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 Nyt fra gruppen 

Hjemmeside 
Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

365spejd-mærke og Viking mærke 

De 2 flotte mærker som Christian omtaler i 
lederen på modsatte side. Tillykke til Edith og 

Randi - super sejt! 

         

 

Kære leder!  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i 
weekenden, fredag den 4. til søndag 
den 6. marts 2016. Her er der nemlig 
lederuddannelses weekend i Silkeborg.  

Følg Linien Ud på Facebook  

… søg på ”Linien Ud Nord” 

 

Arbejdsdag på Grønsletten 
 

… er en hyggelig dag, hvor vejret næsten 
altid er godt og hvor spejdere med forældre 
ordner en masse ting til fælles bedste på 
vores skønne spejdergrund, Grønsletten. 

Opgaverne er meget forskellige. Det kunne 
være at male/oliere borde og bænke, feje, 
kløve træ og hvad der nu ellers trænger til 
en kærlig hånd … eller en ”handy man”.  

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og 
kom 1 time eller 3. 

Lørdag den 16. april 2016 
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Søften 
Spejderne 

Gruppeleder 
Christian Rudebeck Holm  
Teglhøjen 54, Hinnerup  
Tlf.  8691 0990 / 2787 6117 
Mail: christian@rudebeckholm.dk 
 
Grupperådsformand 
Torben Rohde Pedersen 
Birkhøjen 54, Hinnerup 
Tlf. 3029 7692 
Mail:torbpedersen@deloitte.dk 
 
Bjørneungerne 3 - 6 år 
Morten Hundevad 
Søndermarken 89, Søften 
Tlf. 2683 8028 
Mail: hundevad4030@gmail.com 
 
Bæverflokken 1. klasse 
Lene Dahl Bisgaard 
Hejrevej 15, Hinnerup  
Tlf. 2491 0258  
Mail: lene@dahl-bisgaard.dk 
 
Ulveflokken 2. - 3. klasse 
Birgit Ingvorsen  
Stjerneparken 22, Søften 
Tlf. 2484 9474 
Mail: bii@seges.dk 
 
Juniortroppen 4. - 5. klasse 
Flemming Krath Engedal 
Ravskærvej 40, Søften 
Tlf. 4082 8877 
Mail: flemming@engedal.dk 
 
Spejdertroppen 6. - 8. klasse 
Stine Vestergaard 
Søndermarken 95, Søften 
Tlf. 5156 3749 
Mail: stine@vesterg.dk 
 
Seniortroppen 9. klasse - 17 år 
Jonas Vester Andersen 
Skanderborgvej 11A, Hadsten 
Tlf. 3013 2898 
Mail: jvahinnerup@gmail.com 
  
Cocioklanen 18+ år 
Søren Dalentoft  
Byvænget 19, Grundfør  
Tlf. 2442 9897  
Mail: soren@dalentoft.dk 

 
Se hele adresselisten på SøftenSpejderne.dk 
___________________________ 
Knytten 
Udgivet af: Søften Spejderne 
Oplag: 180 
 
Redaktør:  
Mette M. Sterup 
Søndermarken 60, Søften  
Tlf. 8691 1555 / 2554 9887  
Mail: mette@sterup5.dk 
 
Deadline: 13. april 2016 

 
Bank konto nr.: 3648 - 3648111371 
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 Leder 
Kære spejdere og forældre 

Allerførst et Godt Nytår! 

Det er blevet 2016, og vi skød spejderaktiviteterne i gang med 
den traditionsrige nytårsparade med gudstjeneste i Søften kirke 
og ”award show” i forsamlingshuset. Som mange af jer heldigvis 
oplevede ”live”, så var der et godt fremmøde og god stemning 
begge steder. Til de af jer, der ikke var med, vil jeg lige nævne, at 
vi foruden uddeling af årsstjerner også uddelte et par ”special 
awards”. Edith har gået med tørklæde alle dage et helt år og har 
derfor modtaget 365spejd-mærke og diplom. Hvad der imidlertid 
er endnu vildere er, at ”Randi” har gået med korte bukser hver 
dag et helt år og for det har modtaget Viking-mærke og diplom – 
det er helt vildt sejt. TILLYKKE til dem! 

