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Foråret i Ejstrupholm Gruppe har budt på mange 
forskellige aktiviteter: 
Måske var du en af de over tusinde besøgende, der var 
forbi til Økodag? 
Eller du var med til at fange bankrøveren Oliver 
Bertilsen?
... og selvfølgelig har du også været med til i hvert fald 
et af gruppens ugentlige møder.
 
I denne udgave af Rådsklippen kan du læse om det 
hele og lidt til endda. Og næsten sidst i bladet, under 
afsnittet Krystalkuglen, kan du bl.a. se datoerne for de 
første møder efter sommerferien.

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Så er foråret over os. Det er en 
skøn tid, hvor vi virkelig kan ud-
nytte naturen og vores dejlige 
omgivelser i hytten. 
I skrivende stund, har vi invi-
teret til en arbejdsaften i hyt-
ten. Vi er meget spændte på 
opbakningen. Vi håber selvføl-
gelig, rigtig mange forældre 
og venner af huset har lyst til 
at bruge halvanden time på at 
hjælpe med oprydning, så alt 
bliver nydeligt.

I dette spejderår er vi så hel-
dige at have 5 konfirmander. 
Vi ønsker jer alle tillykke med 
konfirmationen og håber meget 
på, I også fremover har lyst til 
at bruge en del af jeres fritid på 
spejderarbejdet. 
Når man når konfirmationsal-
deren, får man tilbud om at 
komme på Roland 1, som er 
første del af lederuddannelsen 
ved KFUM-Spejderne. 
To har takket ja til tilbuddet, 
nemlig Lærke og Nikolaj. Jeg er 
helt sikker på, I vil få en rigtig 
fed spejderoplevelse.

Sommerlejrforberedelserne er 
også i fuld gang. Vi glæder os 
meget til Houens Odde Spej-
dercenter, som plejer at diske 
op med super spændende ak-
tiviteter.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
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en god sommer og HUSK som-
merafslutning d. 22/6, hvor vi 
tænder grillen til den medbragte 
bøf eller pølse. Denne aften vil 
vi også give de sidste informa-
tioner omkring sommerlejren.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

Annonce

Står du og mangler et par 
småting til sommerlejren, har 
vi dolke, spisebestik, mug, kop-
per og flere andre ting på lager. 
Kontakt Bjarne, Gruppeleder.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Kære sommerlejr-
deltager

Vi glæder os til at tage på som-
merlejr med jer inden så længe. 
Vi bliver 45-50 fra gruppen, så 
det er da flot.
Der er sket den ændring, at vi 
ikke kan komme i Funky Monkey 
Land, men til gengæld vil der 
være fælles bus til lejren.
I får en lejrbog et par onsdage 
før lejren, så I har en masse 
at se frem til og pakke ud fra! 
Tropsspejdere skal have baga-
gen i en god rygsæk, da de skal 
på en spændende hike (vandre-
tur med overnatning) tirsdag-
onsdag.
Alle aldre/enheder skal sove i 
sovepose og også medbringe 
liggeunderlag. Nu ved I, hvad I 
evt. skal ud at låne eller skaffe 
af store ting ;-)
Aktiviteterne på lejren bliver 
bl.a. teambuilding, kreative 
værksteder og sejllads samt 

masser af lejrliv og hygge om 
bålet. Der vil være god mu-
lighed for at få nye spejder-
venner fra nær og fjern – og 
pleje de midtjyske venskaber.
Til gruppens sommer-afslutning 
d. 22/6 bliver der bl.a. mulighed 
for at lære, hvordan man pak-
ker en rygsæk fornuftigt, samt 
mulighed for at stille spørgsmål 
vedr. lejren.

Vh. Lene Yde på vegne af som-
merlejr-udvalget og alle lederne



Familiespejder

Familiespejdernes traditionelle 
møder har her i foråret været 
byttet ud med bl.a. Gruppe-
tur og Økodag, men vi kommer 
stærkt igen med det ”traditio-
nelle” fra august og frem.

Vi starter med sidste års suc-
ces: 

Sheltertur i hytten fra fre-
dag d. 12. til lørdag d. 13. au-
gust. Vi starter med aftens-
mad - selvfølgelig over et stort 
bål. Natten tilbringes i hyttens 
lækre sheltere, og lørdag skal vi 
hygge med aktiviteter og bål for 
alle aldre.

Dernæst byder de første søn-
dage i september, oktober og 
november på alt lige fra besøg 
af pirater til fremstilling af vores 
egen æblemost og trolderi. 

