytten og på pladsen foran 
Rådsklippen. Vi holdt lejrbål og 
legede mv. Thyregod foreslog, 
at vi måske kan tage på fælles 
gruppetur eller lave fælles se-
niorarbejde/pl-pa-aktiviteter 
næste år. Gode idéer, som vi må 
huske på. 

Spejdernes Dag i Engesvang
Ca. 100(?) spejdere fra hele 

Ikast-Brande ”kvarteret” var på 
byløb og havde en sjov fælles-
skabsaften i blå og grønne 
skjorter. Det meste af troppen 
og ledergruppen herfra deltog.

Byfestgudstjeneste
Jette og en gruppe ulve og spej-
dere sørgede for gode, lune al-
terbrød bagt over bål til hele 
menigheden, som var rykket ind 
i konfirmandstuen (i stedet for i 
Anlægget) pga. kulde ;-) 

Distriktsturnering
Vi håber, de 2 ledere og 5 spej-
dere herfra har fået en god 
oplevelse med at slå rekorder 
i Herning-området! Det er så 
godt, I repræsenterede gruppen 
og bakkede op om det gode ar-
rangement.

Sommerafslutning
Tag hele familien med til grup-
pens sommerafslutning for alle 
enheder. 
Dette finder sted kl. 17:30-
20:00 onsdag i uge 26. 
Medbring madkurv (gerne mad 
til at grille), så sørger børnene 
for forældre-løb med skægge 
opgaver, og gruppen sørger for 
varme grill og oplysninger om 
sommerlejre og det kommende 
spejderår. 

Venlig spejderhilsen Lene Yde 
på vegne af alle lederne i trop-
pen



Klan Kaj Kage

Som altid er der godt gang i 
planlægningen af klanens ak-
tiviteter, og lige pt. står der 
hardball-turnering og sommer-
weekend på programmet - så 
maj og juni måned er for kla-
nens vedkommende allerede 
fuldt booket. Meeen mon ikke 
der også bliver tid til at lære at 
hækle? ;-)

Tilmeld dig vores arrangementer 
på klanens Facebook-side eller 
til en af de ansvarlige klanmed-
lemmer - find os på Facebook i 
gruppen ”Klan Kaj Kage” eller 
kontakt klanleder Mette.

På gensyn ude i sommeren!

Læs om de nye shelteres tur fra Nordjylland til 
Ejstrup på de næste sider...
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Afhentning af sheltere i
Hadsund 16. marts 2013

Du har måske undret dig over, 
at der står to sheltere på p-plad-
sen ved hytten. Hvorfor står de 
der? Det får du et indblik i, hvis 
du hænger i og læser videre.

Vi i lederkredsen havde længe 
overvejet at få os en shelter 
eller to, fordi det ville kunne 
ska-be nogle helt nye mulighed-
er for anvendelse af hytten og i 
det hele taget give nye mulig-
heder i spejderarbejdet. 
Pludselig fik vi et enestående 
tilbud, da en mand lidt nord for 
Hadsund havde to brugte shel-
tere til salg. Vi var en mindre de-
legation, der tog op og kiggede 
på dem i februar. De så rigtigt 
solide og flotte ud, og allerede et 
par dage efter besluttede grup-
perådet på et ekstraordinært 
møde at købe dem. Så skulle de 
jo “bare” hentes. 

Poul Erik tog fat i Brian Fogt-
mann, der har masser af erfa-
ring med lignende håndterings-
opgaver, og med Brian som 
ankermand var vi alle trygge 
ved at shelterne nok skulle kom-
me hjem på den ene eller den 
anden måde. Først var planen 
at skille dem ad, men efter lidt 
betænkningstid besluttede Brian 
sig for, at det var bedre at hente 
dem samlet, både arbejdsmæs-
sigt og for at beholde den høje 
samlekvalitet. De var godt nok 

hver 4,5 x 5 m store, men det 
var ifølge Brian ikke noget større 
problem. Den største udfordring 
lå faktisk i shelternes placering 
inde i en skov med kun bløde, 
smalle og stejle skovveje som 
adgangsforhold. Derfor skulle 
shelterne hentes, mens jorden 
stadig var frossen. Her var vi 
jo så heldige med den lange 
og hårde vinter, for hen midt i 
marts var der stadig ikke prob-
lemer med jordbunden.

