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Rådsklippen News har ladet vente på sig - men det be-
tyder ikke, at aktiviteterne i spejdergruppen har ligget 
stille. I dette nummer kan du læse om alt lige fra som-
merens sommerlejr til Klubliv Danmark, årsstjerner og 
sommerlejrene i 2016 og 2017. OG så introducerer vi 

noget nyt: Krystalkuglen (SÅ hiv allerede nu kalenderen 
frem).

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Så er spejderåret rigtig godt i 
gang. Vi lander på et medlem-
stal, der i skrivende stund siger 
80 personer. Det er en smule la-
vere end sidste år. 
De opmærksomme har måske 
spottet tre nye ansigter blandt 
lederne. Det er Signe, Lars og 
Pia. Signe og Lars er tilflyttere 
og Pia bor på Brandeegnen. Vi 
er rigtig glade for at de har lyst 
til at bruge en del af deres fritid 
hos os. Der skal lyde et stort 
velkommen til dem alle tre med 
håbet om mange års samarbej-
de.

Sommerlejr
Da vi ved rigtig mange fami-
lier planlægger deres sommer-
ferie allerede nu, har vi også 
lagt en dato for sommerlejren 
2016. Det bliver i uge 26, altså 
den første uge i skolernes ferie. 
Lejren bliver en centerlejr og 
kommer til at foregå på Houens 
Odde Spejdercenter, ved Kold-
ing. Så kære ulv og spejder. Far 
og mor må vente med at få jer 
med på sommerferie til uge 27, 
for vi skal på spejderlejr i uge 
26.

Avisindsamling
Inden for kort tid vil samtlige 
familier modtage en plan over 
vores papirindsamlinger, og 
hvornår man skal hjælpe. 
Det er for de fleste familier kun 
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en enkelt gang i løbet af året. Vi 
håber, I tager godt imod sedlen, 
da det er meget vigtigt for os, at 
vi er folk nok på de pågældende 
lørdage. Det er ca. tre timer der 
skal afsættes.

Husk! Hytten er altid åben, når 
vi er der. Har man spørgsmål, 
eller bare lyst til en sludder, er 
alle meget velkomne til at blive 
til en kop kaffe eller te og en 
snak. Man må også meget gerne 
bare iagttage, hvis man vil vide 
lidt om, hvad ungerne laver i 
den tid, de er sammen med os.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



det i første omgang kan bidrage 
med, men på sigt kan det måske 
give en fast sikker indtægt. 
Man forventer, flere butikker og 
kæder tilmelder sig ordningen, 
så vi håber I tilmelder jeres kort 
og støtter det lokale spejderar-
bejde. På forhånd tak.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

Spejderbutikken 
55Nord kommer til 

Ejstrupholm

Fredag den 13. november 2015 
kommer vores spejderbutik til 
byen. 
Butikken er en stor lastbiltrailer 
fyldt med spejderudstyr. Man-
gler man en kop, en sovepose 
eller måske en ny uniform, kan 
man se det store udvalg og 
prøve uniformen, så man får 
den rigtige størrelse. 
Butikken åbner den 13. no-
vember på P-pladsen ved Jyske 
Bank, kl. 16.00 og den er åben 
til kl. 17.30. Man kan se udval-
get i kataloget, som er blevet 

omdelt til ulve og spejdere, eller 
finde det på www.55nord.dk.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

Klubliv Danmark

I ugerne efter Rådsklippen News 
er udkommet, får alle medlem-
mer af gruppen en lille folder 
med hjem. Den fortæller lidt om 
Klubliv Danmark og om hvor-
dan  forældre, kan være med til 
at støtte spejderarbejdet øko-
nomisk, ved at tilmelde sit/sine 
dankort til ordningen. Tilmeldin-
gen er sikret og udviklet af Nets 
og DGI. Vi ved ikke helt, hvad 



Uddeling af 
årsstjerner for 
spejderåret 2014-2015

1 år
Cecilie Andersen
Mads Sønd andersen
Camilla Nielsen
Sara Skiffard Mathisen
Kristian Bæk Jeppesen
Noah Bork Christensen
Lucas Bork Christensen
Daniella Bertelsen
Maja Møbjerg Jensen
Anne Sofie Gaasdal
Andreas Duedahl Svaneklink
Frida Bolesen
Thorbjørn Sanggaard Hansen

2 år
Mille Fibiger Strandsbjerg

Katrine Jeppesen Hvid
Phillip Gabriel Winther
Siske Olsen
Rikke Fibiger Strandsbjerg
Megan Violet Kjær
Caroline Skiffard Jensen
Camilla Degn
Josefine Bredgaard

