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I weekenden var hele gruppen på gruppetur i Urup Hyt-
ten ved Grindsted. Det var en weekend med fuld fart på 

- endda baglæns. 
Læs meget mere om turen inde i bladet.

Selvfølgelig kan du som altid også læse meget mere om 
gruppens kommende aktiviteter, årets sommerlejr og 

den sidste tid i gruppen inde i gruppebladet.

God læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Sommerlejren fylder allerede 
rigtig meget i vores tanker og 
planlægning. Som alle ved, del-
tager vi i Spejdernes Lejr 2017 
i Sønderborg i uge 29, sammen 
med 40.000 andre spejdere. 
Det er en fantastisk oplevelse 
at være på så stor en lejr og 
deltage i de aktiviteter, der er 
planlagt. Når man deltager i en 
aktivitet, er det sammen med 
måske 3.000 andre spejdere, så 
alene det er en stor oplevelse. 
Vi er på nuværende tidspunkt 
godt i gang med at planlæg-
ge, hvad der skal være i vores 
kvarter på lejren, som hedder 
”Broens kvarter”. Planlæg-
ningen er sammen med de 
øvrige uniformerede korps fra 
kommunen, som vi skal bo sam-
men med. Det er et spændende 
arbejde, da en DDS-spejder 
ikke altid vil gøre det på samme 
måde, som vi måske ville have 
gjort det. Vi håber, vi bliver 
omkring 150 børn og ledere 
fra hele kommunen, som skal 
bo i Broens kvarter i 9 dage.  
Desuden kommer der en trop 
fra Færøerne, som også skal bo 
i vores kvarter. 
Vores ulve har også mulighed 
for at deltage i lejren. På vores 
indbydelse/tilmelding står der, 
at ulvene har fire overnatninger. 
Dog er vi kommet til det resul-
tat, at det nok er i overkanten, 
så vi arbejder på at få det ned 

Rådsklippen News - Medlemsblad for Ejstrupholm Gruppe - April 2017

på tre overnatninger. Det vigtig-
ste er på nuværende tidspunkt, 
at få både ulve og spejdere 
tilmeldt, da vores lejrpladsstør-
relse bliver tildelt efter antal 
tilmeldte. Det er bindende, så vi 
får ikke mere plads senere, selv 
om der måske kommer flere 
tilmeldinger.
Vi er glade og stolte over, at 
vi kan tilbyde lejren til en pris 
på 1.000 kr. Det kan vi kun 
gøre i kraft af vores papir- og 
avisindsamling. Vi håber rigtig 
mange børn og ledere har lyst 
til denne fede spejderople- 
velse, så man også kan få 
glæde at de indsamlede penge 
fra avisindsamlingerne.
Vi holder selvfølgelig børn og 
forældre orienteret løbende 
om alt, hvad man skal vide for 
at deltage i denne spændende 
spejderbegivenhed: Danmarks-
historiens største spejderlejr.
Har man spørgsmål, er man 
selvfølgelig altid meget velkom-
men til at kontakte en af os le-
dere.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Nyt Grupperåd

Den 1. marts var der forældre-
møde i spejderhytten. Mange 
forældre var mødt op for at høre 
bl.a. beretninger fra gruppeled-
er, grupperådsformand og hyt-
teudvalget. 
Hytteudvalget kunne fortælle, 
at der var blevet indkøbt por-
celæn til lejerne af hytten, men 
at der også vil være mulighed 
for at kunne leje porcelænet til 
fx fester i eget hjem.

Efter beretninger og regnska-
ber var det tid til valg til grup-
perådet. Der sidder i alt fem 
forældrerepræsentanter i grup-
perådet, som er gruppens be-
styrelse. Man sidder to år ad 
gangen, og i år var der tre på 
valg heriblandt vores grup-
peleder gennem mange år Poul 
Erik Jensen, som ikke ønskede 
genvalg. 

Der var flere kandidater, så 
vi måtte ud i kampvalg. Mette 
Andersen blev genvalgt og 
Ralf Svaneklink og Heidi 
Christensen blev også valgt 
ind. Henrik Stilou blev 1. 
suppleant og Lone Jensen 
blev 2. suppleant.

Det nye grupperåd blev op-
fordret til at hente mere 
hjælp hos de øvrige foræl-
dre til arbejdsopgaver. 
Dette krævede blot, at man 

var lidt før ude med datoer og 
planlægning.

Grupperådet har efterfølgende 
været samlet til vores første 
møde. Vi har konstitueret os 
således, at Mette Andersen 
nu er grupperådsformand og 
Karsten Hviid er grupperådets 
repræsentant i hytteudvalget. 
De øvrige forældremedlem-
mer er Jesper Christensen, 
Ralf Svaneklink og Heidi Chris-
tensen.

Afslutningsvis vil vi gerne sige 
tak til Poul Erik og Lone for det 
arbejde, de hver især har lagt 
i grupperådet, samt en ekstra 
tak til Poul Erik for den kæmpe 
indsats, han har gjort som grup-
perådsformand.

