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Så er det blevet efterår, det nye spejderår er begyndt, 
og heldigvis er spejderprogrammet sprængfyldt med en 

masse nye og traditionelle aktiviteter.

De ugentlige møder er i gang, vi starter en ny spejder-
enhed op for de 5-7-årige, og vi skal også til at mødes 

engang imellem om lørdagen.

I denne udgave af Rådsklippen News kan du læse meget 
mere om de nye tiltag, og så vil vi også kigge tilbage på 

sommerens store begivenhed Spejdernes Lejr 2017.

Rigtig god læsning!



Nyt fra 
Gruppelederen

Det er altid spændende at starte 
på et nyt spejderår. Hvor mange 
møder op til oprykning, og hvem 
har lyst til endnu et spændende 
år med gode spejderoplevelser? 
I år er ingen undtagelse, og det 
er især spændende at se, hvor-
dan den nye enhed ”Bæverne” 
bliver taget imod – læs mere 
om den nye enhed længere inde 
i bladet.

De gode spejderoplevelser får 
man i rigt mål ved at deltage i 
de ugentlige møder og ture, der 
bliver planlagt i løbet af året. 
Dog kan man se at børnehaver, 
SFO’er og skoler også en gang 
imellem griber fat i en typisk 
spejderaktivitet i forbindelse 
med et eller andet arrangement. 
Det må vi tage som en kompli-
ment, da vi så kan konstatere, 
at det ikke er helt tosset, det vi 
går og laver.

Igen i år har vi en, som har valg 
at flytte efter uddannelse. Det 
er Laura Bie. Vi håber selvføl-
gelig at se hende i forbindelse 
med weekendture, de nye 
lørdagsmøder (som du også kan 
læse mere om inde i bladet) og 
lignede.
Men vi kommer til at mangle 
en i hverdagen. Hvis der skulle 
være en M/K, ung som ældre 
der har tid og lyst til at give en 
hånd med i vores gruppe i en 
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af enhederne, tager vi imod dig 
med kyshånd.

SL2017 har for mange af del-
tagerne været en kæmpe op-
levelse. Lejren har samtidig 
vist omverdenen, hvordan man 
kan være sammen på kryds 
og tværs af uniformsfarve, na-
tionalitet og tro. Det har udløst 
rigtig mange positive kommen-
tarer fra politikere og andre of-
ficielle personer. Lejren sluttede 
med at vi forlod en lejrplads, 
der var i samme stand, som da 
vi modtog den, kontra dyrskue-
pladsen i Roskilde efter Roskilde 
festival. Det kan vi kun være 
stolte af.

Jeg vil slutte med at ønske alle 
et godt spejderår med mange 
nye og gode spejderoplevelser!

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Årsstjerner

Igen i år blev der ved første ulve- 
og spejdermøde efter som-
merferien uddelt årsstjerner. 
Tillykke med endnu et år I den 
grønne uniform!
I år har vi også en jubilar. 
Mette Monrad Madsen har været 
med i spejderarbejdet i 25 år 
nu og skal derfor have en sølv-
metalstjerne. Tillykke med det. 
Vi håber du bliver ved mange år 
endnu.

Med spejderhilsen 
GL Bjarne K. Pedersen

Lørdagsmøder

Som noget nyt i Ejstrupholm 
Gruppe holde vi det næste år 
fire lørdagsmøder, hvor alle 
børn og voksne i spejdergrup-
pen holder møde på samme tid 
– en lørdag fra kl. 10-12. 

Lørdagsmøderne, som vi kalder 
”Gruppelørdag”, giver mulighed 
for at lave aktiviteter på tværs 
af enhederne, så børn og voks-
ne lærer hinanden bedre at 
kende i hele gruppen, og det 
giver mulighed for at de enkelte 
enheder kan forbyde sig i større 
projekter i en længere periode. 

På den måde styrker vi sam-
menhængskraften og fælles-
skabet i hele gruppen. 
Samtidig kan de små spejdere 
se op til de store, de store spej-
dere kan tage ansvar for de 
små, og vi kan sammen lave en 
masse fantastisk og udviklende 
spejderarbejde.

