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Rigtig glædelig jul! 
Og i 2018 ses vi første gang:

Familiespejder og bæver:  Lørdag d. 6. januar  
    kl. 10.00-11.30

Alle i gruppen inkl. familier:  Nytårskur og spejderfest  
    fredag d. 12. januar, kl. 17.30 
    indbydelse udsendes separat

Ulve og trop:   Onsdag d. 17. januar  
    til normal mødetid

… og husk programmet også altid ligger opdateret et godt 
stykke ud i fremtiden på www.ejstrupholmspejderne.dk ...



Nyt fra 
Gruppelederen

Så er kalenderåret 2017 ved 
at rinde ud. I vores gruppe er 
der sket meget siden sommer-
ferien. Vi har fået en ny enhed, 
nemlig bæver. Den nye enhed er 
kommet godt fra start med nye 
børn og to nye ”gamle” ledere, 
nemlig Sanne Mathiasen og Ca-
milla Jensen. Det er dejligt, I 
har tid og lyst til at hjælpe igen. 
Lørdagsmøderne er også et nyt 
tiltag for de ældste i gruppen, 
hvorimod familiespejderne og 
bæverne altid mødes om lørd-
agen. Som det ser ud på nu-
værende tidspunkt er der fin 
tilslutning til det.

Ellers kan jeg fortælle, at vi 
i hele gruppen ender med et 
medlemstal på ca. 65 personer, 
når vi får alle registreret. Det 
er en smule lavere end i 2016. 
Det ser vi ofte efter en stor lejr. 
Grunden til det er, at der er spe-
jdere, der lige skal have den op-
levelse med, inden de stopper. 
Her op mod jul har de ældste 
spejdere været ude at sælge 
julemærker for at tjene penge 
til gruppekassen. Vi plejer ellers 
at sælge juletræer fra torvet 
julesøndag, men Handelstan-
den har valgt at droppe deres 
arrangementer, så vi ville være 
de eneste den pågældende 
søndag. Derfor valgte vi også at 
sætte vores salg på standby.
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Jeg vil opfordre alle forældre 
og interesserede til at blive 
medlem af vores Facebook-
gruppe (”Ejstrupholmspejderne 
(Ådalens Afkom)”), da vi sender 
rigtig mange informationer om 
arrangementer og andet ud den 
vej. Jeg vil samtidig minde om 
vores hjemmeside, der løbende 
bliver opdateret med halvårs-
program, sedler o.lign.

Til slut vil jeg ønske alle en 
glædelig jul samt et godt nytår. 
Tak til alle jer ledere, der bruger 
jeres fritid på spejderarbejdet. 
Uden jer igen spejder.

Med spejderhilsen
Gruppeleder, Bjarne K. Pedersen



Avisindsamling

4 gange årligt samler vi, KFUM-
Spejderne Ejstrupholm, aviser, 
reklame, ugeblade og pap ind. 
I samarbejde med Ikast-Brande 
Kommune og de andre uni-
formerede korps laves der af-
taler hvert år. I aftalen indgår 
også uddeling af ”de grønne 
affaldsposer” 2 gange årligt. 
De penge vi tjener de 6 gange 
årligt er med til at vi kan holde 
kontingent samt priser på lejre 
og ture nede.  

At deltage i avisindsamlingen 
behøver ikke at være en sur 
tjans – nej, vores spejdere i alle 
aldre hygger sig med at hjælpe 
samt side inden i containeren – 
ja, som voksen er det nu også 
ret hyggeligt, og det giver en 
masse frisk luft og lidt tunge 
løft :-)

Hvert år laves der ”køresedler”, 
så alle er med til at samle ind. I 
snit skal hvert spejderbarn samt 
forældre hjælpe til en gang år-
ligt. På årsbasis samler vi ca. 
60-70 tons aviser, reklamer, 
ugeblade, bøger og pap ind.

Vi håber, at I vil tage godt imod 
”køresedlerne” samt bytte in-
ternt. I 2018 samler vi ind føl-
gende datoer: 

• 24. februar
• 26. maj
• 25. august
• 24. november

Husk at sætte kryds i kalen-
deren samt gemme aviser m.m. 
til disse datoer. 

På gensyn!
Jette Fogtmann



Familiespejderne

Familiespejderne har haft en 
god, men også en lidt hård 
medfart efter opstarten i efter-
året, da mange at de tidligere 
familiespejdere nu er blevet 
bævere eller ulve. Så kender 
du en 0-4-årig, der godt kunne 
trænge til lidt udfordringer og 
frisk luft, skal du endelig sende 
ham/hende af sted med en vok-
sen i hånden ;-)

Men den yngste og hårde kerne 
af familiespejderne har haft et 
skønt efterår, hvor de både har 
set op til og konkurreret med 
bæverne, men også har lavet 
aktiviteter selv og været på op-
dagelse i sandbunken eller lavet 
kæmpebål i bålhytten. 
Vi glæder os til et nyt forår, hvor 
vi vil fokusere endnu mere på at 
blive flere familiespejder-famili-
er :-)

