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Sommerferien er lige om hjørnet, og snart er der som-
merlejr - så hvorfor ikke fordrive tiden med lidt læsning? 

Rigtig god fornøjelse med Rådsklippen News!



Nyt fra GL

Tiden flyver af sted. Vi nærmer 
os sommerferien og dermed er 
endnu et spejderår snart afs-
luttet. 
Traditionen tro slutter vi af med 
en sommerlejr, som jo bekendt 
går til Fyn. Det er en af de store 
oplevelser blandt årets aktiv-
iteter, og vi håber altid på stor 
deltagelse fra ulve og spejdere. 
Forberedelser til en lejr er stort 
set de sammen, om der er 10 
deltagere eller 30. Det er dog 
langt sjovere med 30.
Vi har her i foråret haft konkur-
rence af fodboldklubben, da de 
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har lagt deres kampe onsdag 
aften. Det har resulteret i, at 
en del af tropspejderne ikke har 
været til vores ugentlige møder. 
Dog er det skønt at få den meld-
ing, at de bestemt ikke er stop-
pet, men vender tilbage når de 
ikke længere skal spille kampe 
onsdag aften.
Fortsat god sommer og på gen-
syn efter ferien.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

Sommerlejr 2015

Som du måske har hørt går 
turen i år til Helnæs, som ligger 
ved Assens, Fyn. Helnæs er en 
halvø, og der ligger en gammel 
vindmølle, som vi skal bo ved.
 
Lejren bliver kun for os fra 
Ejstrupholm, så det bliver super 
hyggeligt. Igennem hele lejren 
kommer der løbende til at være 
små og store konkurrencer. Vi 
skal bl.a. konkurrere om hvem, 
der har den flotteste lejrplads, 
reneste patruljekasse, flotteste 
negle, reneste tænder, osv. 

Ulvenes lejr slutter onsdag, hvor 
de bliver hentet af deres foræl-
dre. Imens ulvene bliver hen-
tet, skal spejderne på hike (hike 

er spejdersprog for “lang gåtur 
med overnatning”). Det bliver 
en super god hike, så hvis du er 
spejder og skal på sommerlejr, 
skal du huske at tage din bedste 
rygsæk med. Vi ledere skal nok 
hjælpe dig med at indstille den 
ordentligt. 

Alle tilmeldte vil modtage en 
lejrbog, hvori der er mange flere 
informationer. Har i spørgsmål 
inden da, er I velkomne til at 
kontakte en fra lejrudvalget.

Vi ses til årets bedste lejr!

Lejrudvalget
Laura, Jack og Elin



Flexbillet

Langt de fleste vil have opdaget, 
at vi er begyndt at bruge hjem-
mesiden flexbillet.dk til vores 
lejre/ture. Det har vi valgt at 
gøre, da det fjerner en stor ad-
ministrativ byrde fra ledernes 
skuldre. 

Systemet er købt af KFUM-Spe-
jderne og er flettet sammen med 
vores eget medlemssystem. Det 
betyder, at vi benytter os af den 
e-mail/det telefonnummer, som 
blev oplyst til os da du/dit barn 
blev meldt ind hos os. 
Skulle I have skiftet enten det 
ene eller det andet, vil vi gerne 
have det at vide HURTIGST 

MULIGT! -og gerne skriftligt.
Vi vil fortsat udsende invitationer 
på papir, men ALLE tilmeldinger 
kommer i fremtiden til at foregå 
via flexbillet, så det er alfa og 
omega, at de oplysninger vi har 
på jer er korrekte. Ikke bare 
pga. flexbillet, men også så vi 
kan komme i kontakt med jer, 
skulle der opstå en situation 
hvor det er påkrævet. 

Har du/I spørgsmål til oven-
stående, kontakt 
Jack: jackstarche@gmail.com.

Hilsen Lederne

1. møde efter  
sommerferien

Selvom vejret (endnu) ikke er 
helt enig, så siger kalenderen 
sommerferie lige om lidt. De 
ugentlige ulve- og spejdermøder 
holder derfor sommerferie indtil 
august. 

1. møde efter sommerferien 
for ulve og spejdere er d. 19. 
august kl. 18.00-20.00. 
Her foregår den traditionelle 
oprykning.

Nye ulve og spejdere er  
selvfølgelig altid velkomne, men 
fra og med møderne d. 26. au-
gust bliver der taget ekstra godt 
imod dem.

Familiespejderne og Klan Kaj 
Kage kører efter deres planlag-
te helårsprogram – se hjem-
mesiden.
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Nyt fra 
Familiespejderne

Gruppens yngste spejder har 
været samlet igen – to gange 
endda. Denne gang bestod pro-
grammet af at finde ud af om 
der var liv i åen samt få lavet 
en flot buket til mor. Vi havde 
nemlig valgt at mødes på Mors 
dag ;-). 
Vi mødre glæder os nok til at 
se de fine blomster, der engang 
kommer frem fra det sorte muld.

Som ved alle andre festlige lej-
ligheder skulle vi have kage ... 
men den skulle bages over bål. 
Så hver især måtte til at spise 
indholdet af 1 stk. appelsin før 
dejen kunne komme i formen 
(appelsinskallen). 
Mums, de smagte godt, men det 
krævede lidt tålmodighed inden 
de var færdig - men så er det jo 
rart at kunne klatre i træer eller 
trille ned ad bakker eller finde 
regnorme m.m.

Forrige weekend var vi igen sam-
let ved Naturcenter Harrild Hede 
for dels at bage pandebrød over 
bål til sognets pilgrimsvandring 
og dels at udforske naturen ved 
Harrild Hede. 

