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Danmarks nok længste bananasplit blev fremstillet og 
fortæret til årets første spejderbegivenhed: Nytårsspej-
derfesten d. 9. januar 2015 i Missionshuset i Ejstrupholm. 
Var du med?

Inde i bladet kan du læse meget mere om hele Nytårs-
spejderfesten og selvfølgelig også om nyt fra alle grup-
pens enheder. Klanen skal til Østrig, ulvene har spæn-
dende ture på programmet, troppen har som altid gang 
i en masse ting, og familiespejderne har været ude at 
kælke. 

Så rigtig god læsning! :-)



Nyt fra 
Gruppelederen

Vores dejlige hytte danner i 
hverdagen rammerne omkring 
vores spejderarbejde. 
For at vi kan føle os godt tilpas 
kræver det, at hytten bliver ve-
dligeholdt, gjort ren og passet.  
Vores lejere skal også føle, de 
har gode faciliteter til at under-
støtte deres aktiviteter. 

Hytten har en selvstændig be-
styrelse, som vi kalder ”Hyt-
teudvalget”. De er sat i verden 
for at sørge for, at hytten altid er 
i topform. Er der ting der man-
gler, som vi ikke kan klare i da-
gligdagen, sørger de for, at det 
bliver klaret på en af årets arbe-
jdsdage. Den første af slagsen 
har vi lørdag den 18/4. Vi håber 
rigtig mange vil sætte dagen af 
til at hjælpe os, og her tænker 
jeg på både børn og forældre.

Hytten kan også lejes af private. 
Har man planer om en fætter-
kusine-sammenkomst, er fami-
lien for stor til at være i hjem-
met, en børnefødselsdag eller 
noget helt andet, så husk at 
have hytten i tankerne. Dog kan 
den ikke lejes til ”abefester” af 
gymnasieklasser eller lignende.

Status i gruppen er at vi p.t. er 
83 medlemmer fordelt på alle 
enheder. I skrivende stund har 
vi en leder ude at rejse, nemlig 
Julie som er i Sydamerika, og 
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omkring 1. februar tager Laura 
en tur tværs over USA. Hvis der 
er en person, eller man kender 
en, der har lyst til at hjælpe i 
lederflokken, er man mere end 
velkommen til at give et nap 
med.

Vi er godt i gang med sommer-
planlægningen. Som tidligere 
fortalt har vi vores første lejr i 
Kristi himmelfartsdagene, og 
det er for hele gruppen sammen 
med de øvrige grupper i Lyn-
gens Distrikt. Vi håber på, at vi 
samlet bliver ca. 200.

Til slut vil jeg sige, at hvis man 
som forældre har et emne, som 
man gerne vil have uddybet 
eller bare have en snak om et 
eller andet, så kom endelig til en 
af os.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne Pedersen



Tidlig julegave til 
gruppen

Ejstrupholm Gruppe har mod-
taget 8.000 kr. fra Tuborgfondet 
som er blevet søgt hjem til køb 
af ny bærbar pc samt en ny pro-
jektor. 
Begge dele giver os mulighed 
for at inddrage mere avanceret 
teknologi i spejderarbejdet og 

kan blandt andet blive brugt til 
de ugentlige møder, ture, leder-
møder mm. 
Vi takker Tuborgfondet for den 
flotte donation. 

På ledernes vegne
Jack Starche 

Juleafslutningen 

Årets sidste møde for både ulve 
og spejdere blev afviklet på 
traditionel vis i Missionshuset i 
Ejstrupholm. 

Der var fælles opstart for alle, 
hvorefter der blev lavet seks 
hold med både spejdere og ulve. 
I løbet af de næste tre kvarter 
skulle holdene nu prøve kræfter 
med forskellige julediscipliner 
blandt andet smørklattekast-
ning, iglo-bygning, hit med jule-
sangen, mandelsmutning og 
pebernøddespisning. 

Efter et godt løb havde den 
gode gruppeleder gjort klar i 
Missionshuset med både saft og 
æbleskiver.

Aftenen sluttede af med en for-
nemt krybbespil fremført af led-
erne under instruktion af Lene. 
Inden vi alle gik hjem for at se 
julekalender, ønskede vi hinan-
den en glædelig jul samt et godt 
og sikkert nytår.