Lørdag d. 16. marts skulle det så 
være. Vi ledere (Bjarne, Bjarke 
og mig selv) skulle bare stille op 
hos Poul Erik kl. 8:30. Poul Erik 
havde styr på motorsave, gra-
veredskaber, forplejning og en 
masse andet, mens Brian havde 
planlagt hele operationen inkl. 
lastbil med kran og to følgebiler. 
Vi var alle godt spændte, da vi 
mødte op hos Poul Erik. Der var 
lovet sne sidst på dagen, men 
med lidt held kunne vi nå at få 
shelterne væk fra pladsen inden 
sneen ville begynde at lægge 
sig. Her fra morgenstunden var 
det faktisk ret smukt vejr omend 
koldt og blæsende. 

Vi ankom på pladsen nord for 
Hadsund, mens solen kæmpede 
med et tiltagende skydække. 
Vi var ivrige efter at komme i 
gang og stod hurtigt klar. Men 
ak, sælgeren Jan havde ikke 



fjernet jorden fra tagene, selv 
om det havde været en aftale. 
Jorden på tagene havde været 
frossen lige siden handlen blev 
indgået, så Jan havde ikke 
kunne gøre noget. Så vi måtte 
altså først i gang med det, for 
jorden skulle ubetinget af for at 
kranen kunne løfte shelterne. 
Poul Erik havde forudseende 
nok taget et jordspyd og et par 
spader med, men efter 10-15 
minutters hård kamp havde vi 
kun fået knækket mindre end 1 
kvm af. På den her måde ville 
det blive en lang dag! 
Heldigvis trådte de erfarne 
transportfolk til og fandt ud af, 
at vi kunne knække jorden af i 
store flager vha. lastbilkranen 
og en strop. Det var rigtigt godt, 
for det havde absolut ikke være 
muligt at løfte shelterne over på 
lastbilen med jord på tagene. 
Jorden lå i en tykkelse på op til 
38 cm, og vores vurdering var, 
at jorden vejede ca. 5 tons pr. 
shelter! Til vores glæde så shel-

terne ud som nye på taget un-
der jorden. 

Nå, men efter en times bøvl 
med jorden var den første shel-
ter klar til at blive løftet over på 
lastbilen. Med en spredebom og 
de erfarne kranføreres indsats 
gik det dejligt problemfrit. 
Så manglede vi kun den anden 
shelter. 
I mellemtiden var vejret blevet 
mere gråt, og mens vi var i gang 
med at tage jorden af den an-
den shelter begyndte det at sne. 
Heldigvis kun en smule i start-
en, men det lovede ikke godt. 
For lastbilen var bestemt ikke 
terrængående, og selv en smule 
sne på den stejle skovvej kunne 
umuliggøre kørsel. Vi knoklede 
derfor på. Det gik rigtigt fint, 
selv om et højtflyvende jord-
spyd skabte lidt spænding un-
dervejs. 

Men endelig, sidst på eftermid-
dagen, var al jorden fjernet 
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fra den sidste shelter. Nu blev 
det spændende. Kunne last-
bilkranen overhovedet løfte 
shelteren fra den store afstand? 
Chaufføren Pjevs var selv slemt 
i tvivl. Han begyndte at løfte, 
mens kranen bippede lystigt i 
overbelastningssikringen. 
Han fortsatte. Så begyndte det 
ene støtteben på kranen at 
synke lidt i jorden og lastbilen 
hældte ildevarslende. Pjevs del-
vis løftede og delvis trak shel-
teren hen mod kranen. Det var 
nervepirrende. Men endelig var 
shelteren tæt nok på kranen, og 
den kunne løftes op og hen 
foran den første. Brian havde 
regnet rigtigt, og begge sheltere 
stod snart efter lige så smukt på 
traileren. 

