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 Nyt fra gruppen 

Hjemmeside 
Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

Julemarked den 28. november 

Så nærmer julemarkedet sig med hastige skridt.   

Igen i år har vi brug for jeres hjælp til at lave et 
sjovt, hyggeligt og fantastisk julemarked. 

Alle spejdere får et rødt A4 ark med hjem med op-
lysninger om julemarkedet. Nederst kan man af-
krydse, hvad man har mulighed for at hjælpe med. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Hanne på tlf. 8698 
7826 eller mail hanne@dalentoft.dk  

Butikstrailer fra 55Nord 
kommer igen i år til Søften!  

 
Kom og køb julegaver til spejderne - eller 
måske noget til dig selv?  Tjek evt. først 

på www.55nord.dk 

Butikstraileren vil stå på P-pladsen ved 
sognegården i Søften, Skolevej 7 

 

Mandag den 23. november 2015 

kl. 19.00 – 21.00 

 

Shorty mærket 
Endnu en sej Søften Spejder har opnået Shorty 
mærket. Den 1. oktober havde Lauritz fra junior-
troppen i et år haft shorts på til ALLE møder og 
spejderarrangementer. Her overrækkes han di-
plom og mærke af Christian.  

              

 

mailto:hanne@dalentoft.dk
http://www.55nord.dk/
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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. januar 2016 

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

Nu er vi kommet rigtig godt i gang med den nye spejdersæson. I 
august havde vi den traditionsrige oprykningsweekend med ca. 
110 børn og voksne, der havde en hyggelig lørdag i strålende sol. 
Ulvelederne stod for planlægningen og havde lavet et spændende 
piratløb for små og store. Efter aftensmad og lejrbål sendte vi 
forældre og de knap så store spejdere hjem. Herefter fortsatte 
juniorer, spejdere og seniorer med hemmelige oprykningsritualer 
og råhygge. 

Siden da er vi kommet godt i gang med de ugentlige møder i en-
hederne, og mange har været afsted på enhedsweekend. Det går 
på hæld med lyset og varmen, men som de seje spejdere vi er, 
kan vi sagtens have det både sjovt og hyggeligt ude – også en 
halvkold og våd novemberaften. 

Blandt spejderne har vi nogle ekstra seje, der kan klare sig med 
lidt mindre tøj end de fleste – vi har nemlig lige uddelt endnu et 
Shorty-mærke (se modsat side). Shorty-mærket får man, hvis 
man kommer til alle spejdermøder, -ture m.v. i korte bukser i et 
helt år. Det er efterhånden blevet til nogle Shorty-mærker og fle-
re er på vej. Der er også enkelte, der er gået i gang med Viking 
mærket – her skal man gå i korte bukser hver eneste dag i et helt 
år – ingen undtagelser! Vildt sejt! 

Den 28. november har vi det traditionsrige julemarked, og vi be-
der om jeres opbakning til salg af juledekorationer søndag den 
15. november og til produktion af juledekorationer i ugen op til 
julemarkedet (se modsat side).  

Der går mange forberedelser forud for julemarkedet, men jule-
markedet er også en festdag, og det giver gode og vigtige indtæg-
ter til spejderarbejdet. På forhånd tak for jeres opbakning! 

Med stor spejderhilsen, Christian – Gruppeleder 
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Kære Bjørneunger 

Så er vi kommet rigtig godt fra 
start på dette års sæson, hvor 
der lørdag i lige uger er en god 
blanding af nye som gamle med-
lemmer – vi er faktisk så heldige, 
at der løbende kommer nye til og 
flere er meget velkommen.  

Alle kroge af Grønsletten var i 
brug ved årets 1. naturløb med 
mange poster og udfordringer.  

Så alle Bjørneunger er nu trygge 
ved at lege og færdes frit på 
grunden. 

Traditionen tro har vi været på 
Krabbefangst ved Egå Marina i 
det skønneste vejr og selskab, 
hvor vi havde en rigtig dejlig for-
middag. Krabberne var lidt sky i 
starten, men vi fik dog alt i alt 
fanget 44 stk. til vores krabbe-
væddeløb. Madpakker og kage 
blev nydt ved vandkanten i høj 
sol, og der blev leget og kigget i 
vandkikkert, indtil det i flere støv-
ler sagde store SVUP, SVUP, 
SVUP!!  

Fuglene har vi også hjulpet. Så 
hold øje med dekorative Fugleau-
tomater rundt omkring i Søftens 
havetræer, hvor det flotte resul-
tat kan ses. 

Den kommende tid bliver hos 
Bjørneungerne præget af hyg-
ge og ikke mindst U-hygge. Vi 
har Halloween tema sidst i 
oktober og i november skal vi 
være sørøvere.  