Vi vil altid afslutte møderne 
med ”skrub af”-mad, og efter 
den fælles afslutning indbyder 
vi forældrene til en kop kaffe og 
mulighed for at snakke med de 
forskellige ledere. 
Måske har man som forælder 
en god idé, en ting man vil have 
ændret, eller en oplevelse, som 
de daglige ledere til ens barn 
skal have at vide – og det går 
sikkert også den anden vej.

Gruppelørdag er planlagt fra kl. 
10-12, men nogle gange vil de 
enkelte enheder måske udvide 
mødet til også at være med 
overnatning el. lign. I vil som 
forældre selvfølgelig altid få 
yderligere information, hvis det 
er tilfældet.

I spejderåret 2017/2018 har vi 
Gruppelørdag på følgende lør-
dage:

• 28/10 2017, kl. 10-12
• 25/11 2017, kl. 10-12
• 20/1 2018, kl. 10-12
• 3/3 2018, kl. 10-12

På gensyn!
Lederne i gruppen
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En ny enhed for de 
5-7-årige: BÆVER

Vi har oprettet en ny enhed 
for de 5-7-årige spejdere, som 
hedder “Bæver”. Bæverne byg-
ger videre på familiespejderne, 
men som bæver er man alene 
”til bæver” uden sine forældre – 
men selvfølgelig er der ledere.

Som bæver arbejder man i min-
dre familier á ca. 5 børn, hvor 
børnene lærer at samarbejde 
og holde sammen. Det meste 
foregår udenfor i naturen, og 
man tager mærker, man kan sy 
på sin uniform (hvis man har 
en) eller tørklæde.

Bæverne laver mange forskel-
lige aktiviteter lige fra traditi-
onelle spejderløb, naturkend-
skab, bål og snitte med dolk til 
teambuildingaktiviteter, krea-
tive aktiviteter, lære sig selv og 
sine sanser at kende samt mad-
lavning.

Vi ved godt, at man i alderen 
4-6 år har venner og interesser, 
der svinger i aldersgruppen, så 
derfor er vores aldersinddeling 
imellem familiespejder, bæver 
og starten af ulv vejledende. 
Har man derfor en rigtig god 
ven, der er en lille smule yng-
re eller ældre end en selv, kan 
man godt følges med den ven 
til spejder. Det er bare vigtigt at 
huske, at vi tilrettelægger aktiv-
iteterne i de forskellige enheder 

til den primære aldersgruppe.

Den nye bæverenhed kører 
et tæt samarbejde med fami-
liespejder-enheden, så man vil 
opleve, at tema og ledere i de to 
enheder overlapper. Men aktiv-
iteterne og sværhedsgraderne 
vil selvfølgelig variere enhed-
erne imellem.

Første møde i bæverenheden 
er lørdag d. 30. september  
kl. 10-11.30 ved Spejderhyt-
ten Rådsklippen. 
Derefter vil vi have bævermøder 
i samme tidsrum ca. hver anden 
lørdag – se de præcise datoer 
på vores website:
www.ejstrupholmspejderne.dk

Alle nysgerrige er selvfølgelig 
mere end velkomne, og som al-
tid er de første tre mødegange 
gratis, så man lige kan prøve at 
være spejder, før man melder 
sig ind.

På gensyn!
Bæverlederne Julie, Jette og Mette



Ny mødedag for 
FAMILIESPEJDERNE

Familiespejderne har holdt en 
lidt længere sommerpause, men 
det er kun fordi vi varmer op 
til vores første møde lørdag  
d. 30. september kl. 10-11.30. 
Vi har valgt at rykke mødeda-
gen til lørdag fra kl. 10-11.30, 
og så mødes vi lidt oftere, nem-
lig hver anden lørdag, så endnu 
flere har mulighed for at være 
med.

