
News
R
å
d
s
k
l
ip
p
e
N

06/13

Så er det blevet sommer!

- og det betyder sommerlejr, fri fra skole, is og en 
masse myggestik.

I denne sommerudgave af Rådsklippen News kan du 
bl.a. læse om opstarten efter sommerferien (hvor og 
hvornår skal de forskellige enheder starte), lidt nyt 
om sommerlejrene, sommerhilsen fra gruppelederen 
og hvordan du kan komme til gratis koncert med 
Sigurd Barret til efteråret.

Rigtig god sommer! 



Sommerhilsen fra 
Gruppelederen

Så er der atter gået et spejderår. 
Dog mangler årets største 
begivenhed, nemlig sommer-
lejren. Vi har, som alle ved, 
valgt at tage en tur til Sverige 
med de største, og ulvene bliver 
inden for landets grænser. 
Gruppen i Sverige, vi fik invi-
tation fra, lærte vi at kende på 
den store 2012-lejr i Holstebro, 
og det var meget nærliggende, 
at takke ja til invitationen, da vi 
i flere år har talt om en tur til 
udlandet. Man kan læse mere 
om lejren længere inde i bladet.
Vi er allerede begyndt at tænke 
på det nye spejderår, som star-
ter efter sommerferien. 
Spejderne har haft mulighed for 
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at komme med deres ideer. En 
stor del af dem bliver helt sik-
kert flettet ind i nye og spæn-
dende aktiviteter, som lederne 
er i gang med at planlægge.
Jeg vil ønske alle en rigtig god 
og forhåbentlig varm sommer, 
og på gensyn efter sommer-
ferien til mange nye spejderop-
levelser

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen.

Gør en god gerning!

Hen over sommeren er det tid til 
at gøre en god gerning.
Gem dine aviser, reklamer, uge-
blade m.m. til spejderne.

Vi kommer og henter dem ved 
din dør lørdag d. 24. august 
KVIT og FRIT.
Du skåner miljøet og støtter en 
god sag - HUSK at fortælle din 
nabo/venner det.

På forhånd tak,
Lederne.

Konkurrence-
vinderne fra MAJ

Så blev vinderne af sidste 
udgave af Rådklippen News’ 
månedskonkurrence fundet! 

Der blev endnu en gang trukket 
lod mellem alle de rigtige svar. 
De heldige vindere blev Nik fra 
ulveflokken og Johanne H fra 
troppen.  Fine præmier er blevet 
udleveret til de heldige vindere. 

Et stort tillykke til vinderne! 

Hilsen Michelle.



Onsdag d. 14. august starter et nyt spejderår. 
Alle ulve/spejder/senior/rover og leder mødes til fællesmøde med 
samlet opstart efter ferien. 
Her uddeles der årsstjerner, og de ældste ulve og spejdere skal rykkes 
op i hhv. spejder- og seniortroppen.
Tidspunkt: 18.30-20.30, sted: Rådsklippen 
ULVENE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ DEN SENERE MØDETID 
DENNE AFTEN. Hvis nogle ulve ikke kan holde sig friske så længe, 
kan deres forældre fint hente dem lidt før.

Onsdag d. 21. august
Ulvene mødes måske i SFO’en , måske i hytten – følg med på hjem-
mesiden, hvor det bliver og hvornår det bliver. 
Troppen holder ”Tag en ven med-møde” kl. 18.30-20.30. 
Alle skal gerne tage mindst én ven med, som ikke allerede er spejder, 
men som gerne vil prøve det – mindst én aften. 

Onsdag d. 28. august
har vi valgt at deltage i projektet “Ikast-Brande i Bevægelse”. Der vil 
på denne mødedag foregå forskellige aktiviteter hvori bevægelse og 
spejderi bliver mixet. Se nærmere om tid og sted på hjemmesiden.

