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Så er der endelig nyt fra gruppen indeholdende alt lige 
fra sommerlejren i 2016 til nyt om alle de fantastiske 

spejderaktiviteter i 2017.

God læsning og GLÆDELIG JUL!



Nyt fra 
Gruppelederen

Man kan være leder og frivillig 
ved rigtig mange ting. Når man 
er det, som spejder, er det et 
must, at man kan lide at ar-
bejde med børn og unge men-
nesker. Man skal elske naturen 
og forstå at bruge den. Man skal 
være en god planlægger. Være 
kreativ når der planlægges ak-
tiviteter. Med andre ord skal en 
god leder være fantastisk alsi-
dig. Dem har vi heldigvis i vores 
gruppe, og de gør en stor ind-
sats for at gøre alle vores ulve- 
og spejdermøder spændende. 
Uden dygtige ledere, ingen 
børn.
Jeg vil takke alle vores ledere 
for det arbejde, de udfører, og 
for at give vores spejdere gode 
oplevelse den ene uge efter den 
anden.

Den helt store oplevelse ligger 
lige om hjørnet, nemlig SPE-
JDERNES LEJR 2017.
Allerede på nuværende tids-
punkt er der forhåndstilmeldt 
ca. 10.000. Man forventer, at 
omkring 40.000 spejdere fra 
Danmark og udlandet kommer 
til Sønderborg fra den 22.-30. 
juli 2017 for at deltage i lejren. 
Vi skal også af sted, og først i 
det nye år skal spejderne til at 
forhåndstilmelde sig. Det er en 
dyr lejr, 2.100 kr. pr. deltager, 
men vi vil give et godt tilskud til 
den enkelte, så prisen bliver bil-
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ligere. Det kan vi gøre i kraft af 
vores avisindsamling. Vi håber 
meget på stor tilslutning, så 
rigtig mange af vores spejdere 
får glæde af vores tilskud.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
en glædelig jul og et rigtig godt 
nyt spejderår i 2017.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

Juleafslutning 2016

14. december skal vi have ju-
leafslutning for hele gruppen 
i og udenfor Missionshuset i 
Ejstrupholm kl. 18.00-19.30. 

Det indebærer aktiviteter, kryb-
bespil og æbleskiver m.m. :-) Vi 
danser om det store juletræ ved 
springvandet i aftenens løb, hvis 
vejret tillader det, og måske 
kommer julemanden forbi med 
godter til de hjælpsomme spej-
dere ...

Alle spejdere fra familiespejder, 
ulve, troppen og klanen er 
velkomne.



Nyt fra Grupperådet

Så er spejderne i fuld gang med 
det nye spejderår, og grupperå-
det er også kommet godt i gang 
igen. 

Vi har været til årets møde 
med kommunen angående 
avisindsamling, hvor vi bl.a. fik 
at vide, at priserne for næste 
år bliver de samme for papir 
og lidt mere for pap. Det er en 
stor hjælp, når nu vi har en stor 
sommerlejr foran os, som grup-
pen gerne skulle give et stort 
tilskud til, så vi kan få så mange 
med som muligt. 

Derudover er vi i fuld gang med 
at planlægge vores deltagelse i 
julesøndag den 18. december i 
Ejstrupholm, hvor vi bl.a. sælg-
er juletræer og laver nogle spe-
jderaktiviteter. Kom og bak op 
om arrangementet!! 

Vi er også i gang med omdeling 
af grønne affaldsposer for kom-
munen. Endnu et spændende 
spejderår med fuld fart på :-)

Grupperådsformand
Poul Erik Jensen

Første møde efter 
juleferien?

• Ulvene: 11. januar 2017
• Troppen: 4. januar 2017
• Familiespejder: Se hjem-

mesiden og Facebook om-
kring nytår

… og sæt allerede nu kryds i 
kalenderen fredag d. 13. januar, 
hvor vi afholder vores traditio-
nelle nytårs-spejderfest for alle 
enheder og deres familier. 

Nærmere info kommer hurtigst 
muligt. 



Familiespejder

Efteråret har budt på nogle af 
vores traditionelle familiespej-
dermøder med høstfest og 
æblemost-fremstilling i Hygild 
og troldejagt ved hytten.

