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Sensommer-efterårsudgaven af Rådsklippen 
News er her nu - better late than never! ;-)

Som den opmærksomme læser måske har bemærket, har 
Rådsklippen News ladet vente lidt ekstra på sig i denne 
omgang ... og det sker jo, når så mange frivillige kræfter 
(som skal bidrage til dette blad) skal gå sammen og over-
holde en deadline. 

MEN “alt godt kommer til den, der venter”, og det er også 
tilfældet denne gang; for inde i bladet kan du læse om 
alle de fantastiske, udviklende og spændende aktiviteter, 
som Ejstrupholmspejderne har (haft) på programmet :-)

God fornøjelse!



Nyt fra 
Gruppelederen

Så er vi godt i gang med det nye 
spejderår. Vi kan se tilbage på 
en rigtig god sommer med gode 
lejroplevelser i Æbleskoven og 
selvfølgelig Sverige. Vi har fået 
vores årsstjerner uddelt, og er 
godt i gang mede et væld af 
spændende aktiviteter. Ved hyt-
ten kan man se, at vores shel-
terprojekt skrider frem, og vi 
er sikre på, at de vil blive brugt 
flittigt af såvel vores egne spej-
dere som de lejere, der benytter 
hytten.
I forbindelse med 2010-lejren 
startede vi et samarbejde med 
de øvrige spejderkorps og 
-grupper i Ikast- Brande Kom-
mune. Vi mødes stadig med 
jævne mellemrum til møder, og 
vi har i fællesskab besluttet, at 
afvikle en minilejr i Kristi him-
melfartsferien 2014. 
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Allerede nu kan spejderne sætte 
kryds i kalenderen den 29. maj - 
1. juni, for da kan man komme 
på fælles lejr.
Husk! Hvis du har en ven, som 
har lyst til at komme med til 
ulv eller spejder, må man rigtig 
gerne tage vedkommende med 
for at vise hende eller ham, 
hvad det er vi laver, når vi er til 
spejder.
Til slut vil jeg lige minde om at vi 
går den mørke tid i møde. Tjek 
lyset på jeres barns cykel, så de 
kan ses i mørket. Køb gerne en 
refleksvest til dit barn, til kr. 20. 
Vi kan ikke passe nok på!

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen.

Uddeling af 
årsstjerner for 
spejderåret 2012-2013

Igen i år er der uddelt årsstjern-
er til alle gruppens medlemmer.
I år havde vi den store glæde 
at uddele to 10-årsstjerner. Jack 
S. Jensen og Laura Topp mod-
tog en metalstjerne, som bevis 
på de ti spejderår. 

Vi siger tillykke, og håber i bliv-
er i gruppen i årene fremover.

Ud over de nævnte, har vi også 
familiespejderne. Dog modtager 
man ikke årsstjerner, før man 
når ulvealderen.



1 år
Line G. Hansen 
Ayo Busted
Johanne Emborg
Ea Friis Gregersen
Emma Stenholdt
Lærke Larsen
Karoline U. Adler
Nicoline Christensen
Maria G Hansen
Mads Jonassen
Louise Jensen
Mikkel Jonassen
Lærke M. Jensen
Daniel D. S. Sørensen
Deni Smith

2 år
Emma M. Hansen
Oliver Schou Hansen
Nik Eicher Knudsen
Michella  Rasmussen
Tobias Lauritsen
Sjoered Minnema

3 år
Johanne J. Hviid
Nikolaj Lauritsen
Mads Carlsen
Tabita M. Lyngvad
Nikolaj Andersen

4 år
Tobias K Larsen
Simone Larsen
Markus Nielsen
Thorbjørn M. Lyngvad
Kasper K. Larsen

5 år
Thea Ambrosia Lind
Benjamin Andersen
Emil Benjamin Lind

6 år
Linea Top
Maja Lind
Malene Lauritsen

8 år
Emma T. Jacobsen

9 år
Bjarke Brandt Helms
Michelle Høj Jensen

10 år
Laura Topp
Jack Strache Jensen

11 år
Laura Bie
Julie S. Jensen
Glen O. Christensen

13 år
Elin Østerbøg

14 år
Rasmus A. Winther
Henrik S. Jensen
Richo Pold Henriksen
Camilla S. Jensen

15 år
Charnette A. Nielsen
Anders S. Jakobsen
Thomas B. Nielsen
17 år
Andreas Kristoffersen

