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Det kan godt være, at sommeren er slut - men det betyder 
heldigvis, at et nyt spejderår er skudt i gang.

August måned bød foruden en masse regn og opstart af de 
ugentlige møder også på avisindsamling og arbejdsdag i spej-
derhytten. Tak til alle, der fandt tid til at hjælpe gruppen. Uden 
gode forældre- og voksenkræfter til at støtte op om det frivil-
lige arbejde kommer vi ikke langt.

Efteråret vil foruden de mange ugentlige møder også komme 
til at indeholde en fælles gruppetur. Så følg med på hjemme-
siden (ejstrupholmspejderne.dk) og Facebook-siden (søg på 
“Ejstrupholmspejderne (Ådalens Afkom)”) hvor der løbende vil 
komme nye informationer, datoer og tidspunkter.

God læsning! 



Nyt fra 
Gruppelederen

Så er vi i gang med det nye spe-
jderår, og vi ledere er klar og 
glæder os helt vildt. Vi er parate 
med nye og spændende aktiv-
iteter. 
I skrivende stund er der lige 
udsendt indbydelser til alle 2. 
klasser, så vi håber rigtig mange 
af dem har lyst til at starte hos 
ulvene. 
Hvis der er en voksen, som har 
tid, overskud og lyst til at give 
et nap med i lederflokken, er 
man mere end velkommen. Man 
behøver ikke at have en masse 
spejderviden med i bagagen for 
at starte som leder. Bare man 
kan lide at arbejde med børn 
og unge, er man rigtig langt. 
Samtidig er det rigtig hyggeligt 
at være i lederflokken. En stor 
del af lederne er også i roverk-
lanen, hvor der bliver planlagt 
aktiviteter for ”voksne”. Dette 
er man også velkommen til at 
deltage i.
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Spejderhytten har udvidet her i 
sommerferien. Vi har været så 
heldige, at vi har haft mulighed 
for at købe et stykke jord af 
vores nabo Frode. Det drejer sig 
om jorden nedenfor shelterne 
og bålpladsen, ca. 4500 m2, 
med en lille mark og et stykke 
skov. Det giver os endnu flere 
muligheder for aktiviteter både 
sommer og vinter. Vi må sige 
vores omgivelser er perfekte, så 
alt tegner til et rigtig godt spe-
jderår.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen
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Oprykning 2014 

Traditionen tro var årets første 
onsdagsmøde helliget opryk-
ning. En aften fuld af ceremoni-
er og hygge.

Vi startede aftenen med ud-
deling af årsstjerner. Efter at 
vores kære gruppeleder, Bjarne, 
havde fået sine 39 håndtryk 
(et for hvert år), gik ulvene for 
sig. Oppe på toppen af Råd-
sklippen blev der snakket ul-
velov og -løfte. En efter en fik 
ulveungerne bind for øjnene og 
blev ført igennem Junglen til 
spejderland. Undervejs fik de 
banket deres ulvestøv af, for det 
er ikke noget spejdere kan lide. 
Inden ulvene fik lov til at træde 
ud af Junglen skulle de drikke 
noget tigerblod! Nu var de klar 
til at komme til spejderland. Ul-

vene blev mødt af en af troppens 
ledere, som viste dem deres 
limousine, som tropsspejderne 
havde pioneret til formålet. Eft-
er en tur på den, blev de nyo-
prykkede tropsspejdere mødt 
af endnu en tropsleder, som 
bød dem velkommen i troppen. 
Sammen gik de ned i bålhytten 
hvor nogle af spejderne havde 
lavet bål, hvor man kunne lave 
pandebrød og popcorn.

Også seniortroppen skulle ud-
vides med tropsspejdere som 
rykkede op. Hvad der her skete 
er en dyb hemmelighed, men vi 
afslører, at man for at blive se-
nior skal ud på en farefuld rejse 
gennem vand og, ja, andre 
gode ting!

Månedens udfordring

For at vinde udfordringen i 
denne udgave af News, skal du 
løse koden og give svaret til en 
leder inden d. 15/10-14. Der 
vil blive trukket lod mellem alle 
de rigtige svar, og der vil være 
en vinder blandt ulvene og en 
blandt troppen/senior.

