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Opstart efter sommerferien 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – vi 
starter op med en hyggelig dag for hele 
familien på Grønsletten: 

Lørdag den 27. august 

 

 

Oprydning efter SmukFest 

Vi gentager den store succes fra 2014 og 
2015 med at rydde op efter SmukFest i 
Skanderborg for dermed at skaffe penge til 
spejderarbejdet. 

Der har været stor opbakning fra både for-
ældre, spejdere og ledere – det håber vi gen-
tager sig i år, idet vi tjener mange penge på 
forholdsvis kort tid. 

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen ved  

Tirsdag den 9. august 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:rohde_pedersen@hotmail.com 
 
Bjørneungerne 4 - 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: 14. august 2016 

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

Så er det endelig blevet forår, og selv om vi har haft 
mange spejderaktiviteter ude også i vinter, så bliver det 
hele lidt sjovere, nu hvor det uge for uge bliver lysere og 
lunere! Foråret er også tid for skønne weekendture og 
distriktsturneringer. Når det så bliver sommer kulmine-
rer det hele med sommerlejr i de forskellige enheder. 
Håber I har tid, lyst og mulighed for at deltage i det me-
ste. 

Hvert år laves der på landsplan en medlemsopgørelse i 
KFUM-spejderne. I 2014 var SøftenSpejderne landets 
største KFUM-spejdergruppe. I 2015 blev vi nummer to 
kun overgået af Silkeborg Gruppe. Ser vi imidlertid på 
antal ”børnemedlemmer” er vi fortsat landets største 
KFUM-spejdergruppe. Det kan vi godt være stolte af! 

Som gruppeleder er min vigtigste opgave her i foråret at 
sikre, at vi også efter sommerferien har alle vores enhe-
der godt besat med ledere. Når vi nu heldigvis er så 
mange børn/spejdere, kræver det også mange gode le-
dere, for at vi kan give spejderne en god oplevelse ved 
det ugentlige spejdermøde og på ture og lejre. Skulle 
der være nogen blandt jer forældre, som har lyst og tid 
til at være med som leder i en af vores enheder, vil jeg 
meget gerne høre fra jer. Kom og vær med  

Med stor spejderhilsen 

Christian, Gruppeleder 
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Kære Bjørneunger 

Tak for en sjov, kreativ og farverig 
vinterperiode – vi glæder os til at 
opleve foråret og sommeren med 
jer. 

Vi fik desværre ikke sne til vores 
"kælketur" i Dyrhaven, men vi fik 
fodret dyrene og indtaget lege-
pladsen med kakao på trangier. 

I vintermørket fik vi lavet fakler af 
dunhammer, dryppet med stearin 
og lavet lanterner. 

 

Fastelavn fik vi også fejret med 
manér og op til påske pyntede vi 
æg og såede karse ... imens vi var 
på skiløb ;0) 

Nu går vi imod foråret og dermed 
en periode med mange helligda-
ge, der desværre ramler lidt ind i 
vores mødetider … MEN vi når at 
finpudse den gamle spejderdisci-
plin: snobrød på 101 måde. 

Vi skal også på fisketur sam-
men samt lære om de insekter 
og kryb vi møder i den kom-
mende tid. 

Sluttelig skal vi holde sommer-
lejr på Grønsletten den 18. 
juni, hvor vi skal være sammen 
en hel dag og aften og sove i 
telt om natten - det bliver helt 
sikkert hyggeligt og sjovt! 

Vel mødt Bjørneunger! 

Hilsen Lederteamet: 

Michael, Rasmus, Jette og 2 x 
Morten 
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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! 

 

Maj 

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

Juni 

Lørdag den 4. Kryb og insekter 
 
Lørdag den 11. Søften Markedsdag 
 
Lørdag den 18. Sommerlejr 
 
 

August 

Lørdag den 27. Opstartsdag for hele familien. Kl. 14.00 
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Kære bævere 

Hvor er det sjovt at være 
bæver sammen med jer, og 
vi bliver flere og flere  

Siden sidst har vi taget even-
tyrmærke, leget, lavet mad 
over bål og sidst, men ikke 
mindst har I hjulpet med at 
rydde op og gøre rent på 
Grønsletten. Det var I også 
gode til. 

Nu er vi i gang med vores 
sidste måneder som bævere, 
og vi synes det har været rig-
tig dejligt at lære jer at ken-
de.  

Vi håber I har lyst til at være 
ulve næste år (de der skal i 2. 
klasse). 

