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Det’ sørme, det’ sandt, december!

- og det betyder, traditionen tro, både fælles jule-
afslutning for store og små i gruppen (læs mere om 
tid og sted inde i bladet) OG julesalg i Ejstrupholm 
d.  15. december, hvor spejderne bl.a. vil sælge fine 
juletræer til en meget rimelig pris...

Så vi ses forhåbentlig - og glædelig jul! :-)



Nyt fra 
Gruppelederen

Tiden flyver af sted. Vi har lige 
været på sommerlejr, og kort 
tid efter skal vi til at planlægge 
juleafslutningen, vinteraktiv-
iteter og ting, som passer til den 
mørke tid. 
Vintermøderne byder også på 
en del udendørsaktiviteter, så 
det er altid en god ide, at have 
godt varmt tøj på - det kan nem-
lig være ret spændende med en 
udendørs-aftenaktivitet i den 
mørke tid, men hvis man fryser, 
giver man temmelig hurtigt op.
Vi er i gang med at planlægge 
vores mini-sommerlejr, sammen 
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med de andre uniformerede ko-
rps fra Ikast-Brande Kommune. 
Som tidligere fortalt bliver den 
afviklet i Kristi himmelfarts-
ferien 2014. Vi håber der bliver 
ca. 130 deltagere fra hele kom-
munen. Husk at sætte kryds i 
kalenderen.
Jeg vil slutte med at ønske alle 
en glædelig jul og et godt nytår, 
med rigtig mange spejderoplev-
elser.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen.

Fælles juleafslutning for HELE gruppen

Super hyggelig og lækker juleafslutning for hele gruppen onsdag 
den 18. december kl. 18-19.30 i Ejstrup Missionshus. Husk påklæd-
ning efter vejret og en nissehue el.lign.
 
Mvh. ulve- og tropslederne

Møde-start i 2014

Ulve og spejdertrop starter igen med faste møder fra den 8. januar 
2014 - som sædvanlig i Rådsklippen og til normal tid.
Se altid det mest opdaterede program på 
www.ejstrupholmspejderne.dk

Klanen og Familiespejd starter ifølge deres egen planlægning - følg 
med på hjemmesiden eller her i bladet for nærmere info :-)



For at vinde dette års julekonkurrence skal du først løse koden 
og derefter svare på spørgsmålet.

Når du har fundet svaret afleverer du det på en seddel med 
dit navn og enhed på til en leder, inden d. 15/1 2014. 
Hvis du har svaret rigtigt på spørgsmålet og været så heldig 
at blive udtrukket, får du en lille præmie.
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Årets

Julekonkurrence



Familiespejd ser frem

I januar/februar 2014 er vi at-
ter klar med nye familiespejd-
arrangementer. Så fortæl din 
nabo/venner at vi laver nye og 
spændende aktiviteter for børn i 
alderen 0-7 år sammen med de-
res forældre og evt. søskende.
Hvornår vi går i luften igen kan 
I følge med i her i Rådsklippen 
News eller på vores hjemmeside 
www.ejstrupholmspejderne.dk
Beklager meget at vi ikke rigtig 
kom i gang her i efteråret med 

aktiviteterne, jeg måtte prio-
ritere og familien kom i første 
række - men nu er vi klar igen. 
Glæder os til at se nye som 
gamle ansigter.

Spejderhilsen
Familiespejdkoordinator 
Jette Fogtmann. 
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Nyt fra ulvene

Mørke tider er kommet, og hold 
da op hvor tiden går hurtig - Ju-
len sig nærmer.
Vi ledere har nu bestemt at ind-
dele ulvene i bander, da de lige 
så godt kan lære at være i faste 
bander når de bliver spejdere 
og pga. manglende god opfør-
sel. Da de har været inddelt løst 
i bander til de forskellige møder, 
har de forskellige ikke ville være 
sammen med hinanden.
Vi ledere har oplevet op til flere 
gange, at en eller flere af børn-
ene er begyndt at gå hjem i 
forbindelse med konflikter på 
tværs af børnene. Vi har også 
oplevet, at børnene har en dårlig 
vane med at kaste med ting så 
som kogler eller jord. I forbin-
delse med et jordkast gik det så 
galt, at en af børnene fik kastet 
jord bag sit ene øje, vi fik dog 

skyllet det værste ud og resten 
kunne han dog selv klare. Vi 
håber derfor, at I forældre vil 
tage en lille snak med ulvene 
om, hvordan man opfører sig 
til mødet - vi er nemlig meget 
glade for at have alle de skønne 
ulve til mødet, men det er træls 
når stemningen bliver ødelagt 
pga. konflikter.

Med ulvehilsen alle Ulvelederne.



Nyt fra Troppen

Puha hvor er der sket meget 
siden du sidst har haft Rådsklip-
pen News i hånden! Vi har haft 
nogle fantastiske tropsmøder, 
blandt andet har vi været på 
besøg på Harrild Hede Natur-
center, hvor vi var på geocach-
ing og prøvede at finde ulven 
på heden. Heldigvis kom alle, 
både spejdere og forældre, med 
hjem igen. Vi har også hjulpet 
Phineas og Ferbs næbdyr Perry 
med at stoppe Doofenshmirtz.

Nogle tropspejdere er lige kom-
me hjem fra et veloverstået PL/
PA-kursus, hvor de f.eks. har 
lært hvordan man kan lave an-
derledes mad på en trangia, og 
hvordan man kan lave storpi-
onering, og de har helt sikkert 
også fået en masse nye venner. 
Vi har jo også været så heldige 
at Sigurd Barrett kom til Ejstru-
pholm, og også her deltog nogle 
spejdere fra troppen. Dette kan 
du læse meget mere om et an-
det sted i bladet.

