
News
R
å
d
s
k
l
ip
p
e
N

05/14

Har du set det?! 
Det store og ikke mindst ORANGE cirkustelt uden sider, som 
gruppen nu er begyndt at holde til under …
- det er det nye mastesejl, som mange gode, ihærdige og ikke 
mindst flittige kræfter i gruppen længe har arbejdet på at gøre 
til en realitet. Og nu er det her!

Mastesejlet er vores nye samlingssted på ture, lejre og til be-
givenheder i og uden for byen, og det har allerede nu været 
oppe til Økodag og Distriktsturneringen. Det er intet mindre 
end fantastisk at have sin helt egen overdækkede terrasse, 
når man er udenfor - hvad enten det regner, blæser eller solen 
bager. 

Læs om alle de ting, der snart sker og er sket i gruppen de 
sidste par måneder inde i bladet.



Nyt fra 
Gruppelederen

For at vores lille gruppe skal 
kunne fungere, er der en del 
ting, der skal være i orden. En 
gang årligt indkalder vi til foræl-
dremøde (generalforsamling) og 
er altid spændte på hvor mange 
forældre, der møder op. 
I år blev vi glædeligt overras-
ket, da vi kunne fylde tre borde. 
Vi fik også dannet et nyt grup-
peråd, og vi glæder os til ar-
bejdet sammen med dem i det 
kommende år. Samtidig vil vi 
sige tak til Lars Lauridsen og Per 
Nielsen for deres indsats, da de 
valgte at trække sig.

Spejderarbejdet kører på fuldt 
tryk, og i skrivende stund 
glæder vi os til vores Kristi him-
melfartslejr. Vi har tilmeldt 34 
ulve, spejdere og ledere. Det er 
lidt flere end forventet, så det 
kan vi kun være tilfredse med. I 
kraft af samarbejdet mellem de 
øvrige grupper og korps i kom-
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munen er det en overkommelig 
opgave at tage på en sådan lejr, 
så vi høster stadig frugt af sam-
arbejdet fra 2012-lejren i Hol-
stebro.

Er der ting, man er i tvivl om 
i det daglige eller i forbindelse 
med en tur eller en lejr, er man 
selvfølgelig altid velkommen 
til at kontakte en af lederne 
og forhåbentlig få svar på pro-
blemet.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen
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Kvarterslejr til 
Assenbækmølle 

Så er vi ved at være klar. Gen-
nem det sidste års tid har ledere 
fra hele kommunen arbejdet 
sammen for at skabe Kvarters-
lejren 2014. Som de fleste nok 
ved, kommer lejren til at foregå 
på Spejdercenter Assenbæk-
mølle mellem Varde og Ølgod. 
Det bliver 4 fantastiske dage, 
hvor vi møder hinanden gennem 
spændende aktiviteter. Vi skal 
blandt andet finde rundt i den 
flotte skov med kort og kom-
pas, vi skal se om vi tør klatre 
10 meter ned af et tårn, fange 
fisk, til fjerne lande, for bare at 
nævne noget. 
 
Vi kan desværre ikke garantere, 
at vejret holder sig til sin gode 
side, derfor er det vigtigt at 
være forberedt på både sol og 

regn. En ting vi dog kan garan-
tere er, at du kommer hjem med 
rygsækken fuld af gode minder 
og en masse nye venner fra hele 
kommunen.
 
Da vi skal rejse derned med 
tog fra Brande er det vigtigt, 
at man husker at komme til 
tiden, dvs. kl. 8.15 senest. Husk 
også at der er forældreafhent-
ning på spejdercenteret søndag, 
hvor forældrene medbringer 
frokost til dem selv og deres 
spejderbarn/-børn. Lejrens ad-
resse kan findes på tilmeldingen 
til lejren, som også findes på 
vores hjemmeside.
 
Vi ses til en fantastisk lejr,
Jack Starche

Sommerlejr på Fur

Vores tur i Kristi himmelfarts-
ferien til Assenbækmølle er ul-
venes sommerlejr i 2014. Der-
imod har spejderne endnu en 
lejr, de kan glæde sig til. Trop-
pen tager en tur til Fur, i uge 27 
fra søndag den 29/6 til lørdag 
den 5/7. Vi har fået lov til at slå 
lejr hos Karen Marie og Jørgen 
Siig, som har sommerhus på 
øen. 
Lejren er kun for vores lille trop, 

så vi skal altså sørge for alt selv. 
Vi slår lejr helt ned til Limfjor-
den, da lejrpladsen er en stran-
deng. Vi har været på øen nogle 
gange gennem årene, og det 
plejer at være en succes, så sæt 
et kryds i kalenderen, så vi kan 
komme på lejr den første uge i 
skolernes ferie.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen



Avisindsamling d. 24/5

Lørdag d. 24. maj er der igen avisindsamling i gruppen.