 

Der er et par stykker, der 
kan fortsætte som bæver 
endnu et år (de der skal i 1. 
klasse), og det er fantastisk, 
for så er der nogle, der kan 
hjælpe de nye bævere i 
gang. 

Bæverklask fra Jens, Sabine, 
Ole, Torben og Lene 

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

 

Maj 

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

Mandag den 9. Snobrødsskæg og ballade. 

Mandag den 16. 2. pinsedag – vi holder fri 

Mandag den 23. Skovtur og vandtur (Husk gummistøvler) 

Mandag den 30. Vi holder fri 

Tirsdag den 31. Møde sammen med ulvene. OBS kl. 18.30 – 20.00  

 

Juni 

Mandag den 6. Besøg af kommende bævere 

Lørdag den 11. Søften markedsdag. Bagefter går vi på Grønsletten, hvor vi laver mad 
og lejrbål og hygger os – vi slutter ca. kl. 21.00. Medbring jeres foræl-
dre  

 

August 

Lørdag den 27. Opstartsdag for hele familien. Kl. 14.00 
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Kære Ulve 

Dejligt at det nu går mod ly-
sere aftener, og vi behøver 
ikke helt så tyk vinterpels 
mere!  

Vi har ellers oplevet mange 
sjove ting i de mørke måne-
der: lavet mad over bål i sne-
vejr og været på løb, hvor vi 
både skulle fotografere byen, 
samle ting til vendespil og 
finde vej efter reflekser i 
skoven. 

Senest er vi blevet klogere på 
stjerne, kort og kompas fordi 
vi er ved at tage stifinder-
mærket. 

Frem mod sommerferien 
skal vi blandt andet en tur 
rundt om Egå Engsø og på 
både Skt. Georgs gilde løb og 
til distriktsturnering – og så 
selvfølgelig en superfed 
sommerlejrweekend!  

Vi glæder os til mere spej-
dersjov med jer – og husk at 
have tøj på til at være ud 
hver gang! 

Ulvehyl fra  

Birgit, Michael, Melanie, An-
ders, Laura, Randi, Ole, Han-
ne, Thomas og Marianne 
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

Maj 

Tirsdag den 3. Fri – vi puster ud efter Sct. Georgsløb 

Tirsdag den 10. Spejder-sjov 

Tirsdag den 17. Vi er på tur i skoven 

Lør./søn. 21./22. Distriktsturnering i Hinnerup – overnatning på Grønsletten 

Tirsdag den 24. Fri – vi puster ud efter Distriktsturnering 

Tirsdag den 31. Naturløb. Besøg fra bæverflokken 
 

Juni 

Torsdag den 2. De store ulve besøger junior troppen 

Tirsdag den 7. Ulvene går rundt om Egå Engsø. Mødested: Parkeringspladsen ved 
Viengevej 

Lørdag den 11. Søften Markedsdag 

Tirsdag den 14. Pionering 

Tirsdag den 21. Pionering og mad over bål. Forældrene inviteres til kaffe kl. 19.30 

Fre.-søn. 24.-26. Ulvenes sommerlejr, Ravnsøhytten 

 

August 

Lørdag den 27. Opstartsdag for hele familien.  
Kl. 14.00 

Fastelavn og drama 
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Hej Junior 

I februar og marts har vi haft te-
maet indianerspejd. Her har vi 
alle fået indianernavne og patrul-
jerne har sammen lavet en 
drømmefanger. Juniorerne har 
også været på et spændende og 
lærerigt løb om indianerne.  

I den sammenhæng har vi også 
været nede i Rønbækskolens 
sløjdlokaler og lave indianer øk-
ser. Alle var hurtigt i fuld sving 
med hver deres lille økse. Der 
blev slebet og høvlet, til to hele 
møder, og resultatet var super 
flot. Alle økserne blev smukke og 
var meget vellykkede.   

 

 

Vi har også været ude at sælge 
lodsedler i Søften by. Alle mødtes 
på Præstemarkskolens parke-
ringsplads og derfra gik vi sam-
men i små hold ud og solgte lod-
sedler i området. Til sidst på afte-
nen var vi så heldige at få varm 
kakao. En stor succes når det er 
koldt og man har solgt lodsedler i 
en times tid. 

For nylig har vi haft et forløb med 
temaet Nørd, hvor vi eksperimen-
terede med tryk, ild og kulde. Det 
var super spændende og mon 
ikke der også var et par juniorer 
der blev både overrasket og fa-
scineret!?!  