Spændingen var nu langt fra 
ovre. Lastbilen holdt på en stejl,
smal og bulet skovsti læsset 
med to sheltere. Vi andre kunne 
bare magtesløse se til, da Pjevs 
forsøgte at komme i gang med 
lastbilen. Sneen var så småt 
begyndt at ligge på vejen, og 
Pjevs vidste, at han for intet i 
verden måtte lave hjulspin med 
lastbilen, for så kom vi måske 
aldrig derfra. 
Han kæmpede flere gange på 
stigningen, og der lød et let-
telsens suk da traileren langt 
om længe kom op på den faste 
skovvej. 
Næste forhindring var to store 
løvtræer, der havde valgt at 
stille sig som en smal portal på 
skovvejen. Kunne vi komme 
forbi? 
Pjevs og Brian bøvlede mange 
gange, mens vi andre fulgte 
med i spænding og Poul Erik 
stod klar med motorsaven. Det 
gik også akkurat. Det var vist 
vores heldige dag den dag. 
Et kreaturhus skulle flyttes og 
nogle grene fjernes, men lang-
somt nærmede vi os asfaltvejen. 
Det sidste særdeles spændende 
sted var en ret stejl stigning op 
mod asfaltvejen. I følge Pjevs 
havde vi kun én chance, for 
sneen lå nydeligt på skovvejen 
og ville gøre den til en isbane, 
når den tunge lastbil kørte på 
den. 



Vejen blev ryddet, Pjevs gjorde 
sig klar, fandt det rette gear, tog 
tilløb og gav den gas. Vi andre 
fulgte i åndeløs spænding med, 
da lastbilen kom til det stejle 
stykke og langsomt men sikkert 
krøb op. Pyha, han kom op! 

Derefter var der tid til en vel-
fortjent gang grillmad til aftens-
mad, inden vi ved mørkets frem-
brud var tilbage ved lastbilen. 
Der lå nu 3-5 cm sne på vejene, 
og det fortsatte snevejr gav ikke 
just optimale betingelser for at 
køre en 5 m bred lastbil hjem. 
Undertegnede tog sammen med 
Poul Erik den bageste følgevogn. 
Det var en oplevelse for os at se 
Brian i den forreste følgevogn 
“skubbe” modkørende til siden 
og Pjevs med forbløffende ele-
gance og selvsikkerhed føre det 
brede læs gennem landsbyer, 
gennem rundkørsler og forbi 
modkørende. Kun en enkelt 

gang måtte Poul Erik ud og dre-
je et skilt på plads som lastbilen 
havde strejfet. 

Sent på aftenen var vi endelig 
på Enghavevej. 
Poul Erik fjernede grene og en-
kelte træer på vejen ned til hyt-
ten, mens lastbilen med muse-
skridt bevægede sig fremad. 
Byggetilladelsen var endnu ikke 
givet, så vi måtte i første om-
gang stille shelterne på p-plad-
sen, hvor de i skrivende stund 
stadig står, da byggetilladsen 
endnu ikke er givet.

Tak til alle for en flot indsats. 
Der skal lyde en speciel tak til 
Pjevs og Brian for planlægning-
en af og det yderst kompetente 
stykke arbejde fra deres side. 
Uden deres hjælp stod shelterne 
stadig i Hadsund.

Karl Åge Maj
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ULK

I påsken blev jeg og tre af vores 
andre unge ledere sendt af sted 
på ULK (Ungdoms Leder Kur-
sus) for at forbedre vores kom-
petencer og få nye værktøjer til 
at blive en bedre leder, både til 
spejder og i vores hverdag. 
ULK er et kursus, der bygger på 
den anerkendende tilgang, både 
til dine medmennesker og til li-
vet generelt.
ULK handler om at sætte fokus 
på det, du er god til og det, du 
gerne vil blive bedre til, for så at 
give dig de rigtige værktøjer til 
at udvikle dig selv. 