En anden ting som vi er glade 
for i troppen er at vi hele tiden 
bliver flere. Det er super godt at 
I spejdere inviterer jeres venner 
med til spejdermøderne, og det 
er fantastisk at de vælger at 
starte hos os. Det er vi i hele 
gruppen rigtig glade for, og vi 
håber at det er noget som I vil 
blive ved med at gøre!

Som sagt viser kalenderen nu 
december, og det betyder at vi 
måske snart får noget koldere/
vådere vejr, og så er man jo nødt 
til at være ordentligt påklædt. Vi 
ledere oplever stadig at der er 
nogle spejdere som ikke har tøj 
på efter vejret, og det er vi rigtig 
kede af. Derfor: HUSK at kigge 
ud af vinduet inden du tager til 
spejder, og tag hellere for meget 
tøj med/på end for lidt!

Inden vi går på juleferie er der 
flere ting som vi kan glæde os 
til. Det helt store event bliver i 
weekenden d. 14.-15. decem-
ber. Her er vi for første gang ble-
vet inviteret til Julenatløb, sam-
men med alle andre spejdere i 
hele kommunen. Løbet kommer 
til at foregå i og omkring Enges-
vang. Vi ledere glæder os utrolig 
meget til at tage en flok spej-
dere med, og vi skal nok sørge 
for, at I kommer frem og tilbage. 
I skal også huske at der dagen 
efter Julenatløbet, er julesalg i 
Ejstrupholm, hvor vi også del-
tager.

Til slut vil lederne i troppen 
ønske alle spejdere (og deres 
forældre) en rigtig god jul og et 
godt og sikkert nytår!

Spejderhilsen fra 
Jack Starche, 
tropsleder.



Julehilsen fra Klanen

Efterårets klanaktiviteter har 
budt på en kort weekendtur 
med bowling og spejderhygge, 
og ellers er årets sidste klan-
begivenhed den nu traditionelle 
julefrokost med hele molevit-
ten netop blevet afholdt i denne 
weekend. I år blev den holdt i 
Jacks træhytte, og Jack styrede 
hårdt slagets gang med fordel-
ing af juleretter til alle, så in-
gen kom til at mangle noget - 
hverken vådt eller tørt.
I 2014 har vi i januar, februar og 
april planlagt månedlige tors-
dagsmøder, hvor vi bl.a. skal 
tage de nytænkende Lifescout-
mærker, på endnu et fantastisk 
bil-o-løb (ja, forventningerne er 
høje) og komme til kræfter igen 
på en aften fyldt med wellness.

Som altid er man mere end 
velkommen til at være med i 
klanen (hvis blot man er fyldt 17 
år) - find os på Facebook (søg 
på ”Klan Kaj Kage”) eller kon-
takt klanleder Mette (kontakt-
info står her på bagsiden).

Med ønsket om en rigtig dejlig 
jul fyldt med kajkager og 
pebernødder, Mette.
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Alle fotos fra Sigurd Barrett-koncerten er taget af Egon Hye



Sigurd Barrett & Co. 
tog børn og voksne 
med storm!

Søndag den 27. oktober oplev-
ede ca. 750 mennesker, at Sig-
urd Barrett med band og ca. 80 
lokale børn sang bibelhistorier 
ind i forsamlingen på Midtjysk 
Efterskole i Ejstrupholm. 
Udenfor vaskede efteråret folk 
på gaden, mens man indenfor 
på festlig, humoristisk og øre-
hængende vis hørte fx: ”Midt 
på blomstermarken, bygger 
Noah arken, der er plads til to af 
alle dyr. Det´ en luksusliner, og 
imens det regner, kan de sejle 
ud på eventyr…”. Publikum følte 
vist også, at man sejlede ud på 
eventyr med Sigurd, Snapper, 
Bibelen og alle tilstedeværende. 
Børnekoret havde virkelig taget 
Sigurds sange til sig, så det var 
en fornøjelse af lægge øre til 
showet.
Forud for koncertdagen havde 
de ca. 80 børn i koret, og flere 
til, øvet Sigurds sange i grup-
per: Kirkekor, skoleelever, 
børneklubber og minikonfirman-
der havde lært dele af - eller 

hele - Sigurds korrepertoire. 
Det var Benny Simmelsgaard 
og Ane Rohde, som havde fået 
mange børn koncertklar fra 
Nørre Snede Skole, og det var 
Rita Olesen, Poul Mørk og Lene 
Yde, som havde samlet og øvet 
med børn fra Nørre Snede, Ham-
pen, Ejstrup og Gludsted Sogne. 
Præsterne og menighedsrådene 
i de nævnte kirker bakkede ar-
rangementet op, så successen 
kunne realiseres - endda gra-
tis for publikum - og Midtjysk 
Efterskole gjorde også en stor 
indsats, så økonomien og det 
praktiske kunne falde på plads, 
også efterskolens elever og de-
res familier deltog. En stor tak 
skal lyde til alle deltagere – 
også til de frivillige hjælpere, 
som gjorde, at alting gled, og at 
oplevelsen vil blive husket med 
glæde. Det var skønt, at områ-
det sådan bakkede op, udtaler 
initiativtagerne.

Skrevet af Lene Yde.
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 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)