Vi mødes kl. 13.00 ved spejder-hytten Rådsklippen og er færdige kl. 
16.15. Husk tøj efter vejret, godt humør og masser af lyst til at give 
den en skalle.
Følgende liste viser hvilke ulve og spejdere, der skal møde med mini-
mum en forælder:

 - Spejder: Benjamin Andersen, Enghavevej 38, Ejstrupholm
 - Spejder: Mads Carlsen, Brandevej 51, Ejstrupholm
 - Spejder: Maia G. Hansen, Grønningen 12, Ejstrupholm
 - Spejder: Maja Lind, Thorlundvej 30, Ejstrupholm
 - Spejder: Michella Rasmussen, Viborgvej 113, Nr. Snede
 - Spejder: Mikkel Jonassen, Vestergade 9, Ejstrupholm
 - Spejder: Nik Eichler Knudsen, Birkevej 78, Ejstrupholm
 - Ulv: Ayoe Busted, Vestergade 61, Ejstrupholm
 - Ulv: Camilla Degn, Stationsvej 49, Ejstrupholm
 - Ulv: Caroline Skiffard Jensen, Grønningen 32, Ejstrupholm
 - Ulv: Laura Lynge Jørgensen, Lindevænget 42, Ejstrupholm
 - Ulv: Lærke Larsen, Sigvej 17, Ejstrupholm
 - Ulv: Rikke Fibiger Strandsbjerg, Nørholmvej 9b, Ejstrupholm

Spørgsmål kan rettes til Poul Erik Jensen, 22 11 82 27.

Foto: Karin Jeppesen
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Familiespejder 
- 10 familier

Her i foråret er vi for alvor kom-
met i gang efter en lang vin-
tersøvn. Hos familiespejderne 
har vi haft besøg af Rasmus 
Klump, og sammen har vi været 
på opdagelse. Vi har ramt is-
bjerge og flyttet vand, der var 
kommet ombord på det gode 
skib Mary. På en af vores rejser 
mødte vi skovsvinet et frygtelig 
dyr, der smider menneskeaf-
fald i naturen, men heldigvis 
var besætningen på Mary rigtig 
dygtig til at få ryddet op efter 
skovsvinet. Efter en lang og ud-
fordrende rejse vendte vi hjem 
til en omgang pandekager 
JUBIII.

I juni måned har vi 2 møder:
- d. 1. juni
- d. 22. juni
Følg med på hjemmesiden vedr. 
mødested, der måske ændres.
 
Familiespejder er for børn i al-
deren 0-7 år i følge med deres 
forældre.

Spejderhilsen fra 
Jette Fogtmann
Familiespejdkoordinator



Nyt fra Ulvene 

Det går rigtig godt i flokken. 
Siden vores weekendtur har vi 
fået flere nye ulve. Vi har en 
lille (midlertidig) udskiftning i 
lederflokken, da Finn som be-
kendt er gået på barsel og Jette 
har sagt ja til at træde ind for 
ham.

Det næste store, vi har af 
planer, er vores sommerlejr, der 
kommer til at ligge lidt tidligt i 
år – nemlig i Kr. Himmelfarts-
ferien fra den 29/5-1/6.
Derudover er vi godt i gang 
med at tage forskellige mærker, 

så der er snart syarbejde til alle 
mødre/bedstemødre :-)
Den 4/6 holder vi fri efter som-
merlejren, og når vi så mødes 
igen en det ved Kulsø, hvor 
vi skal sejle i kano. Der skal 
nok komme en seddel om det. 
Men allerede nu, må I forældre 
gerne sætte et kryds i kalen-
deren, for vi får nok brug for 
et par flinke mennesker, der vil 
være chauffører – og evt. vil 
med ud i kanoen.

