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I dette nummer af Rådsklippen News kan du bl.a. læse 
om årets gruppetur, verdens største spejderlejr i Ejstrup-
holm og nyt fra alle enhederne.

Gruppelederen har også sin faste klumme, og julen har 
så småt sneget sig ind med juleopgave og forslag til lidt 
juleshopping.

Og sidst i bladet kan du finde de forskellige enheders    
opstartsdatoer i det nye år.

Så mon ikke vi er nogle af de første til at ønske god      
læsning, glædelig jul og godt nytår!?



Nyt fra 
Gruppelederen

Planlægning af lejre, ture og af-
tenmøder er rigtig vigtig for at 
ulve og spejdere har lyst til at 
komme, den ene gang efter den 
anden. 
Spontanitet fra unge ledere er 
ofte medvirkende til, at det bliv-
er en spændende aktivitet. 
Derfor er det meget vigtigt, at 
vi har både unge og lidt ældre 
ledere i gruppen. Lige nu er vi 
rigtig godt hjulpet, men vores 
unge ledere har planer om at 
rejse ud i den store verden for 
at se sig om. Dog rejser de lidt 
på skift, men lur mig om ikke 
de kan finde på at tage til andre 
byer for at tage en uddannelse. 
Skulle der blandt forældre eller 
søskende være en, der har lyst 
til at give en hånd med som 
leder, tager vi imod med åbne 
arme.

Gruppen har ca. samme stør-
relse som sidste år, omkring 80 
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personer fordelt på de forskel-
lige enheder. Det kan vi godt 
være tilfredse med, trods så 
mange andre tilbud rundt om i 
byen samt skolereformen, som 
vi var temmelig nervøse for. 
Som det ser ud nu, har den ikke 
haft indvirkning på vores med-
lemstal.

Vi er rigtig godt i gang med det 
nye spejderår. Allerede nu ved 
vi, at vi skal på distriktslejr i 
Kristi himmelfartsferien, så hvis 
der skal planlægges i familierne, 
så husk at ulve og spejdere skal 
på tur der. 

Hvis I eller jeres barn har noget, 
I vil snakke med os om, så kom 
endelig til os. 

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen
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Avisindsamling
29. november

Så er det blevet tid til årets sid-
ste avisindsamling.

Pengene, som arbejdet giver, 
bliver fx brugt til spændende 
aktiviteter i de ugentlig møder 
og til sommerlejre, så deltager-
betalingen bliver mindre. 

Avisindsamlingen starter kl. 
13.00 ved Spejderhytten Råd-
sklippen, Enghavevej 30, 7361 
Ejstrupholm. Derefter kører man 
rundt i sponsorerede firmabiler, 
købt fri til dagen, og samler avis 
og pap rundt i byen efter plan-
lagte ruter. Der er selvfølgelig 
også indlagt kaffepause. Vi slut-
ter senest kl. 16.15.

 Vi håber på stor opbakning fra 
forældre og jeres spejderbørn. 
Alle er velkomne! - og for hu-
kommelsens skyld har vi neden-
for indsat de personer, som 
er sat på til at komme denne 
lørdag:
Spejder: Nikolaj Andersen
Spejder: Simone Larsen
Spejder: Thea A. Lind
Spejder: Thorbjørn M. Lyngvald
Rover: Anders Svarre Jakobsen
Rover: Camilla S. Jensen
Rover: Christian Mølsted Ibsen
Rover: Henrik Schneider Jensen
Rover: Mikkel Jakobsen
Rover: Niklas Brännäng
Rover: René Drongstrup
Rover: Richo P. Henriksen

Få julegaverne fra 
55Nord i hus!

Torsdag d. 4. december kl. 
19.00 - 21.00 besøger 55Nord-
bussen Ejstrupholm. Den holder 
ved Jyske Banks p-plads.