I december skal der julehygges 
max, så vi skal have lavet for-
beredelser til Spejdernes Jule-
marked den 28. november, 
hvor Bjørneungerne traditio-
nen tro byder ind med salg af 
"Friske lune Doughnuts". 

Hilsen  

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! 

 

November 

Lørdag den 14. Sørøver tema 
 
Lørdag den 28. Julemarked 
 
 

December 

Lørdag den 12. Julehygge 
 
 

Januar 

Lørdag den 16. Vi går mod lysere tider 
 
Lørdag den 30. Aktiviteter i Dyreparken (vi mødes ved Dyreparken kl. 10.00) 
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Kære bævere 

Vi er nu 4 bæverfamilier, der 
alle har taget det første 
mærke: bæverdammærket. 

Vi har lært om bæveren og 
dens fjender, leget bæverle-
ge, lært bæverloven, lavet 
bål og bygget huler. 

Vores bæverdag var super-
hyggelig, og I var rigtig gode  

til at lave snobrød, spise gu-
lerødder, bage kage og pynte 
hulerne. 

Vi er allerede godt i gang 
med det næste mærke, så 
om 2 gange har I også na-
turmærket. 

Det er dejligt, at I er så trofa-
ste og gode til at komme 
hver gang – også selv om det 
regner ;-) 

Vi gamle bævere (eller mega 
bævere, som nogle kalder os 
) glæder os til de næste 
sjove møder sammen med 
jer. 

Stort bæverklask fra Torben, 
Jens, Sabine, Ole og Lene 

NB: vi kan godt være et par 
stykker mere, så hvis I har en 
kammerat, der gerne vil prø-
ve at være bæver, må I ger-
ne invitere ham eller hende 
med næste gang. 

Dyb koncentration når bålet skal tændes … og 
ahhh – findes der noget skønnere end at 
stirre ind i et båls lune, flotte flammer? 
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Møde: Hver mandag, kl. 18.15 – 19.30 
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

November 

Mandag den 2. Bålhygge 

Mandag den 9. Forberedelse til julemarked 

Mandag den 16. Forberedelse til julemarked 

Mandag den 23. Pebernødder over bål og lanterner (medbring hver et syltetøjsglas) 

Lørdag den 28. Julemarked 

Mandag den 30. Vi holder fri og hviler ud efter julemarked 

 

December 

Mandag den 7. Hemmeligheder 

Mandag den 14. Juleafslutning  

 

Januar 

Lørdag den 9. Nytårsparade 

Mandag den 11. Vi holder fri 

Mandag den 18. ”Jeg kan selv” mærke 

Mandag den 25. ”Jeg kan selv” mærke 



   Ulveflokken.dk 
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Kære Ulve 

Ulveflokken er nu rigtig godt 
i gang med spejderåret 
med ca. 50 dejlige ulveunger. 
Vi har været i gang med at 
høre om junglen - junglebo-
gen, som er vores fantasi-
ramme.  

Vi har fået knivbevis - lært at 
lave bål og lavet rigtig dejlig 
mad på bålet. 

 Ulvene er delt op i faste 
bander af 8-10 ulve, som ar-
bejder sammen om opgaver-
ne og følges ad når de fx er 
på et løb. Hele efteråret ar-
bejder vi med et basismær-
ke, der hedder Pil. Det om-
fatter aktiviteter indenfor 
natur, friluftsliv, lejrliv, tro og 
fællesskab samt klar dig selv. 
Vi bliver færdig med pile-
mærket til jul. 

Som en del af optagelsesce-
remonien (hvor ulveungerne 
får et ulvenavn) lærer de og-
så ulveloven og ulveløftet 
som er de grundlæggende 
principper for dét at være 
spejder sammen og med 
mottoet "Gør dit bedste". 

Ulveloven: 

• En ulv adlyder den gamle 
ulv 

• En ulv giver aldrig tabt 

Ulveløftet: 

Jeg lover at gøre mit bedste 
for at lytte til guds ord, holde 
ulveloven og hver dag gøre 
noget for at glæde andre. 

 

Den mørke tid 

Fra nu af er det mørkt, når vi 
er til spejder, og det bety-
der, at vi skal være ekstra 
påpasselige på parkerings-
pladsen både når vi kommer 
til spejder, og når vi kører 
hjem. Derfor er det vigtigt, 
at ulvene så hurtigt som mu-
ligt går ned på græsset, når 
de kommer og først går ud 
på gruset på parkeringsplad-
sen, når der er en til at hen-
te dem. De må gerne have 
lommelygter og pandelam-
per med - men de skal lyse 
ned i jorden, så de ikke 
blænder alle andre. 