Koden til ulve:
4 5 20 20 5   5 18   5 14   1 12 6 1 11 15 4 5

Koden til troppen/senior:
-/-.-//.--/-/.//-/.-//---/---./-./-/-.-//.-./.../.--/-//
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I år blev der uddelt stjerner 
til følgende ulve, spejdere og 
ledere:

1 år
Josefine Bredgaard
Rikke Fibiger Strandsbjerg
Siske Olsen
William Behrens Hoff
Caroline Skiffard Jensen
Katrine Jeppesen Hviid
Patrick Jensen
Camilla Degn
Christian Østergård
Mille Fibiger Strandsbjerg
Laura Lynge Jørgensen
Phillip Gabriel Winther
Megan Violet Kjær
Mads Jonassen
Mikkel Jonassen

2 år 
Line G. Hansen
Ayoe Busted
Johanne Emborg
Emma Stenholdt
Lærke Larsen
Karoline Uhrskov Adeler
Nicoline Christensen
Maia G. Hansen
Kasper K Larsen

Sjoered Minnema
Nik Eichler Knudsen
Deni Smith
Louise Jensen
Lærke Møbjerg Jensen
Daniel D. Skjoldberg Sørensen

3 år 
Michella F. C. Rasmussen
Tobias Lauritsen

4 år 
Johanne Jeppesen Hviid
Mads Carlsen
Tabita Madsen Lyngvald
Nikolaj Andersen

5 år 
Simone Larsen
Markus Nielsen
Thorbjørn Madsen Lyngvald
Tobias K. Larsen
 
6 år 
Benjamin Andersen
Thea Ambrosia Lind
Emil Benjamin Lind

7 år 
Linea Topp Jakobsen
Maja Lind



9 år
Emma Thorup Jacobsen

10 år
Michelle Høj Jensen

11 år 
Laura Topp Jakobsen
Jack Starche Jensen

12 år 
Laura Bie
Julie Søndergård Jensen
Glen O. Christensen

14 år
Elin Østerbøg

15 år 
Camilla Søndergård Jensen
Richo P. Henriksen
Henrik Schneider Jensen
Rasmus Appelt Winther

16 år 
Anders Svarre Jakobsen

18 år
Andreas Kristoffersen

20 år 
Finn Jensen Yde
Bjarke Madsen
Niklas Brännäng
Mikkel Jakobsen

22 år 
Lasse Svarre Jakobsen
Mette Monrad Møller
René Drongstrup

23 år 
Helle Regine Drongstrup
Christian Mølsted Ibsen

24 år
Vivian K. Pedersen
29 år
Lene Kjærsgaard Yde

30 år
Karl Åge Maj

31 år
Mette Andersen

34 år
Jette Gubi Fogtmann

39 år
Bjarne K. Pedersen



Nyt fra 
Familiespejderne

Efter en dejlig, lang sommerfe-
rie skød familiespejderne spe-
jderåret i gang med at fejre 
fødselsdag for vores yndlings-
bamser. 
Som rigtige (mini-)spejdere 
skulle vi selvfølgelig alle ud på 
et traditionelt lagkageløb, hvor 
man ved hver post fik en ingre-
diens til sin lagkage. 
Til sidst skulle lagkagen samles, 
pyntes, der blev sunget fød-
selsdagssang, og så skulle der 
selvfølgelig spises lagkage til 
den helt store guldmedalje! 
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Det var rart både at gense gam-
le familier og møde nye ansigter 
til mødet. Vi var i alt syv fami-
lier, der havde trodset den vold-
somme regn og var mødt op. 
Vi håber, at både nye og gamle 
møder op til vores næste møde 
d. 7. september. Da hytten er 
lejet ud, skal vi være ved Har-
rild Hede. Læs mere om præcist 
mødested på gruppens hjem-
meside og Facebook-side, eller 
kontakt familiespejd-koordina-
tor Jette (kontaktinfo står bag-
erst på dette blad) for mere info.