Efter afsluttet oprydning efter nytårsparaden fortsatte ledere, 
grupperåd og voksenpatrulje med nytårskur i sognegården. Nyt-
årskuren er en blanding af årligt planlægningsmøde for alle voks-
ne i gruppen og et socialt arrangement, hvor vi spiser og hygger 
os sammen. Det er en tradition, vi har haft i mange år. En rigtig 
god tradition, fordi vi får evalueret året, der er gået og lavet 
overordnede aftaler for det nye, men også fordi vi har brug for 
engang imellem at hygge os sammen (uden børn). 

I år kunne vi ved nytårskuren fejre Hanne Dalentofts 25 års jubi-
læum i SøftenSpejderne. De fleste af jer kender sikkert Hanne, 
men ikke mange ved alt det, hun har betydet og stadig betyder 
for vores spejdergruppe. Hanne har spillet en afgørende rolle i 
forhold til at skaffe os spejdergrunden og siden spejderhus, hun 
har søgt utallige fonde om penge til telte, mastesejl og overdæk-
ke blot for at nævne enkelte ting. Som de fleste af jer ved, så er 
Hanne også den store drivkraft bag julemarkedet, som hvert år er 
både en festdag og en vigtig indtægtskilde for gruppen. Hanne er 
lidt ligesom en mor for gruppen – hun ser, hvad vi har behov for, 
før vi selv bliver klar over det, og ofte sørger hun for tingene, næ-
sten uden vi opdager det. En KÆMPESTOR tak til Hanne for hen-
des utrættelige indsats. 

Med stor spejderhilsen 

Christian, Gruppeleder 



 Bjørneungerne.dk 
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Kære Bjørneunger 

I December fik vi lavet de flotte-
ste juledekorationer og de lækre-
ste æbleskiver over bål, med rig-
tige æbleskiver i. 

Det var også i december, at Bjør-
neungerne lavede og solgte 
doughnuts for 1.500 kr. til jule-
markedet! SÅ sejt!!  

Først i det nye år fortsætter vi 
med at tænke i lækkerier og 
lys her i den mørke vintertid.  

 

Vi skal bl.a. lave fakler af dun-
hammer, der ligger klar i fryseren 
fra sensommeren af. Vi skal også 
smelte stearin og lave portrætter 
af stearin samt farverige lanter-
ner. 
 
Det er også i den kommende tid, 
vi kan håbe på snevejr og kælke-
vej til en tur i Dyrehaven, hvor vi 
skifter bålet ud med trangier. 
 
Og så ser vi alle frem til at fejre 
fastelavn og se hinanden i flotte 
og seje udklædninger. 
 

Med andre ord: vi går en lys og 
festlig tid i møde til Familie-
spejder. 

Vel mødet Bjørneunger! 

Hilsen 

Lederteamet: Michael, Ras-
mus, Jette og 2 x Morten 



  Bjørneungerne.dk 
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Møde: Hver anden lørdag i lige uger, kl. 10 - 13  
HUSK! Madpakke og altid at være klædt på til at være ude! 

Februar 

Lørdag den 13. Fastelavn 
 
Lørdag den 27. Kreativdag 
 
 

Marts 

Lørdag den 12. Vi laver påske hygge 
 
Lørdag den 26. Vi holder påskeferie ingen møde 
 
 

April 

Lørdag den 9. 101 snobrød 
 
Lørdag den 23. Vi holder bededagsferie ingen møde 
 
 

Maj 

Lørdag den 7. Vi holder Kristihimmelfartferie ingen møde 
 
Lørdag den 21. Fisketur og haletudsejagt 
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Kære bævere 

Nu har I været bævere et 
halvt år, og det går jo stry-
gende. 