3 år
Sjoered Minema
Line G Hansen

PLPA

Hvad er det lige med alle de for-
kortelser? Hvor kommer de fra 
og hvad betyder de?
PLPA står for PatruljeLeder og 
PatruljeAssistent og betegner 
“lederne” af en patrulje i spe-
jdertroppen. PLPA er et kursus 
for de ældste spejdere, hvor 
man udvikler sine spejderfær-
digheder og bliver en bedre pa-
truljeleder eller assistent. Sta-
ben på kurset består af ledere 
fra hele distriktet. Ud over at 
byde på forskellige spændende 
instruktioner er kurset også fedt 
at tage på, da man i løbet af den 

weekend kurset varer, får en 
masse nye venner fra distrik-
tet. Kurset er den første del af 
hele korpsets lederuddannelse, 
så når du har været afsted på 
PLPA er du virkelig klar på f.eks. 
et Roland 1-kursus. Næste PL-
PA-kursus afholdes d. 13.-15. 
november i Bording, og i næste 
Rådsklippen News kan du læse 
om en af spejdernes oplevelser 
derfra.

Spejderhilsen
Jack Starche
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Maja G Hansen
Ayoe Busted
Emma Stenholdt
Louise Jensen
Lærke Møbjerg Jensen
Daniel Dyrby Sørensen
Lærke Larsen
Nicoline Christensen
Deni Smith

5 år
Johanne Jeppesen Hvid
Mads Carlsen
Tabita Madsen Lyngvad
Nikolaj Andersen

6 år
Markus Nielsen
Thorbjørn Madsen Lyngvad

7 år
Benjamin Andersen
Emil Benjamin Lind

8 år
Linea Topp Jakobsen
Pia Elisabet Lauridsen

10 år
Emma Thorup Jakobsen

12 år
Jack Starche Jensen

13 år
Laura Bie
Julie Søndergård Jensen
Glen O Christensen

15 år
Elin Østerbøg

16 år
Rasmus Appelt Wither
Camilla Søndergård Jensen

17 år
Anders Svarre Jakobsen

19 år
Andreas Kristoffersen

21 år
Finn Jensen Yde
Bjarke Monrad Madsen
Niklas Brannang
Mikkel Jakobsen

23 år
Rene Drongstrup
Lasse Svarre Jakobsen
Mette Monrad Madsen

24 år
Helle Regine Drongstrup
Christian Mølsted Ibsen

25 år
Vivian K Pedersen

30 år
Lene Kjærsgaard Yde

32 år
Mette Andersen

35 år
Jette Gubi Fogtmann

40 år
Bjarne K Pedersen

I år har vi to jubilarer. Emma 
Thorup Jakobsen med 10 år og 
Vivian K. Pedersen med 25 år. 
Det udløser en metalstjerne. 
Tillykke med det. Vi håber I 
holder ved mange år endnu.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Nyt fra 
Familiespejderne

Siden sommerferien har fami-
liespejderne været vidt om-
kring. Vi har overnattet i grup-
pens sheltere, presset uendelige 
mængder æblemost og sen-
est bagt pebernødder og lavet 
børnegløgg over bål. 
Fredag d. 4. december kl. 16.45-
18.45 holder vi juleafslutning 
med leg i mørket og fællesspis-
ning. 

Så tag hele familien med til en 
hyggelig aften - husk lommel-
ygte og tilmelding til enten Jette 
(20 66 06 16) eller Mette (51 89 
46 84).

Spejderhilsen Jette, Tina og 
Mette
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Sommerens lejr til 
Helnæs

I sommer tog spejdere og ulve 
på den årlige sommerlejr, som i 
år gik til Helnæs på Fyn. 
Da vi ankom, blev vi mødt af 
en flot havudsigt fra den plæne, 
der skulle blive vores lejrplads 
og hjem de efterfølgende dage. 
Alle spejdere og ulve gik der-
for straks i gang med at bygge 
deres lejrpladser op med telte, 
spiseborde og bålpladser. Børn-
ene benyttede dog også hurtigt 
chancen for at bade i havet i det 
gode vejr, lige så snart de var 
færdige med opbygningen. 
De følgende dage stod på akti-
vi-teter som ”smørrebrødslav-
ningskonkurrence”, Spejdermad 
DeLuxe, fodboldgolf, kanosejl-
ads og ”det-kreative-hjørne” for 
både spejdere og ulve. 
Alle aktiviteterne blev udført 
med glæde og højt humør. 
Kreativiteten ville ingen ende 
tage, når der skulle laves de 
flotteste og prægtigste smør-
rebrødsmadder til smagsdom-
merne. Derudover fik vi også 
bevist, at vi alle i sidste ende 
nok er bedst til spejderier, da 
vi afprøvede fodboldgolfbanen 
– der skulle i hvert fald mange 
skud til at få den runde bold i 
golfhullet. 
Vi var i år meget heldige med 
vejret og oplevede hver dag 
høj solskin over vores lille lejr, 
hvilket gjorde det hele lidt sjo-
vere. Hver aften var det tid til at 