55Nord er KFUM-Spejdernes 
egen webbutik, der sælger alt, 
hvad en rigtig spejder kan få 
brug for: uniform, tørklæde, 
sovepose, outdoor-udstyr og 
meget andet. 
Der er derfor god grund til at 
kigge forbi og få julegaverne i 
hus, hvis man mangler en ny 

uniform, et tørklæde eller noget 
helt tredje.

Se nærmere på alle de ting, 
som 55Nord-bussen sælger via 
dette link: www.55nord.dk

OBS: Datoen er ændret 
- der var fejlagtigt meldt d. 
22/11 ud, men avisindsam-lingen foregår d. 29/11
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Mørke tider er foran 
os!

... og med mørke tider kommer 
også underligt vejr. 
Som vi har set i den seneste tid, 
er vejrguderne virkelig kom-
met i efterårshumør, og inden 
vi får set os om, begynder Kong 
Vinters indtog i landet. 
For os spejdere er alt dette intet 
problem, vi skal blot huske at 
klæde os ordentligt på til både 
ulve- og spejdermøder. 

Derfor vil alle vi ledere bede 
både ulve og spejdere om at 
kigge ud af vinduet inden man 
tager af sted og klæde sig på 
efter vejret, og huske at det er 
nemmere at lyne jakken op end 
at gå og fryse. 
Vi glæder os til et aktivt efterår!

På ledernes vegne,
Jack Starche

Nyt fra ulvene

Efter sommerferien sagde vi 
farvel til 10 ulveunger som er 
rykket op til troppen, og vi har 
efter sommerens start fået ca. 
11 nye ulveunger. Så nu er vi 
næsten 15 ulveunger hver ons-
dag eftermiddag. 

Vi ledere synes, at den nye ul-
veflok udviser meget potentiale 
til at blive rigtig gode spejdere, 
som kan være med til at sætte 
deres personlige præg på vores 
spejdergruppe. Ulvene er blevet 
inddelt i bander, som de skal 
blive i året ud, med mindre der 
opstår problemer. 
Ulvene har allerede lært lidt om 
knob og pionering samt hem-
melige koder. Ulvene kan binde 
ca. tre forskellige knob og morse 
med en morsenøgle. 

Ulvene har også fejret deres 
fødselsdag, hvor vi fik lagkage, 
og nu ser vi frem til at lære lidt 
om spejderhistorien. 

Ulvene skal også snart sætte 
sig ind i ulveloven og ulveløftet, 
når vi i slutningen af november 
skal til fuldmånemøde. Til fuld-
månemødet får alle ulvene de-
res helt eget ulvenavn fra Jun-
glebogen, og de bliver indstiftet 
i ulveflokken igennem bålets 
flammer.

Ulvehyl fra lederne



Nyt fra 
familiespejderne

Hos Familiespejderne er der 
fuld gang i den. Vi mødes sta-
digvæk fast den første søndag i 
måneden og har det rigtig sjovt 
med egen og andres børn.

I oktober fandt vi trolde rundt i 
skoven, der havde gemt sig og 
trængte til et nyt hjem.
Vidste I, at i skoven omkring 
Rådsklippen findes mange for-
skellige trolde, små som store, 
og de er ikke alle sammen fun-
det. Der var også tid til at bygge 
hule i vores nye skov, en perfekt 
familiespejderhule. 
Mødet sluttede af på ægte trol-
demåde med troldesuppe som 
bestod af hakkede regnorme og 
tørrede melorme - mums den 
smagte godt. 

I november lavede vi mad til 
vinterens fugle og sluttede af 
med fugle-popcorn og varm ka-
kao lavet over bål. 

Vi slutter året af med fælles-
spisning fredag d. 5. december, 
hvor vi først skal ud på refleks-
jagt med lommelygter - så følg 
med på hjemmesiden, hvor tids-
punktet snart bliver offentlig-
gjort.

Derefter holder vi juleferie, men 
vi i glæder os til 2015 og 12-14 
nye møder.
Tak for nogle skønne aktiviteter i 
2014, håber at vi kan lave ligeså 
mange gode og spændende ak-
tiviteter i 2015.