Også dette kalenderår slutter 
familiespejderne af med vores 
traditionelle juleafslutning fre-
dag d. 2. december kl. 16.45-
19.45 ved spejderhytten Råds-
klippen. 
Vi skal på lygtetur i mørket og 
laver og spiser aftensmad sam-
men. Hele familie er velkom-
men, det er gratis at deltage, 
men tilmelding til Jette på 20 66 
06 16 senest d. 30. november.
 
Mødedatoerne for 2017 er end-
nu ikke fastlagt, men hold øje 
med hjemmesiden 
www.ejstrupholmspejderne.dk 
omkring nytår, der vil de dukke 
op.

På gensyn og 
familiespejder-hilsen fra
Tina, Jette og Mette
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Nyt fra ulvene

Vi har holdt fuldmånemøde, 
hvor en ny ulv og to ledere fik 
navn. Fuldmånemøde er når 
man optager nye ulve i flokken 
og giver dem hver et navn efter 
Junglebogen.
Ulvene startede med at komme 
fredag, hvor de pakkede ud. 
Derefter hjalp de i fællesskab 
med til at lave aftensmad. In-
den ceremonien skulle de lære 
ulveloven, -løfte og -motto, det 
klarede de godt. 
Senere om aftenen skulle vi 
holde fuldmåneceremonien.
Navnene blev:
• Mathilde: Kamya
• Nikolaj (leder): Pudmini
• Laura (leder): Baloo

Nyt fra troppen
Fremsyn og tilbageblik

Vi har en dejlig trop med 4 pa-
truljer inklusiv seniorpatruljen. 

I de 3 af patruljerne er aldrene 
ret blandede, så man får styrken 
af Børn lærer (af) børn, som er 
ét af spejderbevægelsens prin-
cipper lige fra Baden Powells 
tid. Learning by doing og Det 
fremadskridende program er 
andre bærende principper ...

Seniorerne vil gerne have de-
res egen patrulje, men mange 
af seniorerne har også opsøgt 

Bagefter skulle de gøre klar til at 
gå i seng. Næste morgen skulle 
vi rydde op og gøre rent. De tog 
hjem midt på eftermiddagen.

På det seneste møde har vi haft 
besøg af 5 ulve, vi håber og ser 
frem til at alle bliver ved som 
ulv. For så kan det jo være, at vi 
bliver nødt til at lave en ulvetur 
mere ;-)

Johanne 
Jeppesen Hviid
Ulveassistent

ulve-enheden og er ung-ledere 
dér, så her kan de bruge deres 
pædagogiske evner.

Vi har den glæde, at Nilla Voigt 
er tilbage i gruppen ved trop-
pen og flokken, da hun har fået 
job i Ikast og er vendt tilbage til 
vores egn. 
Det hjælper på vores udfordring 
– at ledere ofte flytter fra grup-
pen, når de skal uddanne sig. 
Laura Bie har vi også ”hjemme” 
i denne tid – skønt for os.

(fortsættes næste side)
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Tilbageblik: Troppen og hele 
gruppen oplevede en smuk, 
men MEGET VÅD sommerlejr på 
Houens Odde. Vi håber på mild-
ere lejre i fremtiden. 
I var en del af tiden nogle rigtigt 
seje børn, på trods af regnorme 
i telte, gennemblødt regntøj og 
over-udfordrede børn og vok-
sne ;-) Godt at solen også brød 
frem, så aktiviteter, lejrbål, 
fællesskab, leg, bålmad, hike 
- samt ikke mindst slikboden 
og den lange kø - kunne nydes 
med jævne mellemrum.

Her i efterårshalvåret har trop-
pen disse ting på programmet:
• Styrke patruljerne gennem 

teambuilding, patruljesær-
præg og patrujemøder med 
voksen-støtte.                              

Én af patruljerne - De Grønne 
Geder - har fx malet en her-
lig, kæmpe ged på væggen 
i deres patruljelokale som 
deres maskot – og alle pa-
truljerne og deres tutorer 
forstår at hygge sig sammen 
og få idéer.

• Ud i naturen med en natur- 
vejleder. Harrild Hede gjorde 
atter troppen klogere.

• På bil-oløb med forældre 
samt nuværende og tidlige-
re ledere. Dette var en stor 
succes, og Karl Åge & Chris-
tian er med på at arrangere 
det igen om under et år!

• Bage og julehygge, på natløb 
og sælge ting til Julesøndag 
i byen.

Mvh. Troppens ledere



Klan Kaj Kage

Efterårets klanprogram har 
budt på planlægning af klanåret 
2016/2017 og julefrokost – og 
det hele kom til at stå i forny-
elsens tegn.