tænde bålene, så vi kunne lave 
aftensmad. 
Senere på aftenen blev der tændt 
et større fællesbål og vi samles 
alle til lejrbål med sketchs og 
sang. Her blev lejravisen også 
læst igennem hver aften, så vi 
alle kunne høre, hvad der var 
sket af skæg og løjer i løbet af 
dagen. 
Midt på ugen var lejren slut for 
ulvene, som nåede op i den 
gamle mølle og på en lille gåtur 
inden de blev hentet af deres 
forældre, alt imens spejderne 
blev sendt afsted på årets hike. 
Spejderne gik 35 kilometer 
rundt på Fyn fordelt på to dage 
med en overnatning i shelter. 
Alle gennemførte hiken og kom 
tilbage til lejren med store smil 
og overskud.
De sidste dage af lejren blev der 
slappet af i den brændende sol 
og badet i havet. 
Den sidste aften blev den sid-
ste lejravis læst og de sidste 
sange sunget, inden det næste 
dag var til tid at pakke alt det 
ned, vi havde bygget op, inden 
forældrene kom og hentede de-
res savnede børn. 

På vegne af lejrens ledere vil jeg 
gerne sige tak for en rigtig god 
lejr! 

Julie Søndergaard Jensen 
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We want you!!
- hvis du er over 17 år, er Klan Kaj Kage lige 

noget for dig!

Hvad er en klan?
En klan er en samling af spejdere over 17 år, som mødes regelmæs-
sigt for at lave spejderaktiviteter kun for voksne. Det giver mulighed 
for samvær med andre voksne, med de samme interesser som en 
selv, og man kan udvikle og afprøve alle sine vilde og skøre ideer.

Hvad laver Klan Kaj Kage?
I Klan Kaj Kage mødes vi ca. en gang om måneden, typisk en dag i 
weekenden, og laver alt lige fra kæmpe-pionering af saunahytter til 
at køre gokart, overnatte i shelter, biografhygge, bil-o-løb og kano-
tur. Altså kort sagt en masse sjove aktiviteter, som vi selv er med 
til at planlægge og afholde. Man tilmelder sig aktiviteterne fra gang 
til gang, og forskellige medlemmer af klanen sørger på skift for at 
planlægge de enkelte aktiviteter.

Hvad koster det?
Det koster et almindeligt spejderkontin-
gent at være med i klanen, og man 
bliver derved også medlem af gruppen. 
Vi har derudover også en mindre del-
tagerbetaling på nogle af de store og 
dyre aktiviteter.

Hvor skal jeg tilmelde mig?
Ring, send en sms eller en e-mail til 
klanens diktator (det lyder måske 
lidt diktatorisk, men hun 
bider ikke): Mette, 
51894684 / mettemon-
rad@gmail.com

Spejderhilsen fra 
Klandiktator Mette Mon-
rad Madsen



Et kik i krystalkuglen

Et nyt fast element her i Råds-
klippen News bliver Krystal-
kuglen, hvor vi kigger lidt frem 
i programmet og kommer med 
datoer til jeres kalender ...

Juleafslutning
Traditionen tro slutter ulve og 
spejdere året af med juleafslut-
ning i missionshuset i Ejstrup-
holm d. 16. december. 
Denne aften er tiderne ændret, 
så vi kan være med alle samme 
(og nå at komme hjem til julekalender). Vi mødes kl. 18.00-19.30. 

Nytårskur
Vi gentager succesen og inviterer hele gruppen lige fra familie-spe-
jder til rovere til Nytårskur i Ejstrupholm Missionshus fredag d. 15. 
januar 2016.

Sommerlejr 2016
Hele gruppen tager næste år til KFUM-Spejdernes spejdercen-ter 
Houens Odde, som ligger ved Kolding Fjord.
Datoerne bliver lørdag d. 25. juni 2016 til lørdag d. 2. juli 2016. Mere 
info følger efter nytår.

Gruppetur 2016
Gruppeturen afholdes også i 2016 i forbindelse med arrangementet 
BUSK. Turen er i weekenden d. 29.-30. oktober 2016.

Sommerlejr 2017
Spejdernes Lejr 2017 afholdes i Sønderborg fra d. 22. juli til d. 30. 
juli 2017. 
Mere info findes på spejderneslejr2017.dk



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)