På ledernes vegne
Jack Starche
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Familiespejderne

Årets første familiespejder-
møde bød på fastelavnsris-
fremstilling, popcorn og varm 
kakao over bål og så selvfølgelig 
kælkning - når sneen ligger der, 
er det nemlig vigtigt at bruge 
den.

Som I kan se på billederne fik 
stort set alle, store som små, et 
par gode ture ned ad Rådsklip-
pen-bakken.

Næste møde for familiespej-
derne er søndag d. 1. marts til 
sædvanlig tid kl. 10-12.

Glem ikke at kigge på gruppens 
hjemmeside, hvor alle fami-
liespejder-møderne for 2015 nu 
står.

Spejderhilsen
Jette og Mette



Nyt fra ulvene

Vi er glade for vores friske, søde 
og sjove ulve – fordelt over 4 
bander. Vi må dog gentage, at 
ulvene nogle gange er for let 
påklædt til det udendørs spej-
derliv :-) Spejdere og dermed 
ulve skal altid være beredt på 
udendørs-aktiviteter. Vi håber, 
I forældre vil hjælpe børnene 
med både påklædningen og 
ugentligt tjek af hjemmesiden i 
god tid inden onsdagsmøderne, 
da ændringer jævnligt finder 
sted, og da programmet nogle 
gange overrasker: 
www.ejstrupholmspejderne.dk

Her vil vi fremhæve nogle 
vigtige datoer og begivenheder 
i forårets program:

• 18.2. Fastelavn: Kom helst 
udklædt:-) Se frem til: 
Tøndeslagning, fastelavns-
boller mm.

• 25.2. Besøg i kirken.  
VI MØDES OG AFSLUTTER I 
KIRKEN til normal mødetid. 
Vi skal bl.a. lege, på løb og 
smage noget spændende ...

• 18.4. Distriktsturnering i 
Tjørring, hvor vi møder nye 
spejdervenner og deltager i 
sjove konkurrencer. 

• 14.-16.5. Distriktslejr på 
Trevæld Spejdercenter 
(Troppen bliver der til den 
17.5.) Vi bruger Kristi him-
melfartsferien på en masse 
nye og gamle spejderakti-

viteter, vi bor i telte, laver 
lækkerier over bål, laver 
kæmpebrætspil, konkur-
rerer om sølvpløkken mm. 
Familierne kan hente os 
lørdag formiddag og snuse 
til lejren :-)

• 20.5. Besøg Harrild Hede 
Naturcenter. Vi mødes og 
afslutter derude til normal 
tid. Forældre aftaler kørsel 
indbyrdes.

• 24.6. Fælles sommeraf-
slutning for hele gruppen 
på Rådsklippen, Enghavevej 
30. Medbring madkurv – vi 
stiller grill op. Der vil være 
sommerlejrinfo og aktiv-
iteter til alles fornøjelse. Se 
klokkeslet på hjemmesiden, 
når vi nærmer os.

• FGruppesommerlejr. Vi 
tager afsted lørdag i uge 
26, og ulvene skal hentes 
hjem mandag eller tirsdag 
efter fyraften. Nærmere info 
følger ... 

Med venlig ulvehilsen fra Laura 
Bie, Helle Drongstrup, Linea 
Topp, Maja Lind, Rasmus Win-
ther, Finn og Lene Jensen Yde

P.S. Laura skal til USA fra start-
en af februar til midt i marts, så 
vi ønsker hende en skøn rejse 
og glæder os til at høre om den. 
Helle og Lene er kontaktperson-
er for forældre og børn, mens 
Laura er afsted.
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Troppen

Endnu et år er gået, og vi er nu 
kommet ind i et nyt. Vi er star-
tet op igen efter et spændende 
program i december. Der er ble-
vet julehygget med oppyntning 
af hytten op til jul samt pa-
truljemøde. 
I december havde vi også 
bofælleskab, hvor spejderne 
boede i hytten onsdag-søndag. 
Lørdag aften/nat var der ju-
lenatløb i Ikast, hvor 2 patruljer 
deltog. I år var temaet jul, og 
spejderne havde det rigtig sjovt 
den aften. Søndag stod på jule-
salg nede i byen, hvor spejderne 
solgte juletræer og fuglefedt.
Juleafslutningen foregik som 
sædvanligt i Missionshuset, 
hvor både spejdere og ulve var 
samlet. Her var de på et lille 
løb og hyggede derefter med 
æbleskiver og krybbespil. 