 

Mange spejderhilsner fra junior-
lederne  

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! 

 

Maj 

Torsdag den 5. Kr. Himmelfartsdag – intet møde 

Torsdag den 12. Kapsejlads på Lilleåen 

Torsdag den 19. Patruljestander & pakke til Distriktsturnering 

Fre./lør. 20. - 21. Distriktsturnering – Junior, spejder og Senior 

Torsdag den 26. Vi holder fri – efter Distriktsturnering 

 

Juni 

Torsdag den 2. Hemmeligt møde 

Torsdag den 9. Patruljetelt og spisebord I 

Lørdag den 11. Søften markedsdag  

Torsdag den 16. Patruljetelt og spisebord II 

Torsdag den 23. Pakke til sommerlejr 

25. – 29. Sommerlejr – lørdag til onsdag (sammen med spejdertroppen) 

 

August 

Lørdag den 27. Opstartsdag for hele familien. Kl. 14.00 

 Juniortroppen.dk 

Knytten – Maj 2016 11  



 
 

   Spejdertroppen.dk 

12    Knytten - Maj 2016 
 

 

Hej Spejdere 

Det er bare nogle super 
hårdføre spejdere vi har i 
troppen. I har været på vin-
tertur i efterårsvejr, solgt 
lodsedler i regnvejr og været 
på by-løb i frostvejr – I er ba-
re for seje.  Vi manglede 
bare en rigtig snestorm, men 
det blev desværre ikke i år. 

Vi har også nogle stykker, der 
har gennemført alt dette i 
shorts! Oliver og Rasmus har 
lige fået overrakt VIKING-
mærket efter at have gået 
med shorts hver eneste dag i 
et år. Det er da bare for sejt. 

Der udover har vi Jesper og 
Casper W der trofast møder 
op til alle spejderarrange-
menter i shorts – også i et 
helt år. Og Anna der har be-
stemt sig til at bære tørklæ-
de hver dag i et år. Sådan! 

Nu går vi heldigvis mod lune-
re tider, hvor vi kan se frem 
til nye spændende og udfor-
drende aktiviteter … men 
HUSK, at I også selv kan være 
med til at gøre spejdermø-
derne sjove og spændende. 
Er der noget I brænder for at  

lave på patruljemøderne el-
ler på et af tropmøderne, så 
sig til. 

Vi glæder os til at være 
sammen med jer hver ons-
dag, og i den kommende tid 
kan vi også se frem til Di-
striktsturnering, Kanotur og 
markedsdag – for ikke at 
glemme sommerlejren (husk 
nu at sætte kryds i kalende-
ren).  

Mange spejderhilsner 

Jeanette, Peter, Morten og 
Stine 

Et lille udpluk af de mange 
flotte konfirmander vi 
havde i år 
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Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  

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

Maj 

Onsdag den 4. Patruljemøde 

Onsdag den 11. Båltændingsteknik + snobrød 

Onsdag den 18. Fri – fordi der er Distriktsturnering i weekenden 

Fre./lør. 20. - 21. Distriktsturnering - Junior, spejder og Senior 

Onsdag den 25. By-løb i Søften 

 

Juni 

Onsdag den 1. Hemmeligt møde 

Lørdag den 4. Kanotur – hele dagen 

Onsdag den 8. Vi holder fri 

Lørdag den 11. Søften markedsdag  

Onsdag den 15. Lejrklar 

25. – 29. Sommerlejr – lørdag til onsdag (sammen med juniortroppen) 

 

August 

Lørdag den 27. Opstartsdag for hele familien. Kl. 14.00 
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For at gøre Grønsletten klar til mange nye dejlige spejderoplevelser blev årets ”arbejds-
dag” i år udvidet til en hel uge.  

Alle enhederne har hver deres område af GRØNSLETTEN, som de skal forårsklargøre in-
den arbejdsdagen, hvor de samler affald, grene, fejer og rydder op. 

Mandag og tirsdag aften under spejdermøderne hjalp 8 forældre med at flytte træ ned til 
brændeskuret, så det var klar til at blive savet og kløvet lørdag. Søndag var Jens Vester-
gård og Rasmus startet med både at fælde træer, samle og save. Stor tak til dem begge. 