Med Familiespejderhilsen
Jette Fogtmann
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Nyt fra troppen

Så er vi for alvor kommet i gang 
med et nyt spejderår, og hos 
troppen er der fuld knald på. 
Vi har været så heldige at få en 
masse nye medlemmer i trop-
pen, og det er vi selvfølgelig 
rigtig glade for. Lederne har 
også fået sovet ud efter en dej-
lig lang sommerferie og er klar 
med et spændende program for 
det næste år. 
“Men vi har da allerede lavet 
en masse sjove og spændende 
ting, har vi ikke” spørger den 
opmærksomme tropsspejder 
så, og jo det har vi. 
Indtil nu har vi blandt andet 
været på byløb med vores nye 
patruljer, og alle lederne er 
enige om at det er nogle rigtig 
gode patruljer vi har! 
Derudover har vi lært at kon-
struere lagkager, vi er begyndt 
at tage basismærker og spe-
cialmærkerne Naturvogter og 

Apostle. Da basismærkerne er 
en længere proces, er vi først 
færdige med disse engang i 
foråret. 

I den forgange weekend har vi 
haft nogle af vores spejdere på 
PL/PA, som er et weekendkur-
sus for patruljeledere og -assis-
tenter. Kurset foregik ved Hald 
Sø, og det er distriktet der ar-
rangerede dette. 

I den nærmere fremtid skal vi 
have patruljemøder, som pa-
truljerne selv planlægger med 
vejledning fra deres tilknyttede 
leder. 

Ingen af lederne er i tvivl om, at 
efteråret i troppen bliver spæn-
dende, udfordrende og hysterisk 
morsomt. Vi ses i Rådsklippen!

Tropsleder Jack Starche

Nyt fra Klanen

Efter den unævnelige præstation 
ved leder-distriktsturneringen 
(som man kan læse om senere 
i bladet), forbereder klanen sig 
både mentalt og fysisk på den 
nu traditionelle julefrokost.

Som noget nyt, har klanen lagt 
budget for både de månedlige 
møder og sommerlejren 2015, 

der går til Østrig, så vi er nu helt 
officielt kommet på gruppens 
finanslov og kan bruge penge 
ligesom resten af gruppens en-
heder - det glæder vi os meget 
til!

Med vemlig hilsen
Klandiktatoren



Gruppetur 
25.-26. oktober

I starten af turen mødtes vi alle 
til flaghejsning. 
Og så skulle vi lege en leg, der 
hedder ”civilisation”, hvor man 
får nogle hold og så er man først 
i stenalderen, man får en dolk, 
og så skal man lave smykker, 
spiseredskaber og græsmåtter. 
Så kommer man i jernalderen, 
hvor man får nogle andre ting. 
Derefter middelalderen og så er 
den industrielle revolution. Og 
så til sidst den moderne tid. 
For at komme i de forskellige 
aldre, skal man betale guld og 
ting. Guld får man ved at sælge 
ting, man selv laver. 
Vi legede til aften og så spiste vi 
chili con carne. Og så måtte vi 
lege frit oppe på loftet. 
Så lagde vi os til at sove, de 
store spejdere kunne sove i 
shelterne. 
Næste dag skulle vi lege videre. 
Og så skulle vi se film og så gik 
vi i kirke i en time. Og så var 
den tur slut og vi tog alle sam-
men hjem.

Skrevet af Mads Søndergaard 
Andersen, 9½ år

Lørdag aften var der natløb, det 
var sjovt og det var kun spej-
dere, der var på det. 
Da vi kom tilbage sov 4 piger 
og 3 drenge i sheltere, det var 
sjovt. 
De andre sov i patruljerummet 
og næste dag skulle vi have 
morgenmad og så skulle vi ar-
bejde videre på vores ”civilisa-
tion” og derefter i kirke.

Skrevet af Frida Bolesen, 10 år
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Verdens største 
spejderlejr i 
Ejstrupholm!

I weekenden i uge 42 rykkede 
verdens største spejderlejr til 
Ejstrupholm.