Da vi har oprettet den nye 
bæver-enhed for de 5-7-årige, er 
aldersgruppen for familiespej- 
derne ændret en smule, så den 
nu er for de 0-5-årige ifølge 
med en voksen. 
På den måde kan vi udfordre de 
ældre familiespejdere mere, da 
de nu kan blive bævere, hvor de 
får mere frihed (fra far og mor) 
under ansvar, vildere aktiviteter 
og sværere opgaver.

Ellers er familiespejderenheden 
som den plejer, og vi vil lave 
den samme slags aktiviteter, 
hvor der er plads til det enkelte 
barns behov og masser af fri leg 
og opdagelse i naturen.

Vi håber, at I vil støtte op om 
vores små ændringer, og så 
håber vi at se jer alle snart!

Familiespejderhilsen 
fra Jette, Julie og Mette
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Klan Kaj Kage

Klanen har traditionen tro brugt 
en aften på at planlægge det 
næste klanspejderår - og se 
Disney Sjov. Og med gode input 
fra indtil flere medlemmer, skal 
vi bruge spejderåret på alt lige 
fra wellness til tapas-night og 
sommerfest. 

Vi glæder os til det næste år 
og håber også, at vi ses til 
lørdagsmøderne! 

Diktatorhilsner fra Mette

Jeg, og resten af lederstaben, 
ser frem til endnu et år fyldt 
med spændende og lærerige 
oplevelser, samt muligheden 
for at gøre det i selskab med 
skønne mennesker. 

Troplederhilsen Nilla Voigt

Nyt fra troppen

Så er vi endelig tilbage efter 
sommerferien. Nogle har været 
afsted på Spejdernes Lejr 2017, 
og ud fra hvad jeg har hørt, er 
jeg meget ærgerlig over ikke at 
have været med selv. Det lyder 
til at have været en stor ople-
velse. 

Vi, som spejderledere, stræber 
efter at skabe en udvikling hos 
hvert enkelt individ, som kan 
bruges i den virkelige verden og 
resten af livet. Vi forsøger at in-
korporere nøgleord såsom fæl-
lesskab, næstekærlighed, ver-
densforståelse og samarbejde. 
Disse er blot udpluk af alt, hvad 
vi laver, men det, der kommer 
allerøverst på listen, er, at vores 
medlemmer skal have det sjovt 
mens de går gennem denne ud-
vikling. Det gælder for de unge 
mennesker, lige så vel for vores 
frivillige ledere. Der bliver lagt 
en del tid og kærlighed i arbej-
det med spejder. Det er et unikt 
fællesskab at være en del af, og 
vi kan altid bruge flere hænder.

Vi må i år desværre sige farvel 
til Laura som tropsleder. 
Det skyldes en jobmulighed, der 
gør, at hun ikke er tilgængelig 
i hverdagene. Hun er dog sta-
dig medlem i gruppen og vil til 
tider kunne findes til lørdags-
fællesmøderne. 



Krystalkuglen

2017
28/10 Gruppelørdag og BUSK, kl. 10-12 
 (nærmere info om andre BUSK-arrangementer tilgår)
25/11 Gruppelørdag, kl. 10-12 + Avisindsamling
29/11 Salg af julemærker, tidspunkt tilgår
13/12 Juleafslutning for hele gruppen, kl. 16.30-18.00

2018
12/1 Nytårskur for hele gruppen, tidspunkt tilgår
20/1 Gruppelørdag, kl. 10-12



Beretning fra SL 2017

Lørdag den 22. juli tog en flok 
spejdere afsted mod Spej-
dernes Lejr med højt humør. 
På trods af lettere dårligt vejr 
da vi ankom til Sønderborg, 
lykkedes det at få alle frem til 
gruppens lejrplads. 

Efter ankomsten til lejrplad-
sen stod programmet på telt-
opsætning og pionering af det 
fælles spisebord med hjælp fra 
vores belgiske venskabsgrup-
per. Trods de lettere sproglige 
udfordringer, da belgierne var 
rigtige gode til fransk og ikke så 
gode til engelsk, lykkedes det 
ret godt.  

