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Denne udgave af Rådsklippen News har ladet vente 
på sig ... MEN det betyder til gengæld også, at den er 

sprængfyldt af nye og lidt mindre nye nyheder om  
gruppen og alle dens aktiviteter!

HUSK endelig at sidste tilmelding til årets Gruppetur er 
søndag d. 27. marts. Rigtig mange har allerede tilmeldt 

sig, men der er altid plads til flere :-)

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Som nogle af jer måske har ob-
serveret, har vi fået monteret 
en del lys omkring hytten, så det 
meste af området er oplyst. Det 
har også her i vintertiden be-
tydet, at en del af vores aktivi-
teter selvfølgelig bliver afviklet 
udendørs. Nu kan vi glæde os til 
den lyse tid, vi går i møde, hvor 
vi virkelig kan udnytte vores  
dejlige område.

Som troppens børn måske 
har fortalt hjemme, er en del 
af vores yngre ledere flyttet. 
Omkring nytår var det Glen og 
Jack, der flyttede til andre byer 
i forbindelse med deres uddan-
nelse, og i efteråret var det 
Laura Bie og Julie, der smut-
tede. Emil startede hos CF først 
i marts, så ham ser vi heller 
ikke så ofte de næste 9 måned-
er. Jeg vil ønske jer alle fem, 
held og lykke med jeres nye liv. 
Vi håber selvfølgelig at se jer i 
gruppen i forbindelse med ar-
rangementer og lejre, og måske 
igen på et senere tidspunkt på 
”fast tid”.

Hvis der er nogen af jer foræl-
dre, søskende, eller måske bed-
steforældre, som har lyst til  
spejderarbejdet, er man mere 
end velkommen til at give en 
hånd med som leder. Vi kan 
bruge alle, der har lyst til at ar-
bejde med børn og spejderak-
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tiviteter - måske på månedsba-
sis eller oftere, hvis det passer 
bedre.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
et godt forår med rigtig mange 
gode spejderoplevelser.

Med spejderhilsen

Klubliv Danmark

Selv om vi har lavet en stor 
indsats for at få forældre til at 
tilmelde deres betalingskort til 
Klubliv Danmark, kan vi fortælle, 
at ordningen er opsagt.

DGI, som har været motor bag 
ordningen, har trukket sig, så 
alle aktiviteter ophører. 

Har en forening haft en op-
sparing i ordningen, bliver pen-
gene udbetalt. Hvis vi har haft 
forældre, som har tilmeldt de-
res betalingskort, vil vi benytte 
lejligheden til at sige tak for 
støtten.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Gruppetur d. 2.-3. april

Den første weekend i april tag-
er hele gruppen på den årlige 
gruppeweekend.
I år skal vi rejse jorden rundt i 
forsøget på at fange den beryg-
tede bankrøver Oliver Bertilsen, 
og alle skal arbejde sammen for 
at få ham tilbage i fængslet.

Det bliver en weekend med 
masser af aktivitet, samvær og 
hygge på tværs af alder og en-
hed. Kort sagt en weekend som 
man absolut ikke vil gå glip af.

Vi starter lørdag d. 2/4, kl. 9.00 
ved Rådsklippen, Enghavevej 30, 

7361 Ejstrupholm, og derfra 
er der fælles forældrekørsel til 
Assing Møllebycentret.

Vi slutter søndag d. 3/4, kl. 
13.00 ved Assing Møllebycen-
tret, Bukkærvej 8, 6933 Kibæk, 
og derfra er der fælles foræl-
drekørsel retur til Rådsklippen, 
Ejstrupholm.