Da vi ankom til kurset, fik vi at 
vide, at ULK ikke kun er et kur-
sus, men en proces der bliver 
sat i gang. På ULK får man de 
redskaber, man skal bruge for at 
holde processen i gang.

Da vi mandag efter middag an-
kom på Fredericia Station start-
ede vi med at få taget vores 
identitet fra os, og vi skulle nu 
lære hinanden at kende uden 
at fortælle noget personligt om 
os selv. Det var den helt rigtige 
start på et fantastisk kursus. 

Jeg havde ikke rigtig hørt så 
meget om ULK inden vi tog af 
sted, og det eneste jeg viste var 
at ULK var et meget teoretisk 
kursus. Derfor kom det meget 
bag på mig, at de første par 
timer af ULK forgik bag Frederi-
cia Station i snevejr og maler-
dragter.

Vi blev ”fyldt” ind i de patruljer 
vi skulle arbejde sammen med 
resten af kurset, og jeg blev 
anbragt i Hundestejlerne ved 



hjælp af blæktryk fra en etiket-
maskine. 

De resterende dage af kurset 
var fyldt med fantastiske oplæg 
og sjove aktiviteter. Hver dag 
føltes som 3 dage, og ugen 
føltes som en måned. Dette 
skal ikke tænkes negativt, men 
vi følte alle, at vi oplevede så 
meget nyt, at en dag ikke kunne 
rumme det.

Hele ugen blev vi undervist i 
hvordan man holder en god in-
struktion, og hvad der skal til 
for at fange de spejdere, der 
skulle høre på os. Halvvejs igen-
nem ugen skulle vi selv holde et 
oplæg for vores egen patrulje 
og bruge de værktøjer, vi havde 
lært.

Vi fik diskuteret konflikttrappen, 
og hvordan man burde håndtere 
konflikter hjemme i gruppen. 
Der blev også snakket om liv-
et efter ULK, og om hvordan 
resten af vores spejderkarriere 
skulle se ud.  

Vi sluttede ugen af med en 
masse sjov og spas, da staben 
optrådte som Natarbejderen 
(vores egen version af Nathold-
et), da de viste sjove videoklip 
fra ugens løb af deltagere så vel 
som stab. 

Da vi så var kommet hjem, var 

der rigtig meget at reflektere 
over, og det første jeg gjorde, 
da jeg kom hjem, var at skrive 
tre udviklingspunkter ned, som 
skulle være en del af min pro-
ces.

ULK er et kursus, som jeg helt 
sikkert vil anbefale andre spej-
dere og unge ledere at tage på, 
hvis de gerne vil udvikle sig som 
spejder og som menneske.

ULK 47 har sat gang i en proces, 

ULK 47 har givet nye venner og 
kolleger,

ULK 47 har givet fede oplevels-
er.

Hvad vil ULK 48 give dig? 

Laura Bie
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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
22 11 82 27

Udlejning
Ingeborg Brandt
Isenbjergvej 19
7361 Ejstrupholm
75 77 54 70

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

Spejderleder
Jack S. Jensen 
Isenbjergvej 21
7361 Ejstrupholm
29 36 36 26

Spejdershoppen
Vivian Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
75 77 30 69

Kasserer
Elin Østerbøg
Birkevej 4
7361 Ejstrupholm
40 36 45 47

Hytteformand
Jon Emborg
Bakkedraget 10
7361 Ejstrupholm
25 12 39 94

FamilieSpejd
Koordinator
Jette Fogtmann
20 66 06 16

Seniorleder
Glen O. Christensen
St. Nørlundvej 11
7361 Ejstrupholm
24 85 40 23

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
22 11 82 27

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


