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Lige om lidt skal vi afsted på årets største 
spejderoplevelse:  

Spejdernes Lejr 2017, Danmarks største spejderlejr

Vi, der før har prøvet at være på lejr med flere tusinde 
spejdere, kan kun sige: GLÆD DIG! 

- og skal du ikke afsted, så prøv alligevel at køre 
forbi en dag og besøg os et par timer. Man er altid 

velkommen, og det er virkelig en oplevelse uanset om 
man er (gammel) spejder eller ej.

Læs mere på www.sl2017.dk

Og ellers vil vi ønske dig en RIGTIG GOD SOMMER!



Nyt fra 
Gruppelederen

40.000 spejdere venter på 
at det skal blive uge 30. 
Her i Ejstrupholm har vi 37, 
som skal være en del af 
danmarkshistoriens største 
spejderlejr. Jeg kan på forhånd 
love, det bliver en oplevelse for 
livet. Længere inde i bladet kan 
i læse mere om lejren, og hvem 
af de voksne der er med.

Det betyder igen, et spejderår 
er ved at være afsluttet, og 
vi kan se tilbage på de ting 
og oplevelser, vi har været 
omkring. Vi håber, alle fra 
familiespejdere til rovere, samt 
lederne, har lært noget, og haft 
det sjovt og hyggeligt. Alle skal 
helst gå fra vores møder og 
kunne sige til sig selv, ”det har 
været sjovt og hyggeligt i dag”. 
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Det skal man helst kunne gøre 
næsten hver gang, så har vores 
spejderår været som det burde.
Efter sommerferien starter ulve 
og trop med oprykningsmøde 
den 16/8, hvor vi uddeler 
årsstjerner og tager fat på det 
nye spejderår med forhåbentlig 
lige så mange i gruppen som 
nu. De, som har været på 
Spejdernes Lejr 2017, har 
desuden en kæmpe oplevelse i 
rygsækken.

Jeg vil slutte med at ønske 
alle en dejlig og forhåbentlig 
varm sommer, og på gensyn 
efter Spejdernes Lejr 2017 og 
sommerferien.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen

FØRSTE MØDE EFTER 
SOMMERFERIEN:

Ulve, trop- og seniorspejdere: 
16. august kl. 18.30-20.30

Familiespejdere: 
18.-19. august (sheltertur med overnatning) – nærmere info 
på hjemmesiden og via e-mail 



Sommerafslutning 21. juni kl. 18-20

Vi holder sommerafslutning onsdag d. 21. juni kl. 18-20 for alle i 
gruppen plus familie. 

Vi tænder bål til at grille 
på, så medbring mad, 
drikkevarer, service og 
tæppe til at sidde på til jeres 
familie. 

Der vil være hygge og lidt 
forskellige aktiviteter for 
store og små. 
Vi ledere glæder os meget til 
at se en masse mennesker 
denne sidste gang inden 
sommerlejren. 

Spejderhilsen fra lederne!

Mangler du 
spejder-grej?

Gruppen har et ”salgsskab”, der 
indeholder få brugte uniformer. 
Fast pris 75 kr. pr. stk.

Desuden har vi bestik, nye 
dolke, knobreb og mange andre 
små ting. Pris på de nye ting 
findes i 55Nord-bladet.

Kontakt en leder ved interesse.

Udlejning af 
spejderhytten 
Rådsklippen

Hytten udlejes til rolige arrange-
menter, som familie-kom-
sammen, klasse-arrangementer, 
børnefødselsdage og lignende. 

Kontakt udlejer: 
Ingeborg Brandt på 61 11 44 94
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Spejdernes Lejr 2017
- vi vil sætte spor i os selv, 
hinanden og omverdenen

Nedtælling til årets lejr er gået 
i gang. I skrivende stund er der 
ca. 50 dage inden vi skal mødes 
med 40.000 andre spejder i 
Sønderborg - det bliver fedt.
Her fra Ejstrupholm deltager vi i 
alt 36 Ulve, Spejdere, Seniorer, 
Ledere og Jobbere.

En masse praktiske ting er 
allerede på plads. Der er bestilt 
rafter, kød til aftensmad, 
t-shirts osv. Men der er også 
mange løse ender endnu: 
afrejse-/hjemkomsttidspunkt, 
lejrpladsens størrelse, transport 
af materialer. Så snart flere af 
disse løse ender er på plads, vil 
vi sende et informationsbrev 
samt en pakkeliste ud.

På Spejdernes Lejr vil vi 
have dage, der er fyldt med 
aktiviteter, men vi har også 
valgt at have lidt fritid til at se 
lejren, og hvordan de andre 
spejdere har indrettet sig.

Vi har fået et nyt ord, vi skal 
vende os til: Skejser. Skejser 
- lejr uden kontanter, hver 
spejder får et armbånd hvorpå 
der kan indsættes penge før 
lejren og under lejren - nogen 
kender sikkert armbåndet fra 
festivaler.
Har du som forældre eller 
spejder behov for mere viden, 
så kontakt os leder eller se 
mere på info.spejderneslejr.dk/
lejr-uden-kontanter
  
Jeg glæder mig sammen med 
resten af lederstaben til en 
fantastisk sommerlejr, hvor vi 
sætter spor i os selv, hinanden 
og omverden.