Søndag stod på udforskning af 
lejrens centrale markedsplads 
Knudepunktet og lejrbål om 
aften, hvor spejderne virkelige 
kunne se, hvor stor lejren var.  

I løbet af lejren var spejderne på 
to heldagsaktiviteter kaldet rej-
sedage, hvor den første hand- 
lede om forskellige kulturer 
rundt omkring i verden, hvor 
spejderne bl.a. foldede papirtra-
ner, der er blevet sendt til min-
desmærket for atomspræng-
ningen i Hiroshima. Den anden 
rejsedag handlede og teknik og 
naturvidenskab, hvor spejderne 
forsøgte sig med at løfte en bil 
med taljetræk og bruge kar-
tofler som batterier til at drive 
små dioder. 

Onsdag ankom ulvene med høj 
solskin til lejren, hvilket også var 
den dag vi havde ”Synnejysk” 
dag, hvor vi sammen med de 
andre spejdere fra kommunen 
havde ringridningsturnering.
 Til aftensmad fik vi sønderjysk 
”snysk” og ringriderpølser, og til 
dessert fik vi sønderjysk kage-
bord sammen med resten af 
kommunen. 

Lørdag sluttede lejren for ul-
vene, hvor de blev hentet af de-
res forældre på lejren. 
Lørdag aften var spejderne til 
afslutningslejrbål efterfulgt af 
koncert med Scarlet Pleasure. 
Der var dog ingen, der blev 
hængende ret længe, da der 
var afgang fra lejren kl. 07.15 
søndag morgen, hvilket gik helt 
uden besvær, men mon ikke der 
var noget stille i bussen på vej 
hjem. 

Alt i alt har det været en rigtig 
god lejr trods vejret, og spej-
derne er kommet hjem med nye 
venner og masser af minder. 

Spejderhilsner Anders  
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Fotograf: Anders Svarre 
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SL 2017 
- set fra køkkenteltet

Som I sikkert alle ved, er der i 
enhver familie nogle, der sørger 
for indkøbene til dagens målti-
der, og på Spejdernes Lejr 2017 
havde Elin og jeg den fornøjelse 
at være “madmor”

Hver dag skulle der hentes frisk 
mælk, rugbrød, pålæg, corn-
flakes, ingredienser til aftens-
maden m.m. og turen til mad-
udlevering måtte tages mindst 
to ganeg dagligt - ja nogle 
gange måtte vi tage turen til 
supermarkedet på lejren for at 
handle.

Endvidere skulle maden stilles 
frem til måltiderne samt opgav-
er i forbindelsen med aftens-
maden skulle koordineres. 

Ved tilberedning af aftensmaden 
var spejderne og lederne heldig-
vis medansvarlige. Her sørgede 
nogle for at hente vand, andre 
tændte bål, og nogle sørgede 
for at brændet var hugget samt 
hjalp med selve maden.

Alt gik op i en højre enhed, og 
hver aften fik vi aftensmad som 
alle prøvede og spiste - ikke no-
get med at der skulle smøres en 
leverpostejmad, for vi havde in-
gen kræsne spejdere :-)

Opvasken efter hvert måltid var 
en fælles opgave, og her hjalp 

alle til. Nogle dage var man så 
heldig kun at skulle vaske sit 
eget bestik af, andre dage var 
opvasken noget større. 
Men mon ikke alle har fået lært 
at skylle af, før der vaskes op?

Nogle gange, når vi nåede sen-
getid, kunne vi godt mærke 
vores ben lidt ekstra - men mo-
tion er jo godt.

Det har været en dejlig lejr med 
både regn, storm og solskin. 
Tak til alle jer, der kom med kage 
eller andet godt. Vi er alle blevet 
en oplevelse rigere og har fået 
rykket en grænse eller to samt 
været med til at sætte spor i os 
selv og verden omkring os. 
TAK for en super fed SL2017.

Spejderhilsen 
”Madmor” - Jette
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(gruppens mobil er med på ture og lejre)