I har allerede taget flere 
mærker og kender nu Grøn-
sletten ret godt. 

I var supergode til at hjælpe 
til julemarked, og nogle af jer 
var med til den traditionsrige 
nytårsparade, hvor de større 
spejdere får årsstjerner, og 
hvor I fik en bæverknot.  

Resten af vinteren skal vi ta-
ge endnu flere mærker og 
forhåbentlig have det lige så 
sjovt, som vi har haft det ind-
til nu. 

Det er godt, at I husker, at vi 
næsten altid skal være ude 
og har tøj og sko på efter vej-
ret - det er god bæverstil! 

 

Til foråret skal vi ud at gå 5 
km., og vi skal på Sct. 
Georgsløb. Sct. Georgsløb er 
sammen med ulvene fra Søf-
tenSpejderne og nogle bæ-
vere og ulve fra andre spej-
dergrupper. Det bliver 
spændende. 

På gensyn til mere bæver-
ballade  

Torben, Sabine, Jens, Ole og 
Lene 

Uddeling af bæverknot til nytårsparade 



  Bæverflokken.dk 
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Møde: Hver mandag, kl. 18.15 – 19.30 
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Mandag den 1. ”Jeg kan selv”-mærke. Vi smører madpakke. Husk madkasse! 

Mandag den 8. Besøg i kirken. Vi starter og slutter ved Søften kirke til sædvanlig tid. 

Mandag den 15. Vi holder vinterferie 

Mandag den 22. Refleksløb – husk lommelygte 

Mandag den 29. ”Eventyrmærke” 

 

Marts 

Mandag den 7. ”Eventyrmærke” 

Mandag den 14. ”Eventyrmærke” 

Mandag den 21. Vi holder påskeferie 

Mandag den 28. Vi holder påskeferie 

 

April 

Mandag den 4. Bål og brand 

Mandag den 11. Familiesærpræg 

Lørdag den 16. Arbejdsdag på Grønsletten for hele familien – se mere info på side 2 

Mandag den 18. 5 km mærke. Vi mødes kl. 18.00. 

Mandag den 25. Snobrødssjov 

Lørdag den 30. Sct. Georgsløb 

 

Maj 

Mandag den 2. Vi holder fri efter Sct. Georgsløb. 

 



   Ulveflokken.dk 

Knytten – Februar 2016 8  
 

Kære Ulve 

Nu er vi halvvejs igennem 
den mørke tid og kan se frem 
til, at det bliver lyst, når vi er 
til spejder. Det er nu ikke 
fordi, at I lader jer gå på af 
mørket, for I er nogle ret seje 
ulve, der suser rundt på hele 
spejdergrunden – i bulder-
mørke. 

Vi har taget basismærke Pil. 
Spejdere skal lære en masse 
om naturen, så derfor indgår 
der ofte løb, hvor vi har for-
skellige poster, hvor man 
bl.a. kan lære om naturen. 
Det gjorde vi også i Pil mær-
ket. Vi har lavet fuglefedt 
kugler til fuglene i den kolde 
tid, vi var på tur i skoven for 
at finde dyrespor, vi lavede 
vores egen refleksbrik, vi ved  

nu noget om Dannebrog og 
heldigvis har vi lært at lave 
bål, så vi kunne bage nogle 
lækre pandekager.  

Der skal penge til for, at vi 
kan lave spændende aktivite-
ter, og derfor er vores jule-
marked meget vigtigt – og 
hyggeligt. Mange af jer var 
ude at sælge juledekoratio-
ner – sammen med forældre. 
Vi er rigtig glade for, at I 
hjalp til – tak for det! 

