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Der er noget ved foråret, der sætter gang i planter, fugle 
og ikke mindst SPEJDERE og alle deres aktiviteter!

Så skynd dig at komme i gang med læsningen og bliv 
klogere på alt det, der sker i og omkring Ejstrupholm 
Gruppe!

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Nu kan vi, efter rigtig lang tids 
venten, bestille nye uniformer. 
Her i begyndelsen kan man få 
100 kr. i rabat i forhold til nor-
malprisen. Når man læser dette 
har jeres barn allerede fået en 
folder med hjem, hvor I kan 
læse om tilbuddet. Vi vil også 
tilbyde en fælles bestilling for 
hele gruppen. Det er absolut 
ikke en nødvendighed at købe 
en ny uniform. Hvis den man 
har, er i fin stand, kan man sag-
tens fortsætte med at slide på 
den.

Som man sikkert har bemær-
ket har vi indført en ny tilmeld-
ingsmåde til vores ture og lejre. 
Man modtager e-mails med ind-
bydelser og informationer med 
henvisning til Flex-tilmelding, 
som også giver mulighed for 
evt. betaling. Det gør vores da-
gligdag betydelig nemmere, da 
vi er fri for alle de kontante ind-
betalinger, som vi har været vant 
til. Vi håber, I vil tage godt imod 
det nye system. Det er nemt og 
brugervenligt. Skulle der mod 
forventning opstå problemer, 
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så kontakt os endelig. Hvis be-
hovet opstår, kan forældre også 
tilmelde sig som chauffører eller 
kagebagere.

Vi har mulighed for at tilbyde 
vores unger gratis deltagelse i 
forskellige ting i løbet af året. 
Den første gratis begivenhed 
er Distriktsturneringen. Det 
kan vi kun gøre i kraft af vores 
avisindsamling, som vi tjener en 
god sum penge på. De penge vil 
vi selvfølgelig gerne bruge så 
bredt som muligt i hele gruppen. 
Det mener vi bedst kan lade sig 
gøre ved at tilbyde ”gratis” del-
tagelse i forskellige ting eller 
med et godt tilskud til f.eks. en 
lejr. Det er en dejlig situation at 
være i. Samtidig håber vi på, at 
vi kan få et par ekstra deltagere 
med på den konto.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
en rigtig god sommer med et 
væld at gode spejderoplevelser. 
Husk nu at tjekke jeres e-mail.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Ny uniform

Ønsker du den nye uniform, 
kan den bestilles på vores egen 
hjemmeside:
www.ejstrupholmspejderne.dk 
vælg fanen ”Om os” og derefter 
”Flexbillet”. 
Ved at bestille via gruppen spar-
er du portoen.

Det er ikke noget ”must” at købe 
den nye uniform, men er du ved 
at vokse ud af den gamle, er 
her et engangstilbud, der spares 
100,00 kr. pr. uniform.

Spejderhilsen alle lederne :-)
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Skt. Georgs Dag

Da Lord Robert Baden-Powell i 
1907 oprettede spejderbevæ-
gelse i England, valgte han Skt. 
Georg, eller Sankt Jørgen på 
dansk, som bevægelsens skyt-
shelgen. 
Skt. Georg blev født i Syrisk 
Palæstina ca. 275 e.Kr. fødsel 
og døde samme sted d. 23. april 
303 e.Kr.
Ifølge legenden blev en by ter-
roriseret af en ondskabsfuld 
drage. Skt. Georg hjalp by-
ens indbyggere og slog dragen 
ihjel. Som tak ville indbyggerne 
og byens konge give Georg 
prinsessen og hele kongeriget, 
men Georg takkede pænt nej 
og sagde, at det var hans pligt 

som ridder, samt enhver andens 
pligt, at hjælpe hvor man kunne 
uden at forvente en belønning. 
Af denne grund valgte Baden-
Powell ham som vores skytshel-
gen. Siden 1907 har spejderne 
hvert år på d. 23. april mindes 
hans tapperhed og vilje til at 
hjælpe andre.
I år har vi i Ejstrupholm invit-
eret alle spejdere i hele kom-
munen til at fejre Skt. Georgs 
Dag d. 23. april. Dette gør vi i 
Anlægget, og på et lidt andet 
tidspunkt end vi plejer, nemlig 
kl. 18-20. Mere info følger på 
hjemmesiden.