Resten af programmet vil, som altid, være at finde på 
www.ejstrupholmspejderne.dk - dog vil vi lige løfte sløret for nog-
le af aktiviteterne her: I år har vi valgt at deltage i Batterikampagnen, 
hvor vi skal lave forskellige aktiviteter samt samle brugte batterier 
ind. Det er et fællesprojekt, så alle enheder vil have aktiviteter om-
kring dette. Der vil være fødselsdagsmøde hos ulvene, men også hos 
spejderne, hvilket er et af deres egne ønsker. Agent P kommer på 
besøg, og der er også tropsdyste og diverse løb. 
Vi håber at alle vil tage godt imod aktiviteterne.

Tak for endnu et godt og begivenhedsrigt spejderår fra alle lederne!
Vi håber, at se jer alle igen efter ferien, og hvis I ønsker ændringer, 

så kom med gode forslag :-)

Opstart og program for ulve og trop
sensommer/efterår 2013
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Husk madpakke til udrejsen. Vi 
får først mad, når vi er fremme 
hen på eftermiddagen. 
Du kan finde pakkelisten i ind-
bydelsen. Hvis ikke du kan finde 
din indbydelse, er du velkom-
men til at tage fat i en af le-
derne.

Vi glæder os til at gense vores 
svenske venner, som vi mødte 
første gang på Spejdernes Lejr 
sidste år; denne gang på deres 
hjemmebane i myggenes og 
elgenes land.

Vi ses på Brande Station. 
Hav en god sommer.

Med spejderhilsen
Sommerlejrudvalget.

Sverige kalder!

Så varer det ikke længe inden vi 
drager af sted til Sverige. 
Vi er tilmeldt 18 spejdere/senio-
rer og syv ledere, så det bliver 
en pæn lille flok der skal over 
Øresund og mænge os med 
svenskerne. 
Vi skal på lejren bl.a. fejre 
freden i Knäred mellem Dan-
mark og Sverige i 1612, der af-
sluttede Kalmarkrigen. 
Lejren foregår ved Knäred ca. 
60 km nordøst for Helsingborg 
ude i den smukkeste svenske 
natur.
Som skrevet i indbydelsen, 
møder vi kl. 8.00 lørdag d. 20. 
juli på Brande Station, og vi for-
venter at være tilbage samme 
sted fredag d. 26. juli kl. 20.45. 
Vi skal med tog derover, og der-
for skal du ikke tage mere med 
på lejr, end du selv kan bære. 



med - så spiser vi frokost sam-
men.  

Husk: 
Sovepose, liggeunderlag, nat-
tøj, sovedyr, lidt snolder, lidt 
lommepenge, tøj og fodtøj til al 
slags vådt og tørt sommervejr, 
undertøj, solcreme, sommer-
hat, drikkedunk, lille rygsæk til 
gåture, evt. pers. medicin, toi-
letsager, håndklæde, badetøj, 
klip-klapper el.lign. Alt pakkes 
overkommeligt for børnene, for 
de skal selv holde styr på baga-
gen (med lidt hjælp). 

Kontakt Finn (22466673) eller 
Helle (22266314), hvis der op-
står spørgsmål eller andet.

Ulvesommerlejr for 
Ejstrupholm Gruppe - og 
for mange andre grupper
3. - 6. juli 2013 (uge 27)

Vi skal deltage i nogle af føl-
gende aktiviteter:

- Sejlads (med redningsveste 
og ledere naturligvis)
- Strandaktiviteter, badning & 
muslingefangst
- Bue & pil 
- GPS-løb 
- Bygge med rafter  
- Udekøkken
- Naturløb

I forældre bedes aflevere jeres 
børn på gruppens lejrplads på 
Spejdercenter Æbleskoven ons-
dag ml. kl. 15.00 og 17.00. 
Lørdag kan I hente børnene 
samme sted kl. ca. 12.00. 
Tag familien og madkurven 
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FamilieSpejd

Jeg må desværre erkende at 
Familiespejd har kørt lidt på 
lavt blus i foråret, hvilket er 
beklageligt.
Vi har nu valgt i lighed med 
resten af gruppen at lave et 
halvårsprogram som vil være at 
finde på gruppens hjemmeside 
i starten af august.
Håber at vi kan blive lidt flere 
ansigter til vores aktiviteter om 
søndagen.