Den 8. december holdt vi 
juleafslutning, og nu har vi 
haft Nytårsparade. Så nu er 
vi heldigvis i gang igen med 
spejderarbejdet.  De første 
spejdermøder bruger vi til at  

klatre på klatrevæg. Det er 
spændende, hvem der kan 
komme op og skrive i bogen 
– der er virkelig langt op. De 
bander, der ikke klatrer, læ-
rer om koder og morse eller 
om kort og kompas eller om 
knob. Det er de klassiske 
spejderdyder. 

Vel mødt i VARMT tøj og 
støvler til de kommende 
spejdermøder 

Ulvehyl fra  

Birgit, Michael, Melanie, An-
    

    



  Ulveflokken.dk 
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

Februar 

Tirsdag den 2. Refleksløb med opgaver 

Tirsdag den 9. Fastelavnsmission 

Tirsdag den 16. Vinterferie 

Tirsdag den 23. Vinterbål 
 

Marts 

Tirsdag den 1. Vendespilsløb 

Tirsdag den 8. Ulvene sælger lodsedler i Søften. Mødested: Præstemarkskolens parke-
ringsplads kl. 18.30. 

Tirsdag den 15. Påskeløb 

Tirsdag den 22. Påskeferie 

Tirsdag den 29. Fotoløb. Mødested: Sognegården i Søften kl. 18.30. 

 

April 

Tirsdag den 5. Stifinder-mærke 

Tirsdag den 12. Stifinder-mærke 

Lørdag den 16. Arbejdsdag på Grønsletten for hele familien – se mere info på side 2 

Tirsdag den 19. Stifinder-mærke 

Tirsdag den 26. GPS-løb 

Lørdag den 30. Sct. Georgsløb 

Weekend-ture 

Lørdag den 21/5 - Distriktsturnering på Moselund i Hinnerup og efterfølgende overnatning på Grønsletten 
sammen med bæverflokken.  

24/6 - 26/6 Ulvenes sommerlejr 
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Hej Junior 

I den sidste weekend af oktober 
var vi i Giberhytten, og havde en 
dejlig weekend med fremstilling 
af stearinbomber, pizzabagning 
over bål, natløb og en tur til 
stranden. Pragtfuldt vejr og højt 
humør gjorde det til en super tur 
for alle os, der deltog. 

Siden da har vi lavet mad over 
bål, haft det traditionelle agent-
løb på Grønsletten samt forbe-
redt og afviklet julemarked. Her 
fik vi bagt pandekager og som 
noget nyt også pizza. Der var godt 
gang i bålet, salget og især bag-
ning af pizza’er. Der blev solgt 
omkring 150 stykker pizza, så det 
var nødvendigt med lidt hurtig 
indkøb af mere dej mv. Stor tak til 
alle som hjalp til. 

Årets sidste møde var med jule-
frokost i spejderhytten. Patruljer-
ne havde ansvaret for hver sin del 
af menuen, og der var fiskefilet, 
makrel, leverpostej med bacon, 
frikadeller og ris a la mande. Alt 
var perfekt afmålt og passede til 
appetitten - OK næsten alt passe-
de - vi kunne dog ikke spise os 
igennem alt rugbrød og ris a la 
mande  Men det lykkedes at få 
fundet mandlerne og fordelt 
mandelgaverne. Det normale 
pakkespil var i år afløst af en slik-
variant, hvor en sekser gav et 
stykke slik. Herligt spændende 
efterhånden som antallet af ter-
ninger blev øget, og der måtte 
stjæles fra hinanden …. 

 

2016 er startet med den traditio-
nelle nytårskur i kirken og for-
samlingshuset. Dejligt med kage, 
sang, årsstjerner og hyggeligt 
samvær. 

Nu glæder vi os til resten af 2016 
- programmet for den kommende 
periode kan I se på modsatte 
side. 