Onsdag gav 2 fædre og 6 seniorspejdere OVERDÆKKET olie, og resten af seniorerne klip-
pede forhindringsbanen fri.  2 herrer lagde nyt tag på brændeskuret, og en mor algeren-
sede spejderskiltet mm. samt hjalp Stine med at rense vores murværk for mudder. Tors-
dag malede 2 juniormødre den ene langside på laden, og næste torsdag vil de tage den 
anden side. Rigtig mange tak for al den hjælp. 

Så var vi nået til lørdag, hvor vi var yderst heldige med vejret – det blev heldigvis ikke 
spor regnfuld, som det ellers var lovet.  Fra kl. 9 til kl. 15 blev der arbejdet af i alt 18 
voksne og 9 børn, på skiftende tidspunkter – flest om formiddagen. Vi var 13 frokostdel-
tagere. 

Vi fik lavet SÅ meget i løbet af disse dage, og det vil vi gerne takke mange gange for til 
alle deltagere. Det er rigtig dejligt at få den hjælp, så vi kan holde vores skønne sted 
pænt og brugbart. 

Hvad vi har nået i år i skrivende stund, pr. 16. april: 

• Skovet, samlet, savet og kløvet en masse brænde og lagt det på plads i brændeskuret. 
• Nyt (sponseret) tag på brændeskuret. 
• Hele OVERDÆKKET har fået olie fra top til tå. 
• Forhindringsbanen klippet fri, begge sider. 
• Laden algerenset – 14 dage før maling. 
• Algerenset skilte, sålbænke, borde/bænke og skraldespandsstativ. 
• Ladens ene langside malet. 
• Skuffe fra møderumsreol limet. 
• Tagrender renset på huset og laden 
• Ny snor i flagstangen og flagstangen blev vasket, så nu er den som ny igen. 
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• 4 svingpander iblødsat, skuret og skrubbet på og givet olie. 
• Rækværk på 1. sals terrassen givet olie på indersiden.  
• Beskåret træer langs ladens venstre side. 
• Olie på alle vores udendørs borde og bænke. 
• Olie på vores skraldespandsstativ. 
• Vinduer og rammer vasket udvendig og indvendig. 
• Flytte reol fra seniorlokalet til ulvelokalet. 
• … og så er der blevet ryddet op og kørt affald væk fra ude og inde. 

Pt. har vi tilsagn om hjælp til olie på rækværk udvendig og mere maling af laden. Så vi når 
nok også i mål med dette. 

Vi vil gerne sige tusind tak til Peter Lindholst for endnu engang at have savet brænde for 
os en hel dag, og til Lars og Viggo, der også kom med sav og flækker og hjalp os. 

Orla, Carl og Nikoline (bjørneunger og junior) havde taget både mor og far med, og knok-
lede med brændet og olie på bordene. Nikoline kunne næsten stå op at sove til sidst. 

2 ulveunger – Hans og Mathilde A. havde også taget deres fædre med, og Mathilde er 
rigtig god til at smøre olie på og pudse vinduer inde og feje. Ulveunge Vitus og far knok-
lede hele dagen med at lave brænde til spejderne, mens mor pudsede på svingpanderne. 
Bæverfar Steffen var også på brændeholdet sammen med ulveunge Malthe og mor, 
mens storebror Niklas hjalp ved huset – Niklas kan varmt anbefales, som udendørs vin-
duespudser. 

De 9 børn der var med, var en rigtig stor hjælp. De var så dygtige – tak for det unger. 

Grupperådet var med 3 personer, VP med 4 personer og så hjalp 2 seniorledere Nasa og 
Mads med rigtig mange ting. 

TUSIND TAK TIL ALLE SOM HJALP TIL I DISSE DAGE MED AT GØRE GRØNSLETTEN TOP TU-
NET TIL NYE UDFORDRINGER OG GLADE SPEJDERE. 

Hilsen Grupperådet og Voksenpatruljen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

Langtidsplanen 

20.-21. maj  Distriktsturnering for Junior, spejder og 
Senior 

21. maj  Distriktsturnering for Ulve 

11. juni Søften Markedsdag 

19-19. juni Bjørneungernes sommerlejr 

24.-26. juni Ulvenes sommerlejr 

25.-29. juni Juniorernes og spejdernes sommerlejr 

9. august Oprydning efter Skanderborg Festival 

27.-28. aug. Familiedag/oprykningsweekend 

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

26. maj  Ledermøde 

30. maj Grupperådsmøde 

14. august Deadline til Knytten  

18. august Ledermøde (Socialt) 

22. august Grupperådsmøde 
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