Vi ses ude i naturen!
Familiespejderhilsner fra Jette 
og Mette



Nyt fra Ulvene

Vi har i ugerne op til sommeraf-
slutningen brugt møderne til at 
afslutte de mærker vi har taget, 
og de forløb vi har været igen-
nem. Til sommerafslutningen 
gjorde ulvene sig også synlige 
med tre indslag, hvor de bl.a. 
gjorde lidt grin med både foræl-
dre og ledere.
Vi har i løbet af den seneste sæ-
son fået mange nye ulve i flok-
ken. 

D. 20. august sagde vi farvel til 
ca. 12 ulveunger, som rykkede 
op til tropsspejderne, hvor de 
forsætter med at lære spejder-
færdigheder og øge deres kær-
lighed for den grønne uniform.

Vi ser frem til en ny sæson med 
en masse nye ansigter!

Ulvehyl fra lederne

Nyt fra Troppen

Sommerferien lakker mod end-
en, og det betyder blandt and-
et at skolen er startet igen. 
Men udover kedelige lektier og 
lærere, så indebærer det også 
noget meget sjovere: Nemlig 
at vi skyder et nyt spejderår i 
gang!

Inden sommerferien har trop-
pen haft gang i en masse spæn-
dende ting. Den har blandt 
andet stået på tømmerflåde-
bygning, noget spejderne gik 
til med masser af engagement 
og gåpåmod, især da tømmer-
flåderne skulle afprøves ;)

Inden årets sommerlejr var der 
dog også behov for at genop-
friske de mere praktiske ting, 
såsom opbygning af en god lejr-
plads, hvordan er det nu liiige 

man slår et telt op? Og hvad skal 
man have med i patruljekassen? 

Vi sluttede spejderåret 13/14 
rigtig godt af, med en vellyk-
ket sommerlejr på skønne Fur. 
Hvor der blandt meget andet 
blev eksperimenteret med kul-
søpionering, risbåde, og bygn-
ing af svævebane. Derudover 
var der selvfølgelig også masser 
af tid til hygge, leg og badning. 
Husk også at læse Louises be-
retning fra sommerlejren senere 
i bladet.
Til slut vil vi bare gerne sige at vi 
glæder os rigtig meget til at se 
jer alle sammen til de ugentlige 
møder.
 
Spejderhilsner fra 
Emma Thorup Jacobsen og trop-
pens øvrige ledere
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Nyt fra Klanen

Også klanen har været tidligt 
ude og allerede haft det første 
møde efter sommerferien. Her 
blev det næste spejderårs akti-
viteter fastlagt, og klandiktator-
en blev genvalgt til endnu et år 
på tronen. 
Ideerne til programmet var 
mange, så den store klinge 
måtte frem for at barbere antal-
let af møder ned til noget, vi alle 
kunne deltage i. 
Der er selvfølgelig traditionelle 
klanaktiviteter på programmet, 
fx det fantastisk bil-o-løb og 
gokart-ræs, men også nye tiltag 
som Masterchef-konkurrence

og bålplads-etablering har fået 
plads.

Er man over 17 år og kunne tæn-
ke sig at komme med i klanen, 
så skal man ikke tøve et sekund 
med at kontakte klanleder 
Mette (kontaktinfo står bagerst 
på dette blad) eller finde os på 
Facebook - vores gruppe hedder 
”Klan Kaj Kage”.

Med mange smattede 
kajkage-hilsner

Klandiktatoren



Fælleslejr til 
Assenbækmølle

Succesen vil ingen ende tage! 
Det kan de trætte ledere skrive 
under på efter en skøn tur til As-
senbækmølle sammen med de 
andre uniformerede korps fra 
Ikast-Brande Kommune. 
I husker nok, at vi i Kristi him-
melfartsferien var på lejr? 
Vi startede tidligt torsdag mor-
gen på stationen i Brande, hvor 
vi mødtes med DDS-spejderne 
fra Brande. Efter de sidste, 
langsomme ledere var ankom-
met, var vi klar til at tage to-
get mod Herning, hvor vi skulle 
mødes med de resterende grup-
per. I Herning steg vi ind i vores 
helt egen togkupé, og turen var 
rigtig hyggelig. 
Efter ankomsten til Tistrup 
skulle vi gå de sidste 4 kilome-
ter til lejren. De blev hurtigt lagt 
bag os, og sultne gik vi ombord 
i vores medbragte madpakker. 