Som noget nyt havde vi 
NytårsSpejderfest i Missionshu-
set. Det var for alle spejdere i 
Ejstrupholm gruppe og andre, 
der er tilknyttet gruppen.
Programmet for næste halvår 
er kommet på plads og byder 
på mange spændende spejder-
møder. De første møder er ble-
vet afholdt, hvor patruljerne er 
blevet enige om, hvad de gerne 
vil lave på deres patruljemøder 
i løbet af året. Programmet for 
det næste halve år er som altid 
tilgængeligt på hjemmesiden.

Tak for et rigtig godt spejderår 
i 2014, vi glæder os til mange 
flere i fremtiden.    

På ledernes vegne
Glen Christensen

Klanen ta’r til Østrig

Klanen har den sidste tid barslet 
med en sommerlejr til Østrig, 
og planerne ligger nu helt fast. 
Turen kommer til at gå til det 
traditionsrige spejdercenter 
Pfadfinderdorf Zellhof, der ligger 
nord for Salzburg. Vi tager nat-
toget d. 8. juli og kommer hjem 
igen d. 15. juli - sjovt nok også 
med nattoget … I mellemtiden 
skal vi afprøve den østrigske 
natur og møde masser af uden-
landske spejdere.

Derudover kører vi jo på med 
vores fastlagte program, der 
som det næste byder på rund-
visning på et ægte, dansk whis-
ky-destilleri.

Og som altid skal det nævnes, 
at alle voksne er velkommen i 
klanen :-)

Spejderhilsen 
Mette, klandiktatoren



Nytårskur

Spejderåret blev for hele grup-
pen skudt i gang fredag d. 9/1. 
Missionshuset lagde rammen 
for vores første nytårskur nogen 
sinde. 
Blandt lederne er der ingen tvivl 
om, at vi kan kalde det en suc-
ces! Aftenen startede med et 
festmåltid af dimensioner, da 
lederne serverede cirkusgryde 
for alle i salen. 
Efter alle var blevet dejligt 
mætte, var der underholdning 
ved Jette og Mette. To hold 
dystede mod hinanden, og 
der blev virkelig gået til den. 
Der blev bundet knob og stik, 
bygget i blinde, spist flødeboller 
og meget andet. Ved dystens af-
slutning stod det klart at Vok-
sen-patruljen vandt. 
Mens lederne vaskede op, blev 
der sunget sange fra spejder-
sangbogen, så taget i Missions-
huset lettede. Der var også et 
byløb, hvor vi gjorde brug af 
smartphones til at finde pos-
terne. Selv om der var nogle 
tekniske problemer, var der ing-
en, der for vild i Ejstrupholm 
(det er faktisk muligt ...). 
Mens alle familiespejdere, ulve, 
spejdere og seniorer var på by-
løb, havde de skønne forældre 
lavet Ejstrupholms, hvis ikke 
Danmarks længste, bananasplit 
i en gammel tagrende, Bjarne 
havde fundet. Aftenen sluttede 
med både ulvenes og spej-
dernes aftenbøn. 

Alle ledere i Ejstrupholm Gruppe 
takker for den fantastiske op-
bakning og for en rigtig god af-
ten. 

Jack Starche



et ?ManglerDU
 program 

Så kig på www.ejstrupholmspejderne.dk

Gruppeleder
Bjarne Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
21 28 23 08

Spejdershoppen
Vivian Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
75 77 30 69

Ulveleder
Lene Yde
Kirkegade 10
7361 Ejstrupholm
25 59 81 24

Spejderleder
Jack S. Jensen 
Isenbjergvej 21
7361 Ejstrupholm
29 36 36 26

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

Seniorleder
Glen O. Christensen
St. Nørlundvej 11
7361 Ejstrupholm
24 85 40 23

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
22 11 82 27

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

Klanleder
Mette M. Madsen
Enghavevej 45
7361 Ejstrupholm
51 89 46 84

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