Turen er gratis for alle, og 
tilmeldingen foregår via www.
flexbillet.dk/ejstrupholmgruppe

På planlægningsgruppens vegne
Mette Monrad Madsen



Familiespejder

Med blå blink og hylende siren-
er fór alle familiespejder-børn-
ene gennem Nr. Snede by! … 
næsten, der blev kørt stille og 
roligt, men der var både masser 
af lys og blink, da Brandmand 
Keld kørte en tur med alle børn-
ene gennem byen.
Månedens familiespejdermøde 
var rykket til Nr. Snede for at 
besøge en ægte brandstation. 
Her fik vi den helt store gennem-
gang af stationens brandbiler  
og indretning. Vi prøvede at 
slukke ildebrande med aviser 
og brandtæppe, og vi så, hvor-
dan en lille kop vand kan få 
en oliebrand i en lille gryde til 
at eksplodere vildt. Vi prøvede 
brandhjelme og brandtøj, og 
sidst men ikke mindst fik alle 
børnene er tur i en ægte brand-
bil.
Det var en super formiddag 
og mange tak til Brandmand 
Keld, der havde tid og lyst til at 
fortælle og vise!

De to næste familiespejder-
møder afholdes ikke i Rådsklip-
pen som normalt:

• D. 3. april, kl. 10-12, afholdes 
mødet i Kibæk samtidig med 
resten af gruppens gruppe-
tur på Assing Møllebycentret, 
Bukkærvej 8, 6933 Kibæk.  
Som familiespejder kan man 
både deltage på hele grup-
peturen, fra 2.-3. april, eller 

man kan ”blot” deltage i det 
sædvanlige familiespejder-
møde om søndagen.

• D. 17. april, kl. 10-ca. 13, 
afholdes mødet i forbin-
delse med Økodag 2016. 
Vi skal derfor være ved 
Uffe Bies gård, Storgård-
vej 6, 7361 Ejstrupholm. 
Der vil være forskellige spej-
deraktiviteter om formid-
dagen, og køerne lukkes ud 
på græs kl. 12.00. Tag gerne 
en madpakke med, så vi kan 
holde fælles picnic.

Se resten af årets familiespej-
der-møder og -weekender på 
www.ejstrupholmspejderne.dk

Kæmpe familiespejderhilsen fra
Mette Monrad Madsen
Familiespejderkoordinator
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Nyt fra ulvene

Vi har startet et nyt år op med 
ulvene, der er kommet nye le-
dere til, og ulvene er glade for 
at have dem her, hvilket led-
erne er glade for. Det er rigtig 
hyggeligt at være sammen med 
ulvene, fordi de godt ved, hvor-
dan man skal opføre sig. 
Da vi var på weekendtur, kom 
der 12 ulve og et lederbarn. Det 
er mange i forhold til at det var 
den første weekendtur. 
Ulvene var selv med til at lave 
aftensmad, morgenmad og 
middagsmad. Ulvene øvede 
hele aftenen på ulveloven, så 
de kunne sige den til fuldmåne-
ceremonien. Til fuldmånecere-
monien fik ulvene deres nye ul-
venavne og det samme gjorde 
de nye ledere. 
Dagen efter tog de hjem klok-
ken 13.00.

Ulvenes nye navne:
• Sofie - Sambhur
• Karoline - Chil
• Silas - Mysa
• Cecilie - Darzee
• Alberte - Gråbror
• Anna - Ikki

Ledernes nye navne:
• Lærke - Raksha
• Megan - Messua
• Johanne - Phao
• Benjamin - Pudmini
• Deni - Bagheera

Deni Smit
Ulveassistent
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Nyt fra troppen

Endelig er det blevet forår. Fu-
glene kvidrer, og solen begyn-
der at titte frem igen. Det bety-
der også, at der venter en masse 
spændende spejderoplevelser 
forude, deriblandt gruppetur på 
Assing Møllebycentret, økodag 
og friluftsgudstjeneste. 

Her på det sidste har vi afholdt 
nogle ”ud af huset-arrangement-
er”. Spejderne har blandt andet 
bagt lækre fastelavnsboller i 
skolens køkken, samt prøvet at 
skyde til måls, da vi holdt møde 
i ”Pletten.” Noget der vakte stor 
begejstring blandt både drenge 
og piger. Derudover er der ble-
vet slået katten af tønden, og 
der har været fokus på samar-
bejde i patruljerne.

Desværre har vi også måttet 
sige farvel til nogle af vores 
dygtige ledere, i hvert fald for 
en stund. Jack, Julie, Glen og 
Laura er alle flyttet på grund af 
uddannelse, og vi ønsker dem 
al mulig held og lykke med det 
hele! 