Efter madpakkespisningen var 
det tid til at slå lejrpladsen op. 
Vi skulle hilse og sige, at der 
skal en del telte til 100 ulve, 
spejdere og ledere. Vi pionerede 
også det største spisebord, vi 
har set! Et KÆMPE spisebord 
hvor alle 100 kunne side og 
nyde aftensmaden.
Aftenen sluttede selvfølgelig af 
med åbningslejrbål.

Fredag bød på forskellige værk-
steder. Her kunne vi f.eks. lave 

smykker, komme en tur i smed-
jen eller prøve en tur (eller 5) på 
den meget populære klatrevæg. 

Natten mellem fredag og lørdag 
skete det forunderlige, at hele 
lejren var rejst tilbage i tiden, 
til dengang Asterix og Obelix 
levede! Der gik ikke længe in-
den, der var bygget palisader 
omkring Gallerlandsbyen, vi fik 
lavet våben så vi kunne forsvare 
os mod de skøre romere, vil fik 
pioneret stridsvogne, lavet flot 
tøj og meget mere. 
Men efter kaffetid skete det! 
Romerne angreb! 
Heldigvis havde alle spejdere 
og ulve fået noget trylledrik af 
Mirakulix, så romerne fik en på 
hovedet og løb hjem til Rom. 
Sejren blev fejret om aftenen 
med en kæmpe festmiddag!

Søndag startede vi stille og ro-
ligt med at pakke lejren ned. 
Spisebordet blev væltet, og tel-
tene blev pakket sammen. 
Omkring middag kom alle de 
skønne forældre, og lejren slut-
tede således med kæmpe fælles 
picnic i det grønne.

På vegne af lederne på lejren 
vil jeg sige tak for en rigtig god 
lejr!

Jack Starche Jensen
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Sommerlejr-fortælling 

Karenmarie inviteret os der op 
til Fur. Vi kom med en lille færge 
det tog ikke lang tid for os at 
komme der op. 

Vi havde lejr lige ned til stran-
den der var super dejlig. Ons-
dag og torsdag var vi på hike, 
hike er noget hvor vi går et antal 
kilometer vi gik 20 jeg synes det 
var super sjovt fordi vi snakket 
rigtig meget sammen vi fik også 
set rigtig meget af Fur. 

I år var der ikke alle mulige an-
dre spejdere fra andre grupper, 
der skulle med, det var kun os 
og så vi skulle også lave maden 
selv nogle gange var der sand i 
det knaste lidt. Når man fik en 
flåt skulle man komme i led-
ernes telt  det var meget sjovt 
der var kamp om at få en flåt. 

Når man så en edderkop inde i 
teltet skyndte alle sig ud man 
stod og kastede sko efter den 
og når man havde givet op bad 
man en af drengene om at fange 
den. 

Når vi ikke skulle lave noget gik 
vi ned til standen og badede 
eller dækkede hinanden til med 
sand vi fangede også krabber 
det gjorde vi tit om aften nå vi 
skulle rense gryder og når vi var 
færdig med at fange krabber, 
var vi alle sammen meget våde. 

Karenmarie havde to børnebørn 
der skulle være med os på som-
merlejren de hed Alexander og 
Mikkel de var blå spejder de var 
meget bedre end os til alt det vi 
skulle lave. 

Den sidste aften over på Fur 
havde vi lejrbål vi fik lagkage 
det var super godt der var 
Karenmarie og alle de andre fra 
hendes familie. 

Da vi skulle hjem og med fær-
gen ville nogen af os ind i Stens 
butik, og så da vi har henne ved 
færgen skulle vi tisse, men vi 
kom hjem. 
Det var en super god sommer-
lejr c-:                        

Louise, 12 år
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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

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)