God sommer til jer ALLE - store 
som små.

Familiespejdkoordinator,
Jette Fogtmann.



Nyt fra Klan Kaj Kage

Inden klanen kunne gå på vel-
fortjent sommerferie stod pro-
grammet på en lille hardball-
dyst mod Ikasts Klan Ketchup 
- med en masse blå mærker og 
smerte som resultat. 
Men det var skægt!

Efter en dejlig, lang sommerfe-
rie og sommerlejr i Sverige står 
programmet på Sommerfest-
weekend, igen med den dejlige 
Klan Ketchup, d. 16.-18. august 
i Rådsklippen. 
Her skal vi bl.a planlægge det 
næste års program - så vig-
tigheden af dette arrangement 
kan ikke understreges mere ;-)

Hvis du ikke er inviteret på 
Facebook, så kontakt René for 
yderligere information.

Og igen skal det nævnes, at vil 
man være med i klanen, kan 
man finde os på Facebook (søg 
efter ”Klan Kaj Kage”) eller kon-
takte klanleder Mette (se kon-
taktinfo på bladets bagside).

Rigtig god sommer!

Spejderhilsen fra klanleder
Mette.
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Reservér d. 27/10 til 
gratis Sigurd Barret-
koncert

Vi får besøg af Sigurd Barret. 
Han turnerer i efteråret med 
Bibelhistorier nr. 3.
Det er lykkedes at engagere 
ham til en forestilling d. 27/10 
kl. 11.00. Midtjysk Efterskole 
stiller hal til rådighed, og kon-
certen er årets BUSK (Børn-
Unge-Sogn-Kirke)-dag.
Til koncerten medbringer 
Sigurd nye sange og nogle hits 
fra tidligere, og han vil gerne 
samarbejde med lokale børn, 
så de er med i forestillingen og 
synger nogle af omkvædene i et 
stort kor. Vi vil derfor tilbyde alle 
børn - der har lyst til at synge 
sammen med Sigurd - at være 
med i et kor.

Poul Mørk vil øve med kirkekor 
og andre interesserede børn 
torsdag eftermiddag i Ejstrup 
Kirke. Koret begynder at øve 
Sigurd-sangene kort efter som-
merferien. Se nærmere om 

kirkekoret, mødetid og kontakt-
info på www.ejstrupsogn.dk.
Lene Yde vil øve med de børn, 
der har lyst fra Ejstrupholm 
og Gludsted Børneklubber, 
fra KFUM-Spejderne samt fra 
minikonfirmanderne. 
De ulve og spejdere, der har 
lyst, øver d. 9/10 og 23/10 
kl. 18.00-18.30 i hytten.  
Rita Olesen vil øve med alle, der 
har lyst, i Nr. Snede Sognehus 
tirsdag d. 24/9, 1/10 og 22/10 
kl. 15.50-16.50.
Alle børn, der har øvet i én af 
ovenstående grupper, 
skal helst øve sammen i Nr. 
Snede Sognehus lørdag 
d. 26/10 kl. 13.00-15.00

Det er gratis at deltage i korene 
og i selve koncerten. 
Mød bare op.

Jeg håber, I vil være med!
Mvh. Lene Yde.
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Scan en QR-kode og se din enheds program:

Trop/SeniorUlveFamilieSpejd

Har du set De Vilde Dyrs video på Youtube fra 
deres første patruljetur?

http://www.youtube.com/watch?v=ay75qYtCysY



Mangler du lige det sidste udstyr til sommerlejren, eller tror du 
uniformen er blevet for lille efter sommerferien - så glem ikke, at du 
kan bestille nyt spejdergrej fra 55Nord gennem gruppen og få det 
leveret direkte til Ejstrupholm :-)

Kontakt Vivian i “Spejdershoppen” (se kontaktinfo på bladets bag-
side) for at høre nærmere om udvalg, levering og pris.

Reklame!



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
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)