19 år
Finn Jensen Yde
Bjarke Madsen
Niklas Brannang

20 år
Christian M. Ibsen

21 år
Mette Monrad Møller
Dorthe Christensen
Mette Andersen
Vivian K Pedersen
Lasse S. Jakobsen

22 år
Helle R. Drongstrup

28 år
Lene K. Yde

29 år
Karl Åge Maj

33 år
Jette Gubi Fogtmann

38 år
Bjarne K. Pedersen



SIGURD BARRETT-
koncert & kæmpekor 
27.10. – spejdere søges!

Lige for tiden er der mange børn 
i Ejstrup, Nørre Snede og Glud-
sted, der øver til den store Sigurd 
Barrett-koncert. Skoleelever,  
minikonfirmander, børneklubber 
og spejdere deltager.

GENERALPRØVE for alle 
Sigurd-korsangere d. 26.10. 
kl. 13-15 i Nørre Snede 
Sognehus, Rørbækvej 9C. 
Det er gratis at deltage i kor-
gangene, og der skal heller ikke 
betales entre til koncerten.
De børn/unge, der vil med på 
scenen med Sigurd Barrett og 
det store kor, skal komme til eft-
erskolehallen i Ejstrup kl. 9.45 
på koncertdagen 27.10. 
Familien kan glæde sig til selve 
koncerten kl. 11 – tag gerne alle 
generationer med! 

MVH. Lene Yde på vegne af 
Ejstrup, Gludsted, Nørre Snede 
& Hampen Sogne.
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HJÆLP! 

Julie har slået hovedet, så hun har glemt svarene på en hel 
masse spørgsmål, så hun har brug for din hjælp til at finde 
svarene. 
Jo flere du svarer rigtigt på, jo bedre er chancen for at det er 
dig, der vinder den skønne præmie.

Spørgsmål nr. 1:
Mange ting kan lave det, det kan være stort eller småt, og 
det findes i mange forskellige størrelser. Det kan krympe eller 
vokse med tiden. Hvad er det?

Spørgsmål nr. 2:
Glen deltager i et løb og overhaler personen på 2. pladsen. 
Hvilken position har du nu i løbet?

Spørgsmål nr. 3:
Bjarne har tabt sin kalender, så nu ligger alle dagene hulter-til-
bulter. Han ved at nogen måneder har 30 dage og at andre har 
31, men hvor mange har 28 dage?

    De rigtige svar skal afleveres til   
    Jack eller din leder inden 
    d. 30. november :-)

Månedens

Konkurrence



Nyt fra ulvene

Efter sommerferien og en vel-
lykket sommerlejr i Æbleskoven 
er der glædeligt kommet flere 
nye ulve i flokken. Ulvelederen 
vil gerne byde de nye ulve vel-
kommen til flokken. Der er ca. 
kommet 9 nye ulve til. 
Opstarten efter sommerferien 
stod på uddeling af årsstjerner, 
og efterfølgende har vi ulve la-
vet mange spændende ting. 
Vi har bl.a. afholdt Spejder i 
Bevægelse, hvor der blev spillet 
kæmpe ludo med ulve som brik-
ker og gået på line. 
Inden afholdelsen af Spejder-
hjælpen 2013 lærte ulvene om 

U-lande og børns opvækst i et 
U-land. Under afholdelsen af 
spejderhjælpen kunne alle ulve 
og spejdere arbejde for at tjene 
penge til børnene i Burma. 
Vi er meget glade for at se så 
mange glade ulve møde op hver 
onsdag. Vi kan godt love at ef-
teråret byder på mange spæn-
dende ting, i efteråret skal vi 
bl.a. holde fødselsdagsfest og 
have om Næbdyret Perry. 

Hilsen ulvelederne 
Finn, Helle, Rasmus, Emil, Laura 
og Michelle. 
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Dyb koncentration i 
klanen!

Det er ikke ofte, at klanens 
medlemmer sidder stille i dyb 
koncentration - men det skete 
skam til sidste klanmøde, hvor 
aftenens tema var hækling. 
Der blev hæklet luftmasker, 
fastmasker og enkelte magiske 
ringe kom også til verden. Målet 
var hæklede kajkager, med de 
lader vente lidt på sig endnu... 
Efter flere timers koncentra-
tion var der kaffe, kage, gril-
lede pølser og is til de hårdt-
hæklende klanmedlemmer, som 
VIRKELIG gjorde det godt!