Ulvehyl fra Helle
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Nyt fra Troppen 

Kan i mærke det derude? Fug-
lene kvidrer, blomsterne spring-
er ud og folk er glade. Jeps, 
foråret er over os! Det betyder 
også mulighed for en masse 
sjove udendørs aktiviteter, her 
på det sidste har vi blandt andet 
været meget ude af huset.

Vi har blandt andet været en 
del i Brande. Både til en sjov 
og udfordrende omgang klat-
ring, hvor der både blev grinet 
og afprøvet grænser. Men også 
til fælles Sct. Georgs dag, hvor 
spejderne blev blandet på kryds 
og tværs og kom på byløb rundt 
i Brande. Aftenen sluttede med 
kage, frugt, saftevand og fæl-
lessang. Der blev grint, hygget 

og skabt venskaber på kryds og 
tværs af grupper.

Derudover har der været afholdt 
økodag hjemme hos familien 
Bie, hvor køerne kom på græs, 
og der blev klappet køer, bagt 
pandekager og poppet popcorn.
Det vi i troppen ser allermest 
frem til lige nu er selvfølgelig 
kvarterslejren, som vi skal på 
sammen med en masse an-
dre spejdere fra kommunen. Vi 
satser på godt vejr, højt humør 
og hyggelige fællesskabsakti-
viteter.

Med spejderhilsen 
Emma Thorup Jacobsen



Hvad har Klan Kaj 
Kage egentlig gang i?

- vi skriver jo altid, at vi lige 
har lavet et eller andet sjovt, 
og at vi inden for den næste 
måned igen vil lave noget an-
det sjovt, så i denne omgang 
vil vi prøve at skrive noget 
andet: Hvorfor er klanen der 
egentlig, og hvem er det, der 
mødes hele tiden?

Klan Kaj Kage er for alle med-
lemmer af gruppen, der er 
fyldt 17 år. Det er her vi kun 
er ”voksne” og kan lave ak-
tiviteter, som er tilrettelagt 
specielt for os. Det er her vi 
kan afprøve alle de vilde ideer, 
som nogle gange kræver, at 
man er voksen eller ikke har en 
flok ulveunger at kigge efter. 
Det er her de ugentlige ledere 
kan slappe af og nyde at del-
tage i aktiviteter i stedet for al-

tid at være ansvarlige for plan-
lægningen. Klanen er samtidig 
også en mulighed for at fraflyt-
terne og de voksne, som ikke 
har et ugentligt lederansvar, 
kan mødes og holde kontakten 
til hinanden og til spejdergrup-
pen. Så hvis de engang flytter 
tilbage til området eller gerne 
vil med på sommerlejr, har de i 
stadig god kontakt til resten af 
gruppen og ved ’hvad der rører 
sig’.

Klan Kaj Kage er altså ikke kun 
sjov og ballade, den har også 
en vigtig funktion for de voksne 
i gruppen - og er du over 17 år, 
er du selvfølgelig også velkom-
men :-)

Spejderhilsen fra 
Mette Monrad Møller, klanleder
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300 stk. lodsedler

I marts måned havde vi udstedt 
en lille konkurrence om hvem, 
der kunne sælge flest lodsedler. 
Der var 1 ulv og 3 spejdere der 
havde ydet en ekstra indsats 
med at få solgt flest mulige. Tak 
til Emma, Louise, Lærke og 
Sjoered for jeres kæmpe ind-
sats - tilsammen har i solgt ca. 
200 stk. lodsedler. 

Til næste år prøver vi med lidt 
flere lodsedler, da det ikke var 
alle som havde lyst til at sælge, 
der kom til det. Så vær klar til 
marts 2015 til at sælge samt 
tage imod vores supersælgere 
og støtte et godt formål: DET 
LOKALE SPEJDERARBEJDE.

Skrevet af Jette Fogtmann

Nyt fra Ulvene 

Den 28.-29. marts mødtes ul-
vene på Rådsklippen til dette 
års weekendtur. Ikke mindre 
end 17 ulve havde meldt sig til – 
og dette til trods for at flere var 
nervøse for ikke at skulle sove 
hjemme.