Spejderhilsen Jack Starche



Distriktslejr

Vi vil gerne styrke børnenes 
kendskab til de andre spejder i 
distriktet, derfor har vi i år valgt 
at tage på lejr med dem i Kristi 
himmelfartsferien.
Denne lejr kommer til at lægge 
vægt på ”dengang far var spe-
jder”. Det vil sige, at vi kom-
mer til at dyrke nogle af de 
gamle spejdertraditioner. Der er 
selvfølgelig også fokus på sjov 
og hygge.
Spejderne er inviteret fra tors-
dag d. 14. maj til søndag d. 17. 
maj
Ulvene er inviteret fra torsdag 
d. 14. maj til lørdag d. 16. maj.

Vi glæder os rigtig meget til at 
arbejde sammen med de an-
dre grupper i distriktet, vi har 
et rigtig godt samarbejde med 
dem og håber på, det forsætter. 

Spejderhilsen Laura Bie

Festival

Ejstrupholm holder som sæd-
vanlig festival i weekenden om-
kring store bededag d. 30. april 
til 2. maj. I år er vi sammen 
med ALLE foreninger i byen ble-
vet inviteret med. 

Vi vil sammen med Gymna-
stikforeningen stå for et byløb, 
hvor man bliver udfordret både 
fysisk og intellektuelt. Glæd jer, 
det bliver en fest! 

Ejstrupholm
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Nyt fra 
Familiespejderne

Foråret er sjovt nok også kom-
met til Familiespejdernes 
månedlige møder, så vi har plan-
tet kartoffelspande - nu venter 
vi kun på, at planterne vokser 
op og giver en masse lækre kar-
tofler til middagsbordet.

Det er altid skønt at komme 
til Familiespejder og møde en 
masse smilende og veloplagte 
børn, forældre og bedsteforæl-
dre. Men tag endelig naboen 
eller kusinen med næste gang, 
så de også kan være med.

Alle forældre har nu også mu-
lighed for at deltage i en Fami-

liespejder-workshop d. 7. juni 
kl. 10-17 i Holstebro. Her vil 
der være mulighed for at møde 
andre voksne Familiespejdere 
og få nye ideer og erfaringer i 
forhold til Familiespejder-akti-
viteter. Det hele er arrangeret 
af Naturliv for Småbørnsfamilier 
og KFUM-Spejderne, og der er 
gratis deltagelse og kørselsre-
fusion. Tilmelding til Mette (på 
mettemonrad@gmail.com eller 
51 89 46 84) og derefter koor-
dinerer vi fælleskørsel og nær-
mere info.

Spejderhilsen Jette og Mette

Avisindsamling

Så er der igen kun en måned til 
vi skal samle aviser. På sidste 
grupperådsmøde blev det endnu 
engang klart, hvor vigtigt det er, 
at vi får samlet aviser og pap, 
og at vi er nok til at gøre det. 
På sidste møde havde vi nemlig 
sommerlejre og distriktsturner-
ing på dagsorden - også med 
hensyn til deltagerpriser. 

Hvor er det dejligt at have øko-
nomi, så disse priser kan lægg-
es på et meget lavt niveau. 
Derfor stor tak til alle, der 
hjælper med indsamling af avis-
er og pap.

Grupperådsformand
Poul Erik Jensen



Nyt fra ulvene

Hos os i flokken går det rigtig 
godt. Vi har altid mange ulve, 
der møder op og er aktivt del-
tagende i det, de skal lave. Det 
kan mærkes, at de nyder at 
være der.
Vi er for nylig gået i gang med 
at lave bandesærpræg til hvert 
barn. Da vi har ventet på de nye 
uniformer, blev vi ledere enige 
om, at børnene skulle have 
hver deres T-shirt med som 
”uniform”. T-shirtsene er blevet 
malet og pyntet efter alle kun-
stens regler, og jeg er meget sik-
ker på, der er mange børn, der 
glæder sig til at bruge dem. Det 
er jo også muligt at sy mærker 
på T-shirten, så man kan vise 
hvilke mærker, man har.

I nærmeste fremtid er der to 
ting på plakaten. Først den 
netop overståede distriktsturn-
ering og derefter Skt. Georgs 
Dag. Onsdag den 22/4 holder vi 
derfor ikke ulvemøde. I stedet 
mødes vi torsdag den 23/4, da 
det er Sankt Georgs Dag, eller 
Spejdernes Dag. Der vil være et 
arrangement for alle spejdere i 
kommunen. Nærmere info føl-
ger.
Til sidst vil vi lige bede jer om at 
sætte kryds i kalenderen fra den 
14-16/5, hvor vi har distriktslejr. 
Hertil kommer selvfølgelig også 
nærmere info senere.