Rigtig glædelig jul!
Fra Jette, Julie, Camilla, Sanne 
og Mette
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Y-Mens julemærker

Onsdag d. 29/11 mødte 15 trops- 
spejdere op - klar og parat til at  
sælge julemærker og dermed 
tjene penge til gruppen. 
I løbet af ca. 1,5 timer fik de  
solgt 60 julemærker, hvilket er 
superflot. 
Dette års Julemærke er lavet af 
vores lokale kirkegraver og FDF-
leder i Hampen-Gludsted Linda. 
Vi håber, at I alle har fået købt 
et ark – julemærkerne kan jo 
heldigvis bruges til andet end 
julekort. Vi har i en del år solgt 
julemærker for Y-Mens, da de 
støtter vores arbejde via ekstra 
fondsmidler som tilskud til telt, 
båludstyr, shelter m.m. 

KFUM-Spejdernes 
Landslotteri 

For år tilbage solgte vi ”vores 
egne” skrabelodder, og det vil vi 
gøre igen i dette spejderår. 

Nærmere info følger, om vi vil bru-
ge et ulve-/spejdertrops-møde på 
det, eller om det bliver en lørdag 
formiddag. Byen vil blive delt op i 
ruter. 

Prisen for et skrabelod vil blive 
20,00 kr. og heraf må vi, Ejstrup-
holmspejderne, beholde de 14,00 
kr. Det kunne være rigtig sejt, hvis 
hvert medlem kunne sælge 10 stk.

Jette Fogtmann



Bæverne

Gruppens nyeste og næst-
yngste enhed har taget spejder-
livet til sig for fulde drøn. Der er 
altid gang i den og højt humør, 
når de 10 bævere mødes, og 
kan man få lov til at snitte, være 
på løb eller lege ”banke bæver” 
(som vi efterhånden har mange 
forskellige udgaver af), så er 
lykken gjort. 

Vi har brugt efteråret på at 
lære hinanden at kende og ikke 
mindst lære, hvordan man ”er 
bæver”. Og så har vi lavet akti-
viteter bl.a. om at ”lege spejder” 
og bruge sine sanser i forhold til 
højtider. 
Vi har et afkrydsningsark til 
bæver, hvor man får kryd-
ser hver gang, man har været 
til et møde og lavet nogle be-
stemte aktiviteter. Og har man 
fået tre krydser inden for det 
samme emne, så har man gjort 
sig fortjent til et mærke, som 
man kan sy på sin uniform eller 
tørklæde. Til det sidste bæver-
møde i december blev der delt 
mærker ud til alle bæverne, 
som de stolt tog imod.

I starten af det nye år og til 
foråret vil vi fortsætte med at 
lave aktiviteter, der ender med 
at give nye mærker til unifor-
men eller tørklædet. Og vi kan 
allerede nu løfte sløret for, at 
det bl.a. kommer til at handle 
om superhelte og superkræfter, 

både de overnaturlige super-
kræfter og de helt naturlige su-
perkræfter, som alle børn bærer 
rundt på.

Til slut vil vi bare ønske jer en 
rigtig god jul, og vi glæder os 
allerede til vi ses i det nye år!

Mange klask med halen!
Fra Jette, Julie, Camilla, Sanne 
og Mette
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Ulvene

Siden sidst har ulvene haft lidt 
travlt. Vores flok er vokset be-
tydeligt, og vi nyder flokkens 
sammenhold. 
Men nogle gange skal samarbej-
det hjælpes lidt på vej, så vi har 
lagt lidt fokus på samarbejde og 
det at være mange sammen. 
Gennem dette tema har vi 
forsøgt os med lidt koder og 
morse. De forskellige koder 
kunne godt være lidt en udfor-
dring, men med lidt samarbejde 
kom vi alle i mål. 
Her op til jul står den på lucia-
øvning, da det i år er ulvene, 
der skal gå optoget til juleaf-
slutning. Det glæder vi os til.

God jul og god jagt ulve
Mvh Baloo

Troppen

Så er vi ved at gå ind i den kolde 
tid. Det betyder godt med tøj på 
ungerne hver gang, for vi ved 
aldrig, hvornår vi skal udenfor. 
Den sidste tid har spejderne 
haft et meget blandet pro-
gram. De har nået og oplevet 
rigtig mange ting. De har været 
på Harrild Hede, taget mær-
ker, mad over bål, fællesmøde, 
solgt julemærker og lavet jule-
bagværk. Det er en skøn tid, og 
vores spejdere er eventyrlystne 
og hjælpsomme. Vi glæder os til 
Juleafslutning d. 13. december 
og Nytårskur d. 12. januar sam-
men med resten af gruppen. 
Vi glæder os også meget til hele 
næste år, som forhåbentlig bli-
ver fuld af gode oplevelser. 
God jul og godt nytår til jer fra 
alle ledere.