Det næste års program kommer 
kun til at have fire deciderede 
klan-aktiviteter. Til gengæld 
sætter vi alt ind på, at det bliver 
fire fantastiske aktiviteter. 
Planlægningsmødet indeholder 
også de årlige 5 minutter, hvor 
den siddende klandiktator kan 
væltes. Men også i år forholdt 
folket sig i ro, så diktaturet 
fortsætter ved Klandiktator 
Mette Monrad Madsen.

Klanårets første aktivitet blev 

vores traditionelle klan-julefro-
kost, der efter lidt tilpasning 
også endte med at blive en 
succes! Vi startede tidligere, 
kunne have hele familien med 
og lavede mad i fællesskab. Der 
var masser af gode gaver i pak-
kespillet, og vi gik i hvert fald 
ikke ned på risalamande ;-)

Næste klan-aktivitet er d. 4 
februar, hvor vi åbner dørene 
til Den Store Bage”dyst”. Så er 
du glad for at bage, eller vil du 
helst smage, så bliv i Ejstrup og 
omegn den dag, for vi kommer 
til at vælte os i lækre kager!

De bedste hilsner
Klandiktatoren
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Børn, Unge, Sogn, 
Kirke/Gruppedøgn 2016

BUSK 2016 var en stor 
fornøjelse. 

Kirken var stopfuld denne 
søndag, hvor vi gik over til vin-
tertid med varme i hjerterne! 
Der var 2 dåb og en masse glade 
børn og voksne, som deltog. 

Vi spejdere havde haft en tur 
for alle aldre i døgnet op til gud-
stjenesten, så gruppen havde 
bl.a. forberedt bønner, skilte, 
optrin og kirkekaffe. 

I løbet af gudstjenesten blev 
man klogere på, at der ikke 
findes et A-, B- og C-hold i 
kirken eller for Gud – alle er 
gratis medlemmer med guld-
status, når man lader kærlighe-

dens Gud være den, man tror 
og håber på ...

Ved Rådsklippen blev der om 
lørdagen også tid til: 
Lækkert pita-sammenskuds-
gilde, Spejder-Versus med 
flotte holdpræstationer, lejrbål, 
smuglerløb, kager fra foræl-
drene, hygge og spil og kreative 
udfoldelser.

Tak for et
godt fælles- 
skab. 

Lene Yde



Sommerlejr på 
Houens Odde 2016

Lørdag d. 24/6 startede årets 
sommerlejr med afgang fra p-
pladsen på Enghavevej, med 
kurs mod Kolding Fjord og 
Houens Odde Spejdercenter. 

Hele gruppen var med fra start-
en, lige fra de yngste fami-
liespejdere til de ældste rovere 
og ledere. Vejret var ikke det 
bedste, så alle var spændte på, 
hvad ugen kunne byde på. 

Vi var ikke de eneste der havde 
valgt uge 26 til afvikling af 
sommerlejren. Vi skulle være 
sammen med ca. 600 andre 
spejdere og ikke kun fra vores 
korps. Der var skjorter i mange 
forskellige farver, og desuden 
var der spejdere fra flere lande.

Efter en time i bus, blev vi læs-
set af ved Stensgården, så var 
der lige en vandretur på små 3 
km. som skulle overstås, før vi 
fandt vores lejrplads helt ude på 
spidsen af odden. 

Vejret var dårligt. Ikke specielt 
koldt, men regnfuldt, og alt blev 
vådt. Ret hurtigt blev mastesejl 
og telte rejst, så bagagen kunne 
komme i tørvejr.

Heldigvis var vejret bedre 
søndag, hvor vi rigtig skulle i 
gang med aktiviteterne, så en 
del af det våde tøj kunne kom-

me på tørresnoren. Familiespe-
jderne kunne også få lidt godt 
vejr, inden de igen tog hjem 
efter en overnatning.

Grunden til at vi deltager i en 
centerlejr, som Houens Odde  
Spejdercenter tilbyder, er, at 
alle aktiviteter er planlagt, så 
det eneste vi selv skal tænke 
på er madlavning. Vi skal bare 
finde ud af, hvad vi har lyst 
til, og så ellers bare deltage i 
pågældende aktivitet. 
På aktivitetsstederne mødes 
man med spejdere fra de an-
dre grupper, som er på lejren, 
så der har man rig mulighed 
for at møde nye venner, bytte 
tørklæder, mærker eller andet.