Der blev fundet alt lige fra 
snegle og edderkopper til biller 
og jord. Og pandebrødene var 
en kæmpe succes, som alle de 
voksne hurtigt fik spist op.

Har du lyst til at give dit barn 
eller venners barn måske barne-
barnet en dejlig friluftsople-
velse, så kom til Familiespejder 
- se på hjemmesiden hvornår 
næste gang er.

Spejderhilsen Jette Fogtmann



Nyt fra ulvene

Vi har hos ulvene haft det rigtig 
godt siden sidst. Vi har været på 
distriktslejr, hvor vi viste, at vi 
kunne alle de ting, som vi har 
lært til ulv. Det var nogle rigtig 
sjove dage, hvor vi startede 
med at bygge vores helt egen 
lejrplads, komplet med spise-
bord og telt. 
Vi sluttede weekenden af med 
at lære, at vi er helt klar til som-
merlejr. 
Vi har også lavet nogle t-shirts 
til ulvene, som bliver brugt flit-

tigt, og de er bare helt vildt 
smarte. 
Vi lærer også at bruge et kom-
pas og snakke med hemmelige 
koder. Så har vi været på besøg 
ude på Harrild Hede, hvor en 
naturvejleder viste os, hvordan 
man kigger efter dyrespor i na-
turen. 
Senest har vi lært at lave noget 
lækkert mad, her iblandt pan-
dekager på trangia.

Ulvehyl fra Akela

Nyt fra troppen

Sommeren er ved at være over 
os. Det betyder lunere aftener, 
højt humør og en masse skønne 
udendørsoplevelser. 

Den sidste måned har budt på 
en hyggelig distriktslejr på Trev-
ældcentret. Her var der rig mu-
lighed for at finde nye venner og 
lave sjove aktiviteter. Her stod 
Ejstrupholm Gruppe blandt an-
det for et lejrbål. 

Derudover har de ugentlige ons-
dagsmøder blandt andet hand-

let om at blive rigtig dygtige til 
pionering og teltopsætning, så 
vi er klar til årets sommerlejr. 
Patruljerne har samtidig afholdt 
deres sidste patruljemøde for i 
år.

I ønskes alle en god sommer. 
Vi håber at se rigtig mange spej-
dere igen næste år!

Spejderhilsen lederne
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Årets bil-o-løb

I år er det blevet en stadfæstet 
tradition: Karl Åge arrangerer 
bil-o-løb for klanen. Og i år var 
Klan Ketchup fra Ikast endda 
inviteret med – men efterhån-
den som aftenen skred frem 
stod det klart, at man skal være 
Ejstrupholmspejder for at klare 
skærene ;-)

Første del af dysten handlede 
om førernes køreevner, hvor det 
måde skulle køres slalom for-
læns og baglæns i de deltagen-
de biler. Derefter var det ren rå-
styrke, der skulle på banen, da 
opgaven var at lave flest arm-
strækkere på tid.
Det kommer nok ikke som no-
gen overraskelse, at det var 
klanernes fædre, der domi-
nerede første del.

Derefter blev orienterings- og 
spejderfærdighedsevnerne sat 
i spil, da selve o-løbet begyn-
dte. Vi blev udfordret i alt lige 
fra historisk spejderviden og 
traditionelle spejderfærdigheder 
til blomsterplukningsevner og 
ansigtsmaling. Men til sidst løb 
tiden ud, og den endelige dom 
skulle falde.

Toyota-Teamet (Finn, Emil, Julie 
og Laura) vandt aftenens dyst, 
Team Voldsom Skoda (Jack, 
Bjarke, Elin og Mette) kom på 2. 
pladsen og Ikast-roverne blev 
nummer sidst  - så Ejstrup-æren 
er heldigvis stadig  i behold.
Tak for en SKØN aften! Og 
mange mange tak til Karl Åge 
for at arrangere!

Klandiktatoren



Skt. Georgs Dag

Torsdag d. 23. april summede 
Anlægget i Ejstrupholm af liv.
Grunden til dette var at det var 
Skt. Georgs Dag, dagen hvor 
alle spejdere uanset uniforms-
farve husker på hvorfor vi er 
spejdere. 

Vi havde i dagens anledning in-
viteret alle spejdere i hele Ikast-
Brande Kommune. Desværre 
var det ikke alle der kunne, men 
vi endte med at blive over 90 
spejdere! Der var spejdere fra 
Brande, fra Bording, ja selv fra 
Engesvang! 
Vi startede aftenen med at høre 
Sagnet om Skt. Georg. Om hvor-
dan han slog dragen ihjel for at 
redde landsbyen og prinsessen, 
men ikke ville have nogen form 
for betaling for det. Han mente 
at alle burde gøre noget godt 
for andre uden at få noget igen, 
og det er det, vi som spejdere 
husker og snakker om på Skt. 
Georgs Dag.

Efter Bjarne havde fortalt sag-
net, var der et stort Skt. Georg-
løb rundt i anlægget. 
Der blev reddet ringridning, løst 
koder, samlet spejderlove, lavet 
fakler, og så var alle også ovre 
og enten skrive eller tegne “det 
onde i min hverdag”. Der blev 
både tegnet unfair spejderle-
dere, onde lærere, dumme 
buschauffører og forældre det 
skændes.

Efter løbet havde vi en bålcere-
moni, hvor alle brændte deres 
tegning eller tekst omkring det 
onde i deres hverdag af. Sam-
men sagde vi også spejderlo-
ven. Inden alle kørte hjem, var 
der kage og saft.
Vi ledere vil gerne sige mange 
tak til alle vores gæster for en 
super hyggelig aften.

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
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)