 

Ulvehyl fra 

Birgit, Marianne, Michael, 
Simone, Anne Kathrine, Lau-
ra, Johanne, Anders, Randi 
(Rasmus) og Tine 
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

November 

Tirsdag den 3. Basismærke Pil og Fuldmånemøde 

Tirsdag den 10. Basismærke Pil 

Søndag den 15. Vi sælger juledekorationer i Søften – forældre er velkomne til at gå 
med 

Tirsdag den 17. Basismærke Pil 

Torsdag den 24. Ulvene forbereder julemarked 

Lørdag den 28. Julemarked på Grønsletten 

 

December 

Tirsdag den 1. Ulvene holder fri 

Tirsdag den 8. Juleafslutning 

 

Januar 

Lørdag den 9. Nytårsparade for spejdere, forældre og søskende 

Tirsdag den 12. Ulvene klatrer på klatrevæg 

Tirsdag den 19. Ulvene klatrer på klatrevæg  

Tirsdag den 26. Ulvene klatrer på klatrevæg  
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Hej Junior 

Vi startede ud i fantastisk sen-
sommer-vejr med kanotur og løb 
ved Rønbæksøen. Da successen 
skulle gentages ugen efter, var vi 
ved at drukne i regn, og torden-
vejret skulle lige drive over, før vi 
var klar til at sætte kanoerne i 
vandet. Juniorspejderne tog det 
hele med godt humør, og de viste 
viljen til at få det bedste ud af 
situationen. På løbet blev der ind-
samlet gådefulde koordinater og 
en tre-cifret talkode. Oplysning-
erne skulle juniorspejderne bruge 
til at finde skattekisten med øk-
sebeviser, og efter nogle forsøg 
viste talkoden sig at åbne hænge-
låsen. Efter både teori og praktis-
ke øvelser med økser lykkedes det 
alle at få en underskrift på økse-
beviset. 

Vi har også klatret og lavet pione-
ring. På klatrevæggen i værkste-
det blev der kæmpet på både den 
lille og store bane. Rekorden på 
den lille bane tog Lauritz med 6,6 
sek. fra gulv til top - flot klatret! 
Ved raftegården blev der øvet 
knob og bygget A-bukke, så alle i 
patruljen kunne komme mindst 
én meter over jorden. 

I den sidste weekend af efterårs-
ferien var vi på JOTA/JOTI spej-
derlejr i Kjellerup. JOTA står for 
”Jamboree Over The Air” - dvs. 
kommunikation med andre spej-
dere over radio både lokalt og i 
udlandet. JOTI står for ”Jamboree 
Over The Internet” - dvs. kommu-
nikation med andre spejdere over 
internettet. Vi brugte både chat, 
Skype og Minecraft. En weekend 

uden meget søvn og med en 
masse aktiviteter som timedans, 
legobygning guidet over radio og 
sænke slagskibe over radio. TV 
Midtvest var forbi, og indslaget 
kan ses på Net-tv fra den 17. ok-
tober 2015 
(http://www.tvmidtvest.dk/nettv
/?id=48379). Det var nogle glade 
og meget trætte spejdere, som 
havde fået 3-4 mærker med hjem 
fra en aktiv og anderledes spej-
derweekend. 

Nu glæder vi os til weekendturen 
til Giberhytten den 31. oktober – 
1. november 2015. Det er Alle-
helgen, og vi ser frem til en rigtig 
hyggelig Halloween-tur. 

Programmet for resten af året 
kan I se på modsatte side. 

Stor spejderhilsen fra juniortrop-
pens ledere: 

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

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=48379
http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=48379


 
 

  

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

 

November 

Lør./søn. 31.-1. Allehelgens weekendtur til Giberhytten  

Torsdag den 5. Vi holder fri efter weekendturen 

Torsdag den 12. Mad over bål 

Torsdag den 19. Agentløb 

Torsdag den 26. Forberede julemarked 

Lørdag den 28. Julemarked på Grønsletten 

 

December 

Torsdag den 3. Julefrokost - bemærk starttidspunkt kl. 18:00! Sidste møde i 2015 

 

Januar 

Lørdag den 9. Nytårsparade for spejdere, forældre og søskende 

Torsdag den 14. Nytårsmøde - første møde i 2016 

Torsdag den 21. Sneboldkrig og/eller lagkageløb 

Torsdag den 28.  Indianer spejd 

 

 Juniortroppen.dk 
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Hej Spejdere 

Vi er kommet rigtigt godt i 
gang med den nye spejder-
sæson. Troppen består af 38 
glade spejdere, så der er fuld 
fart på.  

Vi har brugt lidt krudt på at 
få stablet patruljer på bene-
ne og har haft det første rig-
tigt fine patruljemøde.  

Vi har haft om kort og orien-
tering og været en tur i Mar-
selisborg Skovene og brugt 
vores færdigheder i praksis.  

Super godt – alle kom med 
hjem igen  

Det er også blevet til en ef-
terårs-hike – en fantastisk 
tur i efterårsskoven, med høj 
sol, bålmad, bålhygge og 
overnatning i shelter. 