Hæklehilsen fra klanleder Mette!



Nyt om Troppens 
mange aktiviteter

Hold da op en masse aktiviteter 
troppen og gruppen har! 
Der skulle gerne være noget for 
enhver smag: Nogle har været 
på KANT-kursus på Kulsø Spej-
dercenter sammen med blå spe-
jdere, og det var spændende og 
til tider hårdt. Andre har været 
på Batteri-weekend, og i det 
hele taget har troppen lært om 
genbrug af batterier, sjove ting 
batterier kan bruges til mm. 
En del af patruljelederne og -as-
sistenterne har været til TOP, 
hvor de lagde lidt planer for 
patruljemøder, lærte noget om 
godt spejderarbejde, lavede bål-
mad og var på løb i mørket samt 
på brunchløb om søen mm. 

15.-17.11. er der et spændende 
PL-PA-kursus for patruljeledere 
og assistenter på Trevældcen-
tret nær Holstebro/Skive. 

14.-15./12. er der julenatløb i 
Engesvang og julesalg i Ejstru-
pholm. Vi håber troppens med-
lemmer vil deltage talstærkt i 
begge dele. 

Se generelt mere om aktiviteter 
osv. på 
www.ejstrupholmspejderne.dk
– Det er et godt sted at få 
overblik over, hvad der skal ske 
om onsdagen og i spejderweek-
ends. Vi sender meget info ud 
på hjemmesiden, og er man 
gået glip af en seddel om ét eller 
andet, kan man ofte finde den 
på hjemmesiden. Send i øvrigt 
gerne fotos til hjemmesiden, når 
I har nogle fra spejderbegiven-
heder, alle ledere og spejdere.

MVSH. Lene Yde 
og alle troppens ledere.
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Ulvesommerlejr 2013

Ulvene tog denne sommer på en 
lille sommerlejr til Æbleskoven, 
som ligger lige ud til Vejle Fjord. 
Her klatrede vi i træer, var på 
GPS-løb, lavede buer og pile og 
alle de seje ulve badede da også 
i fjorden. 
Vi havde nogle hyggelige dage 
i lækre omgivelser, og vores ul-
veunger har fået mange ople-
velser med hjem. 
Vi har, på de 4 dage vi var der, 
nået rigtig mange sjove og 
spændende ting. Vi var også 
så heldige at få besøg et par 
gange, det var vi glade for. 
Hver dag lavede vi selv mad 

over bål, her var ulvene rigtig 
gode til at hjælpe til, så vi alle 
fik noget at spise. 
Vi har oplevet en masse og alle 
ulve fik derfor prøvet deres 
grænser af, på den ene eller an-
den måde, og har derved også 
udviklet sig som ulveunge, så 
de er klar til alt hvad det nye år 
som ulv byder på. 
Alt i alt har ulvenes årlige som-
merlejr været en succes og vi 
glæder os allerede til den næste 
tur med vores ulveunger.  

Ulvehilsen fra Ulvelederne. 



Super stemning på 
”dansk-svensk” lejr

I år afprøvede vi et lille ”eksperi-
ment”. Kan det fungere for sven-
ske og danske spejdergrupper 
at tage på sommerlejr sammen? 
Det fandt vi ud af, da vi tog til 
Halland i skønne Sverige for at 
holde sommerlejr sammen med 
vores svenske venskabsgruppe. 
På Spejdernes Lejr i 2012 fik vi 
en svensk venskabsgruppe. Det 
viste sig at være en kæmpe suc-
ces! 

Lejrens tema var ”Freden i 
Knærød”, hvor Danmark og 
Sverige sluttede fred efter Kal-
markrigen. Så der blev gjort 
meget ud af at skabe et ven-
skabsbånd mellem danskere og 
svenskere, og at vi skulle lære 
hinanden at kende. 
Blandt andet var der skuespil 
hver aften, hvor der både var 
danskere og svenskere med, 
lejrbål hvor danskere og sven-
skere skiftedes til at arrangere 
det, og selvfølgelig også mas-
sevis af andre forskellige ak-
tiviteter, deriblandt badning, 
kanosejlads, og de mere rolige 
aktiviteter som at lave smykker 
og perler. Kort sagt, der var no-
get for enhver smag!