Spejderhilsen
Jette Fogtmann



Familiespejder

Sidste familiespejder-møde stod
i trafikkens tegn, hvor alle 
familie-spejderne skulle på løb 
og løse opgaver – selvfølgelig 
kørende på deres scootere, 
løbecykler og traktorer.

Efter at have vist fremragende 
evner inden for bl.a. hjulskift, 
manøvrering og vejskilt-
gen-kendelse, gjorde de sig 
alle fortjent til et vaskeægte 
Familiespejder-kørekort. 
Og SÅ skulle der ellers races 
igennem med indtil flere 
omgange racerløb.

I skrivende stund er der 
email-indbydelser på vej ud til 
familiespejderne med info om 
sommerafslutningen ved Harrild 
Hedes naturlegeplads. 
Det kommer til at foregå søndag 
d. 11. juni kl. 10.00-13.00, hvor 
vi slutter med at spise frokost 
sammen. 

Næste familiespejder-møde 
efter sommerferien er d. 18.-
19. august, hvor vi skal på 
vores traditionelle og SUPER 
HYGGELIGE sheltertur.

På gensyn og god sommer!
Tina, Jette og Mette



Rådsklippen News - Medlemsblad for Ejstrupholm Gruppe - Juni 2017

Nu er det også snart tid til at 
tage på Spejdernes Lejr, hvilket 
er første gang for alle ulve, der 
skal afsted. Vi glæder os meget 
til at dele den oplevelse med jer.
 
Ulvehyl fra Laura og Nilla

Nyt fra ulvene

Vi har i ulveflokken arbejdet en 
del med bål og mad. Der blev bagt 
snobrød, lavet ramsløgspesto, 
pandekager med skvalderkål 
og brændenælder, samt 
rabarberkompot. Vi har kigget 
lidt på, hvordan foråret kommer 
ind i køkkenet. 

Derudover har der været 
fokus på St. George, som er 
legenden om hvordan spejderne 
er opstået i sin tid. Ulvene fik 
spiddet dragen og reddet dagen. 

Indtil Spejdernes Lejr vil vi 
blandt andet forberede os, så 
vi er helt klar til tage af sted. 
Vi glæder os til at introducere 
vores spejdere til lejrlivet. 

Spejderhilsen fra Laura og Nilla

Nyt fra troppen

TEAMWORK, SAMARBEJDE, 
KOMMUNIKATION. 
Dette er nogle af de ord, som 
de sidste par spejderaftner 
har fyldt meget. Målet er at 
give vores spejdere en følelse 
af fællesskab i de forskellige 
patruljer, samt at udvikle deres 
samarbejdsevner. 

Vi har i den forbindelse også 
taget nogle spejdermærker, 
senest et der hedder 
FANTASIENS MAGI. Denne går 
ud på innovation og udvikling. 
De skulle selv nytænke og 
skabe flere elementer, som evt. 
skal bruges på sommerlejr. 



Klan Kaj Kage

Klanens sidste komsammen var 
action- OG hyggepræget. Først 
var der lækker morgenmad i 
Ejstrup, og bagefter kørte de 
store gokart, mens de små 
heppede meget entusiastisk. 
Derefter skøn frokost i det fri 
på, hvad der føltes som, årets 
første sommer-solskinsdag. 
Afslutningsvis var der vand-
plaskeri i svømmehallen og 
selvfølgelig en stor is. En 
fantastisk dag i godt selskab!

Næste klan-arrangement er 
vores traditionelle sommer-
sheltertur, som ligger d. 1.-2. 
juli. Nærmere info kommer, som 

ØKODAG 2017

I år faldt Spejdernes Dag på 
den samme da som Økodag, 
og derfor besluttede vi os 
for at invitere alle spejdere 
i kommunen til Økodag i 
Ejstrupholm. Vi havde taget 
teltene med, så vi kunne vise 
alle gæsterne, hvordan det ser 
ud, når spejdere tager på tur.

Selvom der var vind i sejlene, 
havde vi en rigtig god tur, 
køerne blev klappet og rafterne 
taget i brug. Målet med turen 
var, at vores spejdere kunne 
lære hinanden at kende, inden vi 
tager til Sønderborg til sommer. 

Vi kan let sige, at det virkede 
over alt forventning. Før vi 
havde sagt godnat, havde de 
allerede blandet sig i teltene på 
tværs af grupperne. 

Håber det gode samarbejde 
fortsætter,

Laura Bie

altid, hurtigst muligt og inden 
selve dagen :-p

Og så vil vi ellers ønske god 
sommer herfra! - vi ses jo nok 
på Spejdernes Lejr ;-)

Diktatorhilsner fra Mette



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
Jette Fogtmann
20 66 06 16

Familiespejder-
koordinator
Mette M. Madsen
51 89 46 84

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

Avisindsamling
Bjarne Pedersen
21 28 23 08

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)