Fredag eftermiddag var der først 
indkvartering. Det var en stor 
opgave at finde ud af, hvem der 
skulle sove ved siden af hvem.
Imens størstedelen var ude at 
lege med et par af lederne, var 
den ene bande med til at lave 
aftensmaden, der bestod af 
ristaffel. 
Efter aftensmad og oprydning 
skulle alle børn lave sig en ul-
vemaske, som de skulle bruge 
til det senere fuldmånemøde 
(nymånemøde, hvis man tjek-
ker kalenderen).
Der var mange ulve, der skulle 
optages i flokken – hele elleve.

De blev alle hilst velkommen 
af de andre ulve, fik deres nye 
navn samt betydningen af dette.

• Laura: Mysa, der er en 
bøffel med god hørelse

• Christian: Toomai, der er en 
trofast elefantdreng

• Patrick: Kamya, der er en 
vagtsom vogterdreng

• Mads: Mang, der er en ly-
dløs flagermus

• Camilla: Rann, der er en 
glente med et godt syn

• Siske: Hathi, der er en tavs 
elefant

• Caroline: Minaul, der er en 
årvågen fasan

• Katrine: Tha, der er en klog 
elefant

• Josefine: Chua, der er en 
behændig rotte

• Rikke: Kalanag, der er en 
klog elefant

• Mille: Oo, der er en stille 
skildpadde.



VELKOMMEN I FLOKKEN TIL JER 
ALLE

Allerede inden mødet var forbi, 
var der et par børn, der sad og 
halvsov, så vi blev enige om at 
sige godnat. Man kan så undre 
sig over, hvor vågne børn bliv-
er, når de skal sove :-) Der var 
først ro omkring kl. 2.

Lørdag morgen skulle de tidligt 
op og i gang; der skulle både 
laves mad over bål og gås en 
lille tur på 10 km.
Der blev lavet svensk pølseret til 
den store guldmedalje og guffet 
i sig, så man havde energi til 
den lange gåtur.

Desværre gik vi pga. sygdom og 
skader ned med fire mand alle-
rede inden turen og en ulv var 
nødt til at tage hjem undervejs.

Alt i alt gennemførte tolv ulve 
turen og har derved fået deres 
første vandreskjold. Er næste 
mål 25 km?
Tillykke til: Laura, Christian, 
Patrick, Mads, Camilla, Caroline, 
Katrine, Josefine, Emma, Line, 
Johanne og Ayoe. Super flot 
gået!

Derudover en kæmpe tak til Jo-
hannes mor, Fie, der meldte sig 
til at gå med på turen samt til 
Jack og Julie, der deltog fredag 
aften.

Det kan vist kun konstateres, at 
overnatningen var en stor suc-
ces – både for ledere og ulve. 
Og vi håber på lige så stor op-
bakning til jeres næste tur i Kr. 
Himmelfartsferien.

Ulvelederhilsner fra Helle

Økodag 2014

For tredje år i træk var spej-
derne ligesom alle jer inviteret 
til Økodag hos landmand Uffe 
Bie. Og i år valgte vi også at 
være aktive – og vise lidt spe-
jderaktiviteter frem.

Ugen op til Økodagen var ulve- 
og spejdermøder flyttet til 
Storgårdvej for at pionere en 
forhindringsbane. Så da godt 
650 gæster besøgte gården, 
var vi klar med en forhindrings-
bane, bålaktiviteter, bagning af 

pandekager (vi brugte i alt 10 
kg. mel) og udlevering af læder-
mærke, følekims og føle på ting 
fra gården. 

Der var gang i alle aktiviteterne 
fra kl. 10.00-14.00 kun med en 
lille pause på 20 min. da køerne 
kom på græs.

Det var en super dag på trods af 
blæst og lidt regn.

Skrevet af Jette Fogtmann
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Distriktsturnering for 
Bævere, Ulve og 
Familiespejdere 

En sommerlørdag sidst i april 
summede Anlægget i Ejstrup-
holm udover det sædvanlige. 
Der var nemlig en magisk tur-
nering i gang, som skulle afgøre 
hvilke spejdere, der var de bed-
ste i distriktet. 
Med udfordringer i alt lige fra 
fremstilling af tryllestave til 
transport af magisk grøn slim 
gennem farlige forhindringer 
blev de unge spejdere udfordret 
og fik point i forhold til samar-
bejde og udførsel. De bedste 
spejdere blev til sidst fundet 
og fik overrakt de eftertragtede 
vandrepokaler. 