Til gengæld har vi fået nogle nye 
dygtige ledere ind i gruppen; 
Lars, Signe og Pia, som troppen 
har taget rigtig godt imod.
Vi ser frem til et forår fuld af 
spændende udendørsaktiviteter.

Spejderhilsen fra 
Emma Thorup Jacobsen 
og de øvrige tropledere



Julenatløb

En kold december-nat mødtes 
omkring 200 spejdere fra hele 
kommunen i Bording. En super 
sej patrulje fra Ejstrupholm var 
selvfølgelig også med. Temaet 
for løbet i år var Rummet.

Vi startede ved en kode-
post, hvor vi skulle læse en 
morsekode på en tørresnor. Der 
var også koder på en mursten.

Så kom vi op til Julie og Jacks 
post, hvor vi skulle lave De 10 
Bud til vores egen nye planet.

Da vi gik fra deres post, så vi 
nogle knæklys. Pludselig kom 
der nogle uhyggelige mænd ud 
fra skoven. Vi blev helt vildt 
bange! Vi fik at vide, at vi skulle 
gå ind i skoven og finde nogle 
ting, som ufo’en havde tabt. Der 
var også nogle meget skræm-
mende rumvæsen-aber, som vi 
blev meget bange for. På mad-
posten fik vi en opskrift, som 
kun var til en person, men vi 
var jo fire, så vi skulle gange 
op. Det var lidt svært. Heldig-
vis var vi gode til det, og maden 
smagte faktisk godt!

Vi var ikke ret gode til pioner-
posten, så den snakker vi ikke 
om. Men vi fik da bygget et 
spisebord. 

Den sidste post, vi nåede, var 
førstehjælpsposten. Der var en 
masse mennesker, der var styr-
tet ned i en rumraket, så mange 
var kommet til skade. Vi kom til 
at slå en ihjel, men vi hjalp en 
anden, så det var jo godt. 

Da løbet var færdigt, fik vi alle 
en chokoladebolle og varm ka-
kao. Vi sang julesange og fandt 
ud af, at vi ikke kom på sidstep-
ladsen! Jubi!!! Vi kørte hjem til 
Rådsklippen, hvor vi sov længe 
og fik rundstykker til morgen-
mad. Så spillede vi spil og var 
med til Julesalg i Ejstrupholm.

Hilsen Camilla, Nicoline, Ayoe 
og Mads A.

Også stor tak fra lederne for en 
super aften og nat med en flok 
skønne spejdere! Vi glæder os 
virkelig meget til næste år!
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Nyt arbejdsstof

I forbindelse med det nye spe-
jderår har KFUM -Spejderne ud-
viklet et nyt arbejdsprogram 
angående mærker og fokus-
områder hos korpset.

Det nye stof er blevet til under 
overskriften ”Sammen rykker vi 
verden – Med vilje” som også 
er udgangspunktet for de kom-
mende lejre vi skal på, både de 
mindre i vores egen gruppe og 
den store Spejdernes Lejr 2017, 
der venter os i sommeren 2017 
(som vi allerede nu glæder os 
rigtig meget til).

Helt specifikt kaldes det nye 
arbejdsprogram for ”Paletten”. 
Paletten består af seks for-
skellige udviklingsområder: 
Socialt, Fysisk, Selvstændigt, 
Følelsesmæssigt, Åndeligt og 
Intellektuelt. Hver af disse seks 
punkter har to læringszoner 
under sig, der passer til over-
skriften. Det er ud fra disse om-
råder, at vi i troppen har plan-
lagt forårets program (som er 
super godt, det lover vi!)

Vi har i tropledergruppen lagt 
meget arbejde i at få inkorpo-
reret Paletten i vores møder, 
og dette har indtil videre ført 
til beslutningen om et mærke, 
som vores spejdere kan se frem 
til at tage over tre separate 
møder i løbet af maj/juni, så de 
kan have det i hånden (og gerne 

påsyet deres uniform) inden 
sommerlejren.