Mvh. Nilla Tropsleder 



Klan Kaj Kage

Klanen mødtes først i november 
for at tage på midlertidigt spa-
ophold, og både unge og gamle 
klanmedlemmer hyggede sig i 
bølgerne. Der blev også prøvet 
saunagus og efterfølgende nød 
vi en lækker frokost i svømme-
hallens kantine.
Næste gang vi mødes er lørdag 
d. 3. marts kl. 12.30 efter 
lørdagsmødet. 

Her skal vi kokkerere amok til 
den store Tapas Night. Vi håber 
at mange både yngre og ældre 
klanmedlemmer har tid og lyst 
til at komme og være med til at 
gå amok i tapas og hygge.

De mest diktatoriske hilsner!
Klandiktatoren

Ulvetur

Ulvene var d. 6.-7. oktober på 
overnatning i hytten. Her skulle 
flokken tage to mærker på 
samme tid. Baconmærket som 
gik ud på at spise bacon til både 
morgenmad, frokost og aftens-
mad. Det var der ingen klager 
over, tværtimod =D
Det var det andet mærke, der 
voldte lidt problemer: Sove-
posemærket. Alle skulle være 
i soveposen i 24 timer kun af-
brudt af toiletbesøg. Puha, det 
var ikke lige nemt for alle. Der 
skulle laves mad i soveposen, 
laves aktiviteter i soveposen, 
alt. Heldigvis var ulvene ret 
gode til at finde måder, at få løst 
problemet med soveposen på. 
Til aften fik ulvene deres ulve-
navne at vide, og hvad de 
betød. Alle ulvenavne stammer 
fra Jungebogen. 

Mvh. Baloo



Patruljetur 13-14/11

Turen havde henblik på at få 
”gør-det-selv-mærket”, hvor vi 
bl.a. skal sætte vores patruljelo-
kale i stand. Vi ville male vores 
lokale gråt. 
Første aften lavede vi ikke no-
get. Vi hyggede os og gik lige 
så stille i gang med at tømme 
vores patruljelokale. 
Næste morgen begyndte vi at 
gøre rent, male og alt hvad der 
hører med.
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Det var super hyggeligt, og vi 
fik maling over det hele :-)
Hen på aftenen lavede vi af-
tensmad sammen, hvor menuen 
stod på madpandekager, men 
det gik lidt galt. Det var godt, at 
hytten havde plaster. 
Turen sluttede af med en om-
gang ”Twister”, hvorefter folket 
tog hjem igen. 

Ayoe, Patruljeleder i Jokerne

Gruppelørdag &
 BUSK-gudstjeneste

Til gudstjenesten sidste søndag 
i oktober satte vi også i år fokus 
på Børn, Unge, Sogn og Kirke. 

To børn blev døbt, og spejdere 
og børneklub havde lavet pynt 
til kirken: glade græskarlygter, 
knob-guirlande, mange pynte-
græskar med sjove udtryk, til-
lykke-skilt til dåbsfamilierne og 
ophængte flag. 

Spejderne havde også fane 
med, og nogle af dem deltog i et 
lille optrin om, at kirken gerne 
må være festlig og sjov, da den 
jo har et glædeligt budskab. 

Spejderne hjalp med altergan-
gen og bønnerne, og de havde 
også sat deres præg på salme-
valget, så der blev noget for alle 
aldre. 

Tak til alle deltagere – også til 
de mange, som havde været 
med i forberedelserne ved spej-
derhytten om lørdagen, men 
som ikke kunne komme om 
søndagen. 

Lene Yde
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Ungdomsgudstjeneste
- med deltagelse af troppen

Vi fiskede følelser, som vi skulle 
mime til fotos på storskærm 
i Gludsted Kirke d. 8. novem-
ber - En ungdomsgudstjeneste 
om TRO og følelser kan bringe 
meget med sig :-) 
I lækker musik, vedkommende 
tekster og interessant film (pro-
duceret af Laura Bie) - med lo-
kale unge og voksne - blev tro 
og følelser beskrevet. 
Alle bidrog flot med kreativitet, 
god stemning og hjælpsomhed. 
Flotte alterbrød bidrog til en be-
tydningsfuld nadver. 
Bålfade med varme blus sendte 
folk godt hjem efter en lækker 
æblekage mm. som afsluttende 
ungdoms-venlig ”kirke-kaffe”. 
Tak til alle medvirkende, og tak 
til Luther som for 500 år siden 
startede en revolution/ reforma-
tion for troslivet og følelseslivet 
i vores kirker!

Lene Yde



Krystalkuglen
2018
12/1 Nytårskur for hele familien, kl. 17.30 
 indbydelse udsendes separat

20/1 Lørdagsmøde for hele gruppen, kl. 10.00-12.00

28/2 Forældremøde for alle forældre, kl. 18.00-20.00

3/3 Lørdagsmøde for hele gruppen, kl. 10.00-12.00

13-15/4 Gruppetur for hele gruppen,  
  indbydelse udsendes separat

Vigtige datoer  
i 2018!



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

Bæverleder
Mette M. Madsen
51 89 46 84

Klanleder
Mette M. Madsen
mettemonrad@gmail.com
51 89 46 84

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

(gruppens mobil er med på ture og lejre)