Stor spejderhilsen fra juniortrop-
pens ledere 

Andreas, Asbjørn, Eibrith, Flem-
ming, Laila og Søren 



 
 

  

Møde: Hver torsdag, kl. 18.30 – 20.30  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

Februar 

Torsdag den 4. Indianer spejd II, Pilespids 

Torsdag den 11. Indianer spejd III, Stjernehimlen 

Torsdag den 18. Vinterferie - intet møde 

Torsdag den 25. Indianer spejd IV, Indianerkrig - vi mødes overfor Søndermarken 7 

 

Marts 

Torsdag den 3. Salg af lodsedler. Vi mødes ved Præstemarkskolens P-plads. 

Torsdag den 10. Indianer spejd V, Indianervåben 

Torsdag den 17. Indianer spejd VI, Økse- og bueskydningsløb 

Torsdag den 24. Påske - intet møde 

Torsdag den 31. Nørd I 

 

April 

Torsdag den 7. Nørd II 

Torsdag den 14. Nørd III 

Torsdag den 21. Indianer spejd VIII, Versus 

Torsdag den 28. Indianer spejd IV, Overlevelse 

 

Langtidsplan 

20. – 21. maj  Distriktsturnering, Junior, spejder og Senior 

25. – 29. juni Sommerlejr - juniortroppen og spejdertroppen tager af sted sammen 

 Juniortroppen.dk 
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Hej Spejdere 

Så er det første halvår i Spej-
dertroppen allerede gået. 

Tak for mange fede oplevel-
ser i 2015 – nu glæder vi os 
til meget mere ”spejderliv” i 
2016   

 

Vi lægger hårdt ud - allerede 
den første weekend i februar 
står den på vintertur. Vi ta-
ger på en kort weekendtur i 
vintervejr – forhåbentlig er vi 
heldige at få sne. Vi skal hyg-
ge os samt udfordre os selv 
og hinanden. 

Ellers er der lidt af hvert på 
programmet henover vinte-
ren og foråret. Vi skal både 
pudse de gamle spejderfær-
digheder af, men også kaste 
os over nye udfordringer. 

 

 

Vi glæder os til at være 
sammen med jer hver ons-
dag – vel mødt! 

 

Mange Spejderhilsner 

Anita, Jeanette, Morten, Pe-
ter og Stine 

 

Er der nogen af jer der end-
nu ikke har fundet os på Fa-
cebook så kig ind her: 

http://facebook.com/groups
/spejdertroppen 

http://facebook.com/groups/spejdertroppen
http://facebook.com/groups/spejdertroppen
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Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  

HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

Februar 

Onsdag den 3. Patruljemøde 

Lør./søn. 6. - 7. Vintertur – vi håber på sne 

Onsdag den 10. Vi holder fri efter weekendtur 

Onsdag den 17. Vinterferie 

Onsdag den 24. By-løb. Vi mødes ved biblioteket i Hinnerup 

 

Marts 

Onsdag den 2. Landslotteri. Vi mødes ved biblioteket i Hinnerup 

Onsdag den 9. Hemmeligt møde 

Onsdag den 16. Patruljemøde 

Onsdag den 23. Påskeferie – vi holder fri 

Onsdag den 30. Draw-something GPS 

 

April 

Onsdag den 6. Kulsø-pionering 

Onsdag den 13. Kulsø-pionering 

Lørdag den 16. Arbejdsdag på Grønsletten for hele familien – se mere info på side 2 

Onsdag den 20. Sct. Georg 

Onsdag den 27. Trangia-gourmet mesterskab 
 

Langtidsplan 

Kanotur lørdag den 3. juni 

Sommerlejr den 25. til 29. juni sammen med juniortroppen 
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Hejsa! 