Der blev også god tid til at gå 
rundt og lære hinanden bedre 
at kende, og der blev tilsynelad-
ende skabt mange spændende, 
nye venskaber på denne lejr. 

Alt i alt var venskabslejren en 
stor succes og helt sikkert no-
get, der skal følges op på!

Emma T. Jacobsen.
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Bevægelses- 
& spilledag for ulve og 
trop

28.8. blev ulve og spejdere 
levende brikker i forskellige 
kæmpespil rundt om Rådsklip-
pen. Det var sjovt, og man fik 
fysisk og hjernemæssig motion, 
hvilket også var meningen, for vi 
var med i aktionen Ikast-Brande 
Kommune i bevægelse. Aktiv-
iteterne var Slack-line (gå på 
en line), Kæmpe Ludo, Kæmpe 
Kryds & Bolle og kristendoms-
spillet Konfus, hvor man bru-
ger kroppen, mens man bliver 
klogere på tro!
Gruppen ejer om få dage spillet 
Konfus, så her kommer en an-
meldelse, så man kan se, om 
man ønsker at låne det til aktiv-
iteter på ungdomskurser, leder-
arrangementer, onsdagsmøder, 
ture  e.a. Kontakt Lene, hvis du 
vil sættes ind i spillet.  

Anmeldelse fra spejderne, som 
har testet spillet: Børnene syn-
tes, det var sjovt at skiftes til 
at være levende brikker på den 
smarte spilleplade, kaste med 
stor terning etc. Vi brugte den 
nemmeste halvdel af opgaverne, 
da der ikke var så mange store 
børn - slet ikke på ulveunge-
holdet, hvor de alle var 2.-3. kl. 
Blandt de store børn, som spill-
ede senere, var alderssprednin-
gen 4.-9. kl. Det virkede alt sam-
men fint, når man lige kunne 
censurere de svære spørgsmål 

fra på den nævnte måde som 
game master.
Vi spillede med ca. 12 børn ad 
gangen, hvilket var rigeligt/OK.
Spillet er indimellem lærerigt, og 
indimellem “bare” sjovt :-) - Og 
sådan skal det være. Kropsop-
gaverne var meget populære, 
og man kommer godt rundt i 
intelligenser og læringsstile. Vi 
mildnede Start forfra-feltet til 
Vent 2 omgange :-)

Med spejderhilsen Lene Yde.



Tungen lige på 
batteriet!

Man skulle ikke tro det, men 
genbrug kan faktisk være sjo-
vt. Det fandt spejderne ud af i 
weekenden 20.-21. september. 
Efter at mange havde været til 
spaghetti-gudstjeneste, begyn-
dte der så småt at komme liv 
omkring spejderhytten. Afte-
nens program stod på lidt for-
beredelse af næste dags event, 
og en masse hygge. Spejderne 
startede med at lege en masse 
lege og udfordre hinanden i for-
skellige konkurrencer. Senere på 
aftenen trak vi indenfor til pop-
corn, frugt og kage. Vi tegnede 
tegninger som skulle udsmykke 
vores stand i byen næste dag. 
Resten af aftenen gik med spil 
og hygge. Da spejderne endelig 
gik til ro, kunne de trætte, men 
glade ledere også finde vej til 
soveposerne.
Lørdag morgen startede med 
en traditionel spejdermorgen-
mad bestående af både corn-
flakes, havregryn og div. brød 
med pålæg. Vi gik igen udenfor 
og dystede i forskellige konkur-

rencer. Op ad formiddagen pak-
kede vi traileren med alle vores 
ting. Inden vi gik op mod byen 
smurte vi os nogle gode mad-
pakker. Oppe i byen pakkede 
vi forskellige remedier ud så 
vi kunne blive set. Vi lavede 
forskellige forsøg med strøm. 
Blandt andet lavede vi et bat-
teri af citroner og ledninger, og 
vi smagte på strøm. Der blev 
lavet mange børsterobotter og 
der blev afholdt løb spejderne 
imellem. Selvom der ikke kom 
ret mange mennesker, fik vi 
samlet rigtig mange batterier 
ind til genbrug.

Jack S. Jensen



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)