Vi vil selvfølgelig ikke afsløre 
alt for mange detaljer om det 
(vi skulle jo nødigt ødelægge 
spændingen), men vi tør godt 
sige, at fokuspunkterne især 
bliver på samarbejde og at 
finde egen styrke i gruppen/
patruljen, samt det at kunne 
udføre en given opgave i fæl-
lesskab ved hjælp af spejdernes 
egne talenter hver især.

Også fremadrettet vil Paletten 
blive brugt flittigt, og når vi i 
tropledergruppen sætter os 
sammen for at planlægge det 
kommende spejderårs møder, 
vil den danne basis for de 
beslutninger, vi træffer.

Vi ser alle frem til at arbejde 
mere med Paletten og håber, at 
spejderne vil være lige så glade 
for den, som vi er!

Pia Elisabet Lauridsen
Tropassistent



Oplevelser og 
sammenhold imellem
alle aldersgrupper

Alle enheder har spændende 
aktiviteter på tværs i de kom-
mende måneder. Nogle aktivi-
teter er for to enheder, og andre 
er for alle. Her kommer en lille 
beskrivelse af nogle af arrange-
menterne. Husk at få datoerne 
i familiens planlægningskalen-
der:

Intet møde for ulve og trop
Onsdag den 6. april er der intet 
møde for ulve og trop.

Gudstjeneste i anlægget til 
festival
St. Bededag fredag den 22. april 
har Bjarne og andre friske fyre 
mastesejlet klar til en smuk 
og hyggelig gudstjeneste i det 
grønne. Menighedsrådet giver 
rundstykker kl. 10, og kl. 10.30 
begynder gudstjenesten. Tag 
gerne din uniform på og din 
familie under armen :-) 
(Der står forkerte klokkeslæt i 
nogle af festivalprogrammerne) 
Husk evt. underlag eller andet 
til at sidde på.

Ulvene og troppen i kirken 
Onsdag den 18. maj kl. 16.30-
18. Vi mødes i kirken, deltager 
i et kirke-kode-løb (indendørs), 
lærer nye, sjove kirke-lege og 
får gang i fællessang og fæl-
lesskab. Bemærk at det er ul-
venes mødetid for begge en-
heder denne dag.

Klatreaften i Brande – trop 
og klan
Onsdag den 1. juni skal troppen 
og interesserede klanmedlem-
mer ud at klatre i Brande, da 
FDF har et enormt godt klatre- 
og rapelle-sted dér. Vi mødes 
ved vores egen hytte senest 
kl. 18.30, kører til Brande, 
og vender næsen hjem efter 
halvanden times klatring, så vi 
ca. kan være hjemme til nor-
mal afslutningstid. Hvis du har 
højdeskræk, kan du tage med 
og hygge dig på pladsen, tage 
fotos mm. 

Grillaften med sommerafs-
lutning
Onsdag den 22. juni kl. 17.30-
19. Alle enheder og børnenes 
familier mødes med madkurv, 
tøj efter vejret, skovturstæpper 
mm. Bjarne og Finn har tændt 
op, så I kan grillstege jeres kød. 
Der vil være info om sommer-
lejr - og sjov aktivitet for alle. 

Gruppe-sommerlejr
I år tager vi på fælles sommer-
lejr til Houens Odde Spejder-
center, hvor de forskellige en-
heder deltager forskellige dage:

• Familiespejder d. 25.-26. juni
• Ulve d. 25.-28. juni
• Trop d. 25. juni-2. juli
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Vores værter præsenterer årets 
sommerlejr således: 
”På Houens Odde Spejdercen-
ter tilbyder vi en centerlejrop-
levelse fyldt med spejderånd 
og fællesskab. Vores team af 
Houmænd står klar med en bred 
palet af spændende aktiviteter 
for spejdere i alle aldre.
Vi tilbyder alt fra sejlads til nåle-
filtning – Hos os er der både 
plads til udfordringer og hygge. 
Se mere om vores aktivitets-
tilbud på vores hjemmeside: 
www.houensodde.dk 
Vores lejrpladser ligger smukt 
placeret i skoven ved Kolding 
Fjord. På hver lejrplads er der 
faste bålpladser og rafter til pio-
nering. Vores moderne toilet-
bygninger med badefaciliteter 

Konkurrence!