Her hos seniortroppen går alt 
sin vante gang. Vi er en lille flok 
med et stort fællesskab. Når vi 
drager ud i den store vide ver-
den a.k.a. spejdergrunden, sker 
der ting og løjer. I efteråret var 
vi på en super (u)hyggelig hal-
loweekendtur, hvor der blev 
klatret i træer, skåret græskar 
og fyret den max af til Hammel 
megamix. Og selvom der var 
mangel på wifi, havde vi en 
fantastisk tur i supergodt sel-
skab. ”Det er fedt at der er så 
mange gode ledere” Citat Ran-
di. De tidligere nævnte ”gode  

ledere” arrangerede et skræk-
indjagende natløb, hvor de fle-
ste dog kom hjem i god behold. 

I seniortroppen fokuserer vi på 
fællesskabet. Derfor har der 
også været plads til alternative 
aktiviteter som bowlingtur, 
svømmehal og sleepover. Vi 
tror nemlig på, at spejder 
handler om fællesskabet og 
sammenhold. Men vi har også 
lavet en masse mere klassiske 
spejderaktiviteter som pione-
ring, bålteori og ildsikkerhed.  

Og uanset hvad vi laver, er det 
altid med et smil. ”Der har ikke 
været noget af det, der ikke 
har været sjovt!” Citat Laura. 

Vi har en masse gode ting i 
vente og ser frem til endnu et 
år i skønt selskab! 

MSH 

Maja og Buggi på vegne af se-
niortroppen 

 

 



 Voksenpatruljen 
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Med afholdelsen af vort traditionsrige julemarked, fik vi sagt farvel til 2015. Igen var julemarke-
det, med rigtig mange glade og købelystne gæster, SÅ stor en succes, at indtjeningen til vort 
spejderarbejde igen satte rekord.  

Men et julemarked kan jo kun stables på benene med hjælp fra mange frivillige fra forældre-
gruppen, der sammen med lederne og voksenpatruljen fik alt til at gå op i en højere enhed. 

Vi i Voksenpatruljen vil gerne her sige tusind tak til alle, som hjalp os med at få opstillet og afvik-
let julemarkedet ... og ikke mindst, hjalp os med oprydningen sidst på dagen. 

Vi håber meget, at vi en anden gang må ringe til jer, når vore egne kræfter ikke rigtigt slår til. 

Nytårsparaden den 9. januar var starten på spejderåret 2016 for SøftenSpejderne, og om afte-
nen efter nytårsparaden mødtes alle voksne (næsten) i gruppen til den årlige Nytårskur.  

Nytårskuren er stedet, hvor vi får drøftet planerne for det nye år, og får fordelt opgaverne 
blandt lederne, grupperådet og voksenpatruljen. En rigtig hyggelig aften, hvor vi efter at have 
drøftet alle de "alvorlige" sager, går over til aftensmaden og en god gang hyggesnak. 

Til eftertanke 

At smile er smitsomt... det kommer over dig som en influenza. Der var nogen, som smilte til mig i 
dag, og jeg smilte tilbage. Da jeg gik rundt om hjørnet, mødte jeg én som så mit smil. Han smilte 
tilbage, og jeg kunne se, at jeg havde smittet ham. 

Jeg tænkte lidt på det, og forstod så pludselig, hvor meget et smil er værd. Et enkelt smil som mit 
- kunne smitte rundt om mig, ja faktisk til  hele verden. Så hvis du mærker, at et smil er på vej, så 
slip det fri og smit alle rundt om dig... prøv bare at mærke om ikke denne besked, kan få dig til at 
smile... 

START EN SMILE-EPIDEMI OG SPRED DEN TIL HELE VERDEN... 

 

Rigtigt godt nytår til jer alle 

 

fra Voksenpatruljen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

Mobil 2787 6117 * E-mail: christian@rudebeckholm.dk 

Langtidsplanen 

 

11. marts 24Silkeborg – patruljeløb for alle  
spejdere 

9. – 10. april Enhedsweekend 

 

*********************************** 

 

4. februar Grupperådsmøde 

4. – 6. marts  Lederuddannelse – Linjen Ud 

16. marts Distriktsrådsmøde 

17. marts  Grupperådsmøde 

13. april  Deadline til Knytten 
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