På grupperådets vegne
Grupperådsformand
Mette Andersen 
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Økodag 2017/ 
Spejdernes dag 2017

I år falder Økodag og Spe-
jdernes Dag på den samme dag, 
nemlig d. 23. april.
Vi plejer at fejre Spejdernes Dag 
sammen med de andre spejder-
grupper i kommunen, og det er 
ikke anderledes i år. Derfor har 
vi slået Økodag og Spejdernes 
Dag sammen, og vi fejrer det 
hjemme hos Uffe Bie sammen 
med de andre grupper.
Som en forberedelse til Spe-
jdernes Lejr slår vi en lille lejr 
op ude på Uffes mark. Så kan 
alle de besøgende til Økodag se, 

Nye tropsledere

Så er det blevet forår igen, og i 
den anledning vil jeg fortælle at 
Laura Bie og jeg, Nilla Voigt, har 
overtaget posten som tropsle-
dere fra Finn og Lene.
Vi har begge været både faste 
og passive medlemmer i grup-
pen gennem flere år efterhån-
den. Vi er startet op som ledere 
i både ulveflokken og i troppen, 
og vi er nu klar på at påtage os 
rollen som tropsledere. 
Vi vil gerne fortsætte det sam-
arbejde, der er de forskellige 
enheder imellem, og vi vil gøre 
vores bedste for at følge i Finn 
og Lenes fodspor. 
Vi er så heldige at have flere 
kompetente og dejlige ledere 

som hjælper os til møderne, til 
jer vil jeg sige at, vi glæder os 
rigtig meget til et år med læring, 
udvikling og smil. Gruppen kan 
ikke hænge sammen uden jeres 
frivillige hjælp. 
Til alle jer forældre og spejdere 
derude ser vi frem til et spæn-
dende samarbejde og nogle 
mindeværdige stunder. 
Både Laura og jeg vil være at 
træffe til de fleste spejdermøder 
om onsdagen, ellers skriv eller 
ring hvis der er noget, I vil 
snakke om.

Mvh. tropslederne 
Laura og Nilla

hvordan det ser ud, når vi slår 
teltene op til sommer i Sønder-
borg. 
Vi slår lejren op lørdag og over-
natter til søndag, hvor vi har 
spejderaktiviteter før og efter 
køerne bliver lukket ud. 
Vi glæder os til at se jer!

Laura Bie



Familiespejder

Familiespejderne glæder sig 
over solen, varmen og forårets 
mange dejlige familiespejder-
aktiviteter - for det har nu været 
lidt koldt og vådt de sidste par 
gange til familiespejder. Men så 
er det godt, at vi er blevet super 
seje til at lave bål og altid har 
gang i et par aktiviteter, så vi 
kan holde varmen.

Sidste familiespejdermøde gik 
med en masse traditionelle 
børnespil i KÆMPEstørrelse. Vi 
spillede billedlotteri, vendespil 
og kryds og bolle, og så var der 
lune, lækre pandekager over bål 
til alle vinderne.

Næste familiespejdermøde er 
søndag d. 7. maj, hvor temaet 
er TRAFIKRÆS. 
Så HUSK din scooter eller trak-
tor (vi er jo på landet) – altså 
børne-plastik-udgaverne – så vi 
kan køre ræs og øve lidt trafik-
regler. Måske vi får besøg af en 
helt ægte politibetjent, så husk 
at køre pænt ;-)

På gensyn og familiespejder-
hilsen fra
Tina, Jette og Mette
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Klan Kaj Kage

Som klanen ofte viser, så er 
spejderliv ikke kun bål, rafter 
og gåtur i regnvejr – selvom vi 
også er ret gode til alt sådan 
noget ;-) 

Først i februar bagte vi på liv-
et løs, da vi afholdt Den Store 
Bage”dyst”. Konceptet var, at vi 
skulle bage flest mulige kager 
på kortest mulig tid. 
Det lyder måske som en dårlig 
undskyldning for at bage amok 
(og det var det også lidt), MEN 
derudover krævede det faktisk 
en hel del samarbejde, indb-
yrdes koordinering, kommuni-
kation, planlægning, præcision, 
venskab og godt håndværk for 
at nå i mål med opgaven, og 
det er egenskaber, som man 
ikke bare kan tage for givet i 
en hvilken som helst gruppe af 

indflydelse på, hvad de laver, 
når de selv arbejder i patruljer. 
Vi har lige været på gruppetur, 
og herefter begynder vi så småt 
at forberede os til den store 
Spejdernes Lejr til sommer. Vi 
skal blandt andet øve os i pi-
onering, telt og bål.

Mvh. Troppens ledere

unge og knap-så-unge men-
nesker. Men som gamle og 
knap-så-gamle spejdere er det 
egenskaber, som vi har lært og 
trænet i vores spejderliv, og 
derfor nåede vi også i mål (og 
fik ondt i maven efterfølgende – 
det lærer vi også lidt af).
Klandiktatoren var stolt, for det 
var et super godt resultat!

Næste møde er vores tradition-
srige ACTIONTUR, som i år 
kommer til at foregå lørdag d. 
6. maj. Og actionturen kommer 
til at rumme både de hårde og 
de bløde action-aktiviteter, så 
alle kan være med.