Når du har fundet svaret, af-
leverer du det på en seddel med 
dit navn og enhed på til en leder, 
inden d. 6/4 2016. Hvis du har 
svaret rigtigt på spørgsmålet og 
været så heldig at blive udtruk-
ket, får du en lille præmie.

Trop: Hvilken dag kommer to 
dage efter dagen før dagen tre 
dage efter dagen før dagen, 
som er to dage efter søndag?

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

er placeret rundt om i skoven, 
tæt på lejrpladserne.
Hver eneste sommer åbner vi 
vores nær-butik, hvor din grup-
pe kan bestille madvarer og 
andre fornødenheder fra dag 
til dag - og der er selvfølgelig 
også en slikbutik, der er åben to 
gange om dagen.”

Vi ledere fra Ejstrupholm glæder 
os allerede til lejren, og vi kan 
garantere alle, der vil deltage, 
en skøn sommerlejr-perle! Husk 
at tilmelde jer, hvis I ikke allere-
de har gjort det. Det vil nem-
lig snart blive muligt at tilmelde 
sig endeligt – også for dem, der 
ikke fik sig forhåndstilmeldt.
 
Lene Yde

Ulve:
Hvad er klokken på dette ur?



Et kik i krystalkuglen

Hvornår er noget en tradition? 
Nu har vi haft dette element 
i Rådsklippen News to gange, 
så vi må snart være der.

Grib kalenderen og spids kug-
lepennen, her kommer der 
nogle vigtige datoer: 

Avisindsamling
Årets avisindsamling ligger på 
følgende datoer: 28. maj, 27. 
august og 26. november.

Gruppetur forår 2016
Hele gruppen lige fra fami-
liespejder til klan tager på tur 
fra d. 2.-3. april 2016. 
Se indbydelse og tilmelding på www.flexbillet.dk/ejstrupholmgruppe

Økodag 2016 - 17. april kl. 10-14
Vores landmandsfamilie åbner igen dørene til Økodag søndag d. 17. 
april, kl. 10-14, og som spejderguppe er vi selvfølgelig også med.
Ejstrupholmspejderne vil stå for bålaktivitet samt bruge vores super 
evner i knob og rafter til at få lavet en forhindringsbane.
Så har du/I lyst til at se køerne danse deres forårsdans, skal du tage 
familien med på Storgårdsvej 6, 7361 Ejstrupholm. Husk at fortælle 
nabo og venner om denne mulighed - frisk luft til hele familien, og 
det er helt gratis.
Jette Fogtmann er tovholder for Ejstrupholmspejdernes deltagelse.

Sommerlejr 2016
Som tidligere nævnt tager vi til Houens Odde Spejdercenter. Forhånds-
tilmeldingen er åben. Se mere på hjemmesiden.

Husk at du altid kan se et opdateret program på vores hjemmeside: 
www.ejstrupholmspejderne.dk



et ?ManglerDU
 program 

Så kig på www.ejstrupholmspejderne.dk

Gruppeleder
Bjarne Pedersen
Smedevænget 4
7361 Ejstrupholm
21 28 23 08

Udlejning
Ingeborg Brandt
Isenbjergvej 19
7361 Ejstrupholm
61 11 44 94

Familiespejder-
koordinator
Jette Fogtmann
20 66 06 16

Seniorleder
Emma T. Jacobsen
7361 Ejstrupholm
26 17 85 99

Gr.rådsformand
Poul Erik Jensen
Brandevej 25
7361 Ejstrupholm
22 11 82 27

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
22 11 82 27

Ulveleder
Helle Drongstrup
Vestergade 12, 1.
7361 Ejstrupholm
22 26 63 14

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

Kasserer
Elin Østerbøg
Birkevej 4
7361 Ejstrupholm
40 36 45 47

Hyttens adresse
Rådsklippen
Enghavevej 30
7361 Ejstrupholm
23 96 33 29 

Spejderleder
Finn Yde 
7361 Ejstrupholm
22 46 66 73

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