Og igen, traditionen tro holder 
vi juleafslutning fredag d. 2. de-
cember med fællesspisning og 
lommelygte-skattejagt i mør-
ket.

Vi glæder os til en dejlig som-
mer, efterår og vinter med en 
masse skønne børn og deres 
forældre!

Familiespejderhilsen fra
Jette, Tina og Mette
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Nyt fra ulvene

Den 2. april mødte alle ulvene i 
Assing Møllebycentret, hvor der 
skulle være gruppetur. 
Temaet var, at alle børnene 
var detektiver, der skulle fange 
tyven Oliver Bertilsen. De var 
rundt i en masse  forskellige 
lande for at finde ledetråde til, 
hvor han havde gemt sig, de var 
rigtig gode til at gætte hvor han 
havde gemt sig. 
Om aftenen var vi ude og gå en 
aftentur, så ulvene kunne falde 
i søvn. Det syntes de var hyg-
geligt, men også lidt skræm-
mende fordi det var mørkt. 
Næste morgen var der rigtig 
mange, der slet ikke ville hjem.

I selve ulveflokken går det 
meget godt, de er lige ble-
vet færdige med at tage deres 
første mærke, nemlig ’’Klar dig 
selv’’-mærket, hvor de både har 
syet og lavet mad. Så nu er de 
bare helt klar til sommerlejren!

Ulvene skal også med på årets 
sommerlejr på Houens Odde 
Spejdercenter, de skal være 
med i fire dage. Vi kan allerede 
høre, at de glæder sig meget.

Lærke M. Jensen
Ulveassistent



Nyt fra troppen

Tropsspejderne har god energi, 
men glemmer nogle gange tøj 
efter vejret :-) Husk det. Vi er jo 
et ude-folk.

Vi ser bl.a. tilbage på Sct. Georgs 
Dag, hvor vi hvert år omkring 
23. april fejrer spejderbevæ-
gelsen, Baden Powell (vores 
grundægger), aflægger spejder- 
og ulveløfter samt lærer om 
den tapre Sankt Georg/Jørgen, 
som befriede en landsby (fra en 
drage!), gav Gud hele æren og 
afslog at modtage prinsessen og 
det halve kongerige :-) Man kan 
lære meget af hans væremåde – 
og af Baden Powells væremåde. 
B.P. har udtænkt spejderarbej-
det, så det stadig er lækkert og 

vigtigt at være spejder i det fri – 
med kammeratskab, hjælpsom-
hed og positivitet i centrum.

Vi er ved at tage et mærke 
fra det nye arbejdsstof, og vi 
træner de basale spejderfær-
digheder på sjove måder – og 
krydrer programmet med ture 
ud af huset. Vi har bl.a. haft ud-
fordrende kode-aften, besøgt 
Ikast Svømmecenter, været på 
mange forskelligartede løb og 
fremover skal vi bl.a. pionere, 
besøge Brande Klatre- og ra-
pelletårn, besøge Falck i Nørre 
Snede og træne os klar til som-
merlejr m.m.

Mvh. Troplederne
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Klan Kaj Kage

Klanen har den sidste tid været 
lidt stille med sine egne ar-
rangementer, da vi hver især 
har haft travlt i enhederne, med 
flytning, opstart på studier og 
meget andet næsten lige så 
vigtigt som klanarbejde ;-)
Men denne sommer kommer vi 
stærkt igen og har planlagt føl-
gende aktiviteter:

• Action-weekend d. 21.-22. 
maj, med hygge, gokart, kla-
tring osv.

• Klatretur med troppen d. 1. 
juni, kl. 18.45, FDF-huset i 
Brande, Jyllandsvej 35, 7330 
Brande.

• Sejl-weekendtur i Danmark 
d. 17.-19. Juni. Mikkel sender 
info ud hurtigst muligt :-)

• Lave bålplads ved shelterne-
dag. Vi er ved at fastlægge 
den endelige dato, så meld 
din yndlingsdato ind via af-
stemningen på Facebook 
hurtigst muligt og inden d. 
23. maj. Klanbørn, -bedste-
forældre og velopdragne 
klanhusdyr er selvfølgelig 
yderst velkomne!

• Planlægning af næste års 
klanprogram, 19. august, kl. 
17.30-21.00 (inkl. aftens-
mad). Her planlægger vi det 
næste års klanaktiviteter - så 
vi glæder os til at se alle til en 
produktiv og hyggelig aften.

På gensyn ude i sommerlandet!
Spejderhilsen fra Klandiktatoren



Økodag 2016 
- køernes forårsfest!