Ulvehyl og forårshilsner fra 
ulvelederne
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Nyt fra troppen

Når vi kigger ud af døren in-
den vi tager til spejder, kan vi 
efterhånden se knopperne på 
træerne springe ud. Umiddel-
bart ændrer det ikke rigtig noget 
for os, men det er fantastisk, at 
det begynder at blive lysere om 
aftenen. 

Siden sidste News udkom, har 
vi i troppen lavet mange spæn-
dende ting. Vi har blandt andet 
haft besøg fra distriktet. Distrik-
tet valgte for nogle år siden at 
købe 6 sæt af LEGO-Mindstorms, 
som grupperne i distriktet frit 
kan benytte sig af. Vi brugte 
aftenen på at bygge forskellige 
robotter til forskellige formål. 
Nogle skulle finde farvede bol-
de, andre skulle følge en række 
kommandoer fra spejderne. 

Efter vinterferien havde vi en 
hyggelig fastelavnsaften, hvor 
der blev slået katten af tønden. 
Det var skønt at se så mange 
klædt ud!

Vi er nu i troppen begyndt på og 
har næsten afsluttet et længere 
førstehjælpsforløb, som gerne 
skulle ende med at tropspe-
jderne kan behandle de mest 
almindelige lejr-skader; for 
eksempel kniv-i-finger, rafte-
på-fod eller jeg-har-glemt-at-
drikke-nok-vand-som-min-led-
er-sagde. 

Senere vil vi arbejde meget med 
kort og kompas, da målet er, at 
spejderne skal kunne tage på 
hike til sommer udelukkende 
med disse.
Vi er også i de næste stykke tid 
blevet inviteret til en række for-
skellige ture/lejre, læs om dette 
andet steds i bladet. 

Slutteligt skal vi byde Laura vel-
kommen tilbage. Hun har været 
på roadtrip i USA i halvanden 
måned og har været savnet af 
både spejdere og ikke mindst 
ledere. 
Vi kan i lederstaben tydeligt 
mærke, når vi mangler en leder 
i og med at vi skal løbe lidt hur-
tigere. Har man som forældre/
bedsteforældre/tante/onkel lyst 
til at hjælpe os på et eller andet 
plan, er man altid velkommen til 
at byde sig til. 

Spejderhilsen
Tropleder Jack Starche



Sæt kryds i 
Klan-kalenderen!

For klanen er de allervigtigste 
datoer de næste par måneder:

30. maj hvor Finn og Mikkel 
arrangerer hardball OG gokart-
møde (måske på samme tid?) 
og 11. juni hvor nygifte Karl 
Åge Hvid Maj arrangerer det 
traditionelle og sagnomspundne 
Bil-oløb.
Så der er noget at glæde sig til!
- de nævnte herrer sender 
selvfølgelig nærmere info ud, 
når vi kommer lidt tættere på 
;-)

Spejderhilsen 
KD Mette Monrad Madsen
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Beretning fra 
Forældremødet 
(og valg til grupperåd)

Det er altid spændende, hvor 
mange forældre der vælger at 
bruge en aften på vores foræl-
dremøde. Igen i år blev vi 
glædeligt overraskede med et 
pænt fremmøde.
Efter årsberetning fra grupperå-
dets formand, gruppeleder og 
hytten, var det tid til fremlæg-
gelse af vores pæne regnskab. 
Det blev godkendt uden kom-
mentarer. 
Derefter gik vi til valget. Jane 
Topp modtog ikke genvalg. Ef-
ter en forslagsrunde var der de 
navne på tavlen, vi havde brug 
for, og Lone Jensen (Lærkes 
mor) blev valgt ind som den    

eneste nye i grupperådet. 
Vi siger tak til det gamle grup-
peråd for det gode samarbejde. 
Vi glæder os samtidig til at sa-
marbejde det nye råd.

Gruppeleder 
Bjarke K. Pedersen

Tak for hjælpen!

Vi har netop haft arbejdsdag i 
hytten, hvor vi bl.a. fik bygget 
et nyt brændeskur, mens nogen 
gjorde rent og vaskede vinduer. 
Stor tak til alle der deltog, men 
her må vi erkende, at der havde 
været plads til mange flere, da 
de fleste fremmødte på en eller 
anden måde har tilknytning til 
bestyrelsen. Men tak til dem, 
som kom.

Grupperådsformand
Poul Erik Jensen





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
Laura Bie
Storgårdvej 6
7361 Ejstrupholm
20 55 76 36

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 

FamilieSpejder-
koordinator
Jette Fogtmann
20 66 06 16

Klanleder
Mette M. Madsen
Malmkærvej 11
7361 Ejstrupholm
51 89 46 84

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