Efter tre dage takkede ulvene 
af og tog hjem til de varme 
og tørre dyner i stedet for den 
klamme sovepose og alt mud-
deret, som efterhånden var på 
lejrpladsen. Dog kom der en del 
mudder med hjem i rygsækken, 
så vaskemaskinerne kom på 
overarbejde.

Spejderne skulle blive der ugen 
ud, og de skulle derfor også på 
hike, som vi selv havde plan-
lagt omkring den skønne Kold-
ing Fjord og omegn.

(fortsættes næste side)
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Roland 1

Nikolaj og jeg har været på Ro-
land 1. Det er et lederkursus, vi 
fik i konfirmationsgave fra spej-
derne.

Jeg synes at det var vildt sjo-
vt, fordi vi lærte en masse 
nye mennesker at kende og fik 
en masse gode ting at bruge i 
forhold til ulveleder osv. 

Vi lærte blandt andet noget om 
førstehjælp, bivuaker, naturen 
osv. Jeg har lært en masse 

Efter veloverstået hike fortsatte 
de ældste med deltagelse i Od-
dens aktiviteter.

Sidst på ugen byggede de en 
tømmerflåde, som de overnat-
tede på. Betingelsen for at man 
må overnatte på den måde er, 
at der altid er en vågen person 
i patruljen, som holder øje med 
de andre og flåden i løbet af nat-
ten. Det gik selvfølgelig på skift.

Efter en våd og spændende uge 
på Houens Odde Spejdercenter, 

var der forældre-afhentning på 
Stensgården. 

Vi havde rigtig mange nye op-
levelser og venskaber med hjem 
i rygsækken, og vi glæder os til 
2017, når vi skal på en RIGTIG 
stor lejr med 40.000 deltagere.

Tusind tak for en god 
sommerlejr
Bjarne 

nye ting, og der var et virkelig 
godt fællesskab mellem alle på 
lejren, selvom vi ikke kendte hi-
nanden særlig godt. 
Jeg glæder mig til at tage på 
Roland 2 næste sæson.

Nikolaj og Lærke



1 år
Karoline Lynge Sørensen
Cecilie Jensen
Emil Madsen Holmberg
Anna Kempf Pedersen
Silas Østergaard
Alberte Christensen
Sascha Brunhøj Holmgaard
Sofie Zeeberg Hansen
Nikolaj Duedahl Svaneklink
Emil Søndergaard Andersen

2 år
Cecilie Andersen
Camilla Nielsen
Sara Skiffard Ovesen
Kristian Bæk Jeppesen
Lucas Bork Christensen
Maja Møbjerg Jensen
Niklas Larsen
Mads Søndergaard Andersen
Noah Bork Christensen
Andreas Duedahl Svaneklink
Thorbjørn Sanggaard Hansen

3 år
Katrine Jeppesen Hvid
Philip Gabriel Winther
Caroline Skiffard Jensen
Camilla Degn

4 år
Ayoe Busted
Lærke Møbjerg Jensen
Nicoline Christensen

5 år
Deni Smith

6 år
Johanne Jeppesen Hvid
Mads Carlsen
Nikolaj Andersen

8 år
Benjamin Andersen
Emil B Lind

9 år
Linea Topp Jakobsen
Pia Elisabet Lauridsen

11 år
Emma Thorup Jakobsen

13 år
Jack Starche Jensen

14 år
Julie Søndergaard Jensen
Laura Bie
Glen O Christensen

16 år
Elin Østerbøg

17 år
Camilla Søndergaard Jensen
Rasmus Appelt Winther

18 år
Anders Svarre Jakobsen

20 år
Andreas Kristoffersen

22 år
Finn Jensen Yde
Bjarke Monrad Madsen
Niklas Brännäng
Mikkel Jakobsen

24 år
René Drongstrup
Mette Monrad Madsen

25 år
Helle Regine Drongstrup

26 år
Vivian K Pedesen

31 år
Lene Kjærsgaard Yde

33 år
Mette Andersen

36 år
Jette Gubi Fogtmann

41 år
Bjarne K Pedersen

I år har vi den glæde at uddele en 25 års 
stjerne. Vi siger tillykke til Helle Drong-
strup, sammen med en stor tak for dit 
arbejde i gruppen. Vi håber du holder ved 
mange år endnu.

Uddeling af årsstjerner 2016



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)