Søndag d. 17. april slog Uffe Bie 
og familie atter dørene op til en 
omgang Økodag, og vi spejdere 
var klar med aktiviteter til de 
besøgende.
På tværs af gruppen var der om 
onsdagen blevet pioneret en  
forhindringsbane som blev 
brugt flittig. og den holdt til 
rigtig mange børn – flot pione-
ret ulve og spejdere, under kyn-
dig vejledning af lederne.
På selv dagen var vi klar med 
bålaktiviteter. Der skulle bages 
fladbrød, og der var fuld gang i 
bageriet - ca. 450 fladbrød blev 
bagt. Der var også mulighed 
for at kerne sit eget smør, som 
skulle bruges til bagning af brø-
det og på brødet efter bagning. 
Når alle aktiviteter var gennem-
ført, fik alle børnene et yverk-
rus.
Vi havde mere end travlt i tids-
rummet 10:30-13:00 – men det 
var sjovt. Sammen med vores 

landmand havde vi håbet på ca. 
750 besøgende, men der var ca. 
1.300 besøgende, ikke så sært 
vi havde travlt.
Som gruppens tovholder på 
Økodagen ser jeg allerede frem 
til næste år, for det er nu sjovt 
at lave aktiviteter for så mange 
gæster på så få timer, men vi 
skal vidst være lidt flere hænder 
til næste år.

Jette Fogtmann
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Gruppeturen i april

Vi havde en flot og velbesøgt 
gruppetur til Assing Mølleby-
centret. Tak til alle, der var med 
til at gøre den hyggelig, skæg 
og spændende. Udvalget havde 
lagt et stort arbejde i lejren, 
så det er dejligt, at det gav 
pote, og at alle aldersgrupper 
bakkede op.

Vi fik fanget bankrøveren Ber-
til, spiste som hotelgæster og 
kom hinanden ved på tværs af  
aldersgrupperne. 

Indendørs lejrbål, penge-natløb, 
aktiv morgenandagt og energisk 
rengøringsløb bød programmet 
også på.

Vi håber, at vi også i frem-
tiden kan være så heldige at 
have aktive forældre med på 
lejren – og også stor tak til alle 
kagebagerne, frugtkøberne og 
snolder-giverne samt dem, der 
var chauffører.

Lene Yde
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ULK en oplevelse for 
livet!

I påskeferien havde jeg for-
nøjelsen af at deltage på KFUM-
Spejdernes sidste ungdomskur-
sus, nemlig ULK, på skønne 
Houens Odde Spejdercenter 
ved Kolding Fjord!
Kan man kalde det et efter-
skoleophold i turboversion? Ja, 
det mener jeg næsten godt at 
man kan, det er i hvert fald et 
kursus, som oser af sammen-
hold, fællesskab og personlig 
udvikling.
På kurset blev vi som noget af 
det første inddelt i patruljer på 
kryds og tværs af køn, byer, 
distrikter og personlighed. 
Vi havde forinden udfyldt et 
spørgeskema samt en person-
lighedstest om os selv, så sta-
ben kunne blande os bedst mu-
ligt. Jeg oplevede, at man blev 

utrolig tæt med sin patrulje, 
bare i løbet af den ene uge, og 
vi fik lov til at opleve hinanden 
i mange forskellige situationer.
I løbet af ugen havde vi både 
teoretiske instruktioner om 
hvordan man bliver en bed-
re leder og hvilke styrker og  
svagheder vi selv havde, der 
var eftertænksomme øjeblikke 
og andagter, og endelig fik vi 
selvfølgelig også lov til at af-
prøve os selv rent fysisk, blandt 
andet på aktiviteten “Diamant 
for en dag”. 
I løbet af kurset lærte jeg rigtig 
meget om mig selv, men også 
om at fungere i en patrulje. Jeg 
vil helt klart anbefale ULK til an-
dre!

Af Emma Thorup Jacobsen



Et kik i krystalkuglen

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

Avisindsamling
Årets sidste avisindsamlinger 
ligger på følgende datoer: 
27. august og 26. november.

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

Sommerlejr (uge 26)
Se info andet sted i bladet samt sommerlejrbogen, der udkommer et 
par uger før lejren.

Opstart og oprykning for hele gruppen 
(første møde efter sommerferien)
Onsdag d. 17. august. Se nærmere info og tidspunkt på gruppens 
hjemmeside i starten af august.

Nye ulve og spejdere inviteres
Onsdag d. 24. august inviteres nye ulve og spejdere til ulve- og spej-
dermøderne.

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)