Hele 19 spejdere fra Lyngens 
Distrikt, som vores gruppe er en 
del af, deltog i arrangementet 
JOTA/JOTI, som bliver arrang-
eret af Verdensspejderbevæ-
gelsen WOSM. JOTA, som står 
for Jamboree On The Air, start-
ede allerede i 1957 og har siden 
dengang vokset sig større og 
større. 

“Lejren” foregår ved at spe-
jderne med hjælp og vejled-
ning fra lokale radioamatører 
snakker med andre spejdere i 
verden. JOTI, Jamboree On The 
Internet, startede i 1995 og er i 
løbet af de sidste 19 år vokset 
sig lige så stor som JOTA. 

Lørdag morgen begyndte de 
første spejdere fra distriktet, 
som dækker både Ikast-Brande 
og Herning kommuner, at dukke 
op ved Rådsklippen for at bruge 
en weekend sammen med spej-
dere fra hele verden. 

Alle fik sat deres eget udstyr 
(computer, slik, musik osv.) op 
i pejsestuen, og efter lederne 
havde snakket om sikkerhed på 
internettet, gik der ikke længe, 
inden der var kontakt med store 

dele af Europa. Desværre havde 
vi i år ikke mulighed for at låne 
radioudstyr, så vi måtte “nøjes” 
med at lege med walkie-talkier. 

Som samtalestarter har det 
nordiske JOTA/JOTI-udvalg la-
vet et kryds og tværs, som hver 
tilmeldte station har fået nogle 
få bogstaver til. 
Det var så spejdernes opgave 
hen over weekenden at samle 
så mange bogstaver som muligt 
og løse opgaven.

Arrangementet vender stærkt 
tilbage næste år, men om det 
bliver i Ejstrup er ikke til at vide.

Jack Starche



Leder-
distriktsturnering

Traditionen tro var der i septem-
ber måned dømt dyst, for alle 
distriktets ledere. 

I år blev dysten afholdt i Thyre-
god, som havde arrangeret et 
løb med temaet ”Back to ba-
sics.” Dette betød at alle de del-
tagende patruljer blev udfordret 
inden for klassiske spejderfær-
digheder, såsom at tænde bål, 
binde knob, anvende et kompas 
og meget andet. 
Efter dysten stod den på hygge 
og kaffe. 

Klan Kaj Kages patrulje, som i år 
bestod af Elin, Glen, Laura, Emil 
og Emma kæmpede for klanens 
ære, men vandt desværre ikke 
dysten. 
Dette vil sige, at næste års le-
derdyst skal afholdes i Ejstrup-
holm, og der er allerede gang 
i planlægningen, så vi lover at 
det bliver godt :-)

Emma Thorup Jacobsen 
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Sæt kryds i 2015-
kalenderen

D. 17. december 2014 holder 
gruppen fælles juleafslutning 
- men vi starter selvfølgelig op 
igen i januar 2014 - sæt derfor 
allerede nu kryds i 2015-kalen-
deren:

Troppen skal sætte kryds i kal-
enderen allerede d. 7. januar, 
hvor første spejdermøde i det 
nye år løber af stabelen. 
Ulvene skal sætte kryds d. 14. 
Januar, hvor deres første møde 
begynder.

Familiespejdernes første 
mødedato i 2015 lader vente 
på sig lidt endnu - men den vil 
selvfølgelig være at finde på 
gruppens hjemmeside senest d. 
1/1 2015 ;-)

Alle gruppens medlemmer 
skal sætte et kæmpe kryds fre-
dag d. 9 januar, hvor hele grup-
pen starter det nye år med en 
fælles nytårskur - nærmere info 
følger hurtigst muligt.



Glædelig jul!
Hvis du keder dig, kan du farvelægge juletræet og give 

det til din leder i julegave ;-)



et ?ManglerDU
 program 

Så kig på www.ejstrupholmspejderne.dk

Gruppeleder
Bjarne Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
21 28 23 08

Klanleder
Mette M. Madsen
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
61 11 44 94

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)