De bedste hilsner og på gensyn!
Klandiktatoren

Nyt fra troppen

Tropspejderne er begyndt at 
arbejde med deres konkur-
rencegener. Vi holder flere pa-
truljedyste, og de bliver bedre 
og bedre til at tale og arbejde 
sammen. De har allerede tag-
et et par mærker fra den nye 
mærkesamling, og vi arbejder 
frem imod at tage flere. Pa-
truljerne har også fået mere 
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Gruppetur 2017: 
Omvendt weekend

Vi glæder os til at komme på 
gruppetur i starten af april! 
- Ej pjat ;-)

Vi har lige haft gruppetur med 
temaet ”omvendt weekend”, og 
vores hjerner blev helt øre af 
al den omvending. Vi startede 
med at sige tak for en god lejr 
og udråbe en vinder af dagens 
løb.

Der blev fundet beviser for et 
opklaret tyveri på trods af den 
store tvivl, der blev skabt om 

betjenten - som bare ville vi-
dere i sin karriere. Vi stod op 
med natteløb og gik i seng efter 
morgengymnastik. Gryderet og 
is til morgenmad og havregrød 
og rugbrød til aftensmad. Vi fik 
også lært at spejder bagfra ly-
der som ”ostehaps” eller ”ej de 
haps”.
 
På trods af al forvirringen og 
den baglæns livsstil, havde vi en 
rigtig god tur ude i Urup Hytten.

Laura Bie

Kan du hjælpe egernet Thorkild hen til nødden?



Juleafslutning 2016

Det er sjovt og lidt nostalgisk at 
huske tilbage på julen nu, men 
juleafslutningen fortjener en 
omtale.

Vi havde en hyggelig aften med 
et godt juleløb, som Laura havde 
tilrettelagt, og som andre friske 
ledere bemandede. Èt sted var 
en masse julesange blevet mix-
et sammen til én, og så måtte 
holdene hjælpe med at skille 
dem ad og give dem de rette 
titler. På en anden post lavede 
man ”fedtkopper” til fuglene, 
og dette fedt blev senere solgt 
til julesøndag sammen med ju-
letræer, julemærker og neg til 
de heldige fugle. På en tredje 
post dramatiserede holdene ju-
leevangeliet iført en masse kos-
tumer, og dét hold, som bedst 
kunne ”dække begivenheden”, 
opførte senere stykket for alle 
– og det var heldigvis et ven-

ligt publikum, hvis nogle var 
lidt generte. På den sidste post 
skulle holdene sætte julekalen-
dre i rækkefølge, alt efter om 
det fx var Nissebanden i Grøn-
land eller Krummernes jul, som 
var ældst … 

Holdene gik til opgaverne med 
fin interesse, og pludselig var 
tiden inde til Bjarnes, Em-
ils og køkkenteamets varme 
æbleskiver m.m. Uhm! 
Krybbespillet samt dans om ju-
letræet nåede vi også lige, in-
den alle gik hjem til julekalen-
dre, bløde dyner eller fyraften 
;-) 

Vi ledere håber, at julen fort-
satte godt i alle jeres hjem, og 
at foråret nu varmer jer på en 
lige så skøn måde som juletiden.

Lene Yde
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Nytårsspejderfest 
2017

År 2017 i spejderregi startede 
med den nu 3 år gamle tradi-
tion: Nytårsspejderfest.
 
I år var ca. 55 personer mødt op 
til lidt lækkert at spise og fes-
tlige indslag. 
De sidste 2 år har spejderne 
været på løb imens forældre la-
vede dessert - men sådan var 
planen ikke i år, for til dette 
års Nytårsspejderfest var alle i 
gang.
Alle blev delt ud på hold, der 
skulle konkurrere i forskellige 
discipliner såsom hvem, der var 
hurtigst til at stave, læse eller 

lave et råbåndsknob. I mellem 
de forskellige konkurrencer fik 
vi alle pulsen ned ved at synge 
nogle af de dejlige spejder-
sange, der er i sangbogen.
Årets dessert var kæmpelag-
kage og ikke som tidligere 
kæmpebananasplit - hvad vi 
finder på i 2018 vides ikke.
 
Tak for en dejlig aften til alle 
jer, der deltog, og tusinde tak til 
opvaskeholdet.
 
Spejderhilsen
Jette Fogtmann





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

Tropleder
Nilla Voigt
7430 Ikast
28 73 30 93

Gr.rådsformand
Mette Andersen
Enghavevej 38
7361 Ejstrupholm
23 34 78 02

Avisindsamling
Poul Erik Jensen
22 11 82 27

Familiespejder-
koordinator
Mette M. Madsen
51 89 46 84

Tropleder
Laura Stejner Bie
Storgårdvej 6
7361 Ejstrupholm
20 55 76 36

Kasserer
Elin Østerbøg
Birkevej 4
7361 Ejstrupholm
40 36 45 47

Hyttens adresse
Rådsklippen
Enghavevej 30
7361 Ejstrupholm
23 96 33 29 

Ulveleder
Helle Drongstrup
Kirkegade 10
7361 Ejstrupholm
22 26 63 14

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

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