Vi var ca. 100 spejdere i alde-
ren 3-10 år og dertilhørende 
ledere samlet foran hallen i 
Ejstrupholm klar til en dag fuld 
af udfordringer og samarbejde. 
Troldmanden Svarre manglede 
nye troldmandslærlinge, og for 
at finde de bedste af slagsen, 
skulle alle de unge spejdere 
igennem en række prøvelser og 
udfordringer. 
For at afprøve deres evner 
skulle de blandt andet lave 
magiske fakler og vise, de 
kunne finde vej ved hjælp af 
hemmelige spor. De skulle løse 
komplicerede koder og gen-
kende og huske gemte ting i 
skovbunden. Kendskab til alle 
verdenshjørnerne var også nød-

vendigt, ellers kunne de nemlig 
ikke komme i betragtning som 
nye troldmandslærlinge. 

Konkurrencen om at blive de 
bedste i distriktet handlede ikke 
bare om at vinde over de andre. 
Det vigtigste var at kunne sam-
arbejde, tage sig godt af hinan-
den og opføre sig pænt. Hvis 
ikke man kunne dette, kunne 
man slet ikke komme i betragt-
ning som en god troldmand-
slærling. 

Der var spejdere fra Thyregod, 
Herning, Vonge-Kollemorten, 
Ikast, Tjørring, Gjellerup og 
selvfølgelig Ejstrupholm, og de 
blev delt i mindre grupper på 
tværs af byerne, så man fik nye 
venner og veninder i løbet af 
dagen, og heldigvis viste alle 
sig perfekte til at tage sig af nye 
venner og hjælpes ad. 

Dagen sluttede med lækker 
chokoladekage, bragende sol-
skin og pokaloverrækkelse til 
vinderne fra Herning, Gjellerup 
og Vonge-Kollemorten, og så 
blev alle sendt hjem med et ‘på 
gensyn’ til næste år. 

Skrevet af Mette Monrad Møller



Landsmøde 10.-11. 
maj 2014

Landsmødet er en weekend 
hvert andet år, hvor KFUM-Spej-
derne fra hele landet mødes 
og drøfter spejderarbejdet. På 
Landsmødet bliver Hovedbe-
styrelsen også valgt.

Fra Ejstrupholm var vi ikke min-
dre end otte, der deltog. Det har 
nok været den gruppe fra hele 
korpset, hvor der var flest fra. 
Fra Lyngens Distrikt samlet (= 
16 grupper) var vi således ca. 
25 deltagere. På Landsmødet 
som helhed var der nok 500 del-
tagere. Landsmødet foregik på 
Hotel Nyborg Strand, som er et 
rigtigt godt om end også ret dyrt 
sted. Til vores held var vejret en 
blanding, for det er ikke altid en 
fornøjelse at sidde i Landsmøde-
salen, hvis det er bedre vejr til 
at tage til stranden!

Landsmødet var imødeset med 
stor spænding, fordi et af lov-
forslagene gik ud på at fjerne 
kravet om, at man som led-
er er medlem af den danske 
Folkekirke. Debatten om dette 
punkt havde tiltrukket sig stor 
interesse inden Landsmødet, og 
på selve Landsmødet var det da 
også et af de helt store samtale-
emner. Det endte efter en sober 
og spændende debat med at 
blive afvist. Godt nok stemte et 
flertal på ca. 63% for ændring-
en, men ved lovændringer skal 

der 67% til, så forslaget blev 
ikke til lov. Mange var ganske 
enkelt bekymrede for, at det 
ville sende et dårligt signal over 
for omverdenen, hvis lederne 
hos KFUM-Spejderne ikke skal 
være medlem af Folkekirken, 
mens andre så det som et skrå-
plan at fjerne kravet.

De fleste andre lovforslag var 
mest af teknisk art og vil næppe 
have nogen betydning i de en-
kelte spejdergrupper. Alligevel 
var det spændende at følge 
den demokratiske proces og en 
fornøjelse at se, at alt foregik i 
god ro og orden. De to dage gik 
alt for hurtigt, og snart befandt 
man sig i bilen på vej hjem - 
endnu en god spejderoplevelse 
rigere og med et stort søvneft-
erslæb :-)

Tak til de andre fra gruppen for 
et par fornøjelige dage sammen.

Skrevet af Karl Åge Maj



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

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

Hyttens adresse
Rådsklippen
Enghavevej 30
7361 Ejstrupholm
23 96 33 29 

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)