Vi glæder os til den kom-
mende periodes aktiviteter 
og samvær. 

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

http://facebook.com/groups
/spejdertroppen 

Mange Spejderhilsner 

Anita, Jeanette, Morten, Pe-
ter og Stine 

 

Vigtige datoer til langtids-
planen: 

• Weekendtur den 3. til 5. 
juni 2016  

• Sommerlejr den 25. til 
29. juni 2016. 

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! 

 

November 

Onsdag den 4. Patruljemøde  

Fre. – søn. 6. – 8. PL/PA-kursus 

Onsdag den 11. Stor pionering og små juletræer 

Onsdag den 18. Hemmeligt møde 

Onsdag den 25. Stor pionering og små juletræer – fortsat 

Lørdag den 28. Julemarked 

 

December 

Onsdag den 2. Vi holder fri efter julemarkedet 

Onsdag den 9. Speedjul 

Onsdag den 16. Patrulje-juleafslutning 

 

Januar 

Onsdag den 13. NØRD 

Onsdag den 20. NØRD 

Onsdag den 27. Natorienteringsløb 

 

Februar 

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

 



 
 

  

 

 Seniortroppen 
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Hejsa! 
 
Hos seniortroppen går det vildt for sig. Vi laver en masse sjove, skøre og udfordrende 
ting ... og uanset hvad vi laver, er det altid med et smil.  
 
Når man er senior, er man gammel nok til at have noget medbestemmelse, så derfor 
holder vi planlægningsmøder, hvor ingen idéer er for åndsvage. Det er både blevet til 
Handikaplagkagebagning, 90’er fest, håndtering af ild og meget andet. Alle disse fede 
idéer bliver flettet sammen med noget spejderrelateret, så vi både lærer noget, og har 
det sjovt på samme tid. 
 
Da vi tidligere på året lavede ”Masterchef”, skulle retterne selvfølgelig laves over bål, og 
der var hele tiden små udfordringer og ”Happy Minutes”, hvor vi lavede små spejderakti-
viteter, som fx pionering, knobbinding og forskellige former for samarbejde. Den sidste 
weekend i oktober skal vi på en weekendtur, hvor temaet er Halloween. Her venter der 
masser af både hygge og uhygge - det bliver noget af en oplevelse! 
 
Mange spejderhilsner 
Maja og Buggi på vegne af seniortroppen 



 
 

       

  

 Ny grupperådsformand 
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Kære spejdere og forældre 
 
Da min dreng, Frederik, startede til spejder i foråret, mærkede jeg hurtigt, at Søften Spej-
derne er en god, sammentømret spejdertrup med engagerede spejderledere og masser 
af glade spejdere. Herudover var det også tydeligt, at rammerne for at udfolde sig som 
spejder er helt optimale på Grønsletten – perfekte forhold. Jeg har selv været grøn spej-
der som barn, så jeg blev faktisk lidt misundelig på at se alle spejderne og lederne udfolde 
sig, og se de flotte grønne uniformer igen. Derfor var det heller ikke en svær beslutning, 
jeg traf, da jeg valgte at træde ind i grupperådet som forældrerepræsentant, da der blev 
spurgt efter nye medlemmer på årets familiedag. 
 
Kort efter familiedagen holdt vi møde i grupperådet. Grupperådsformand Mikkel Holm 
havde inden mødet besluttet, at han ville stoppe i grupperådet. Tak til Mikkel for det ar-
bejde han har lagt i spejdertruppen.  
Udover introduktion til flere nye medlemmer i grupperådet, betød det så også, at der på 
mødet skulle findes en ny formand. På mødet blev jeg valgt som ny formand, og jeg glæ-
der mig rigtig meget til arbejdet med truppen. 
 
Jeg vil bruge den første tid på at forstå hele truppens aktiviteter og lære vores ledere at 
kende. Herefter vil jeg i tæt samarbejde med Christian og gruppens øvrige ledere få for-
muleret en vision for Søften Spejderne, så vi har et fælles mål at arbejde efter. Der er i 
mine øjne ingen tvivl om, at det går rigtig godt i gruppen i øjeblikket, men vi kan altid for-
søge at gøre tingene bedre. Hertil vil jeg som forældrerepræsentant gerne opfordre til, at 
I spejdere og forældre gerne må dele jeres ris/ros og forslag med os, så vi kan skabe en 
endnu bedre spejdertrup.    
 
Vi har en travl periode foran os med mange spejderaktiviteter og klargøring til julemar-
ked. Vi håber på stor involvering og deltagelse fra jer, så vi kan få alting til at lykkes, og så 
vi kan hjælpe de daglige ledere med at få deres idéer bragt igennem. 
 
Mange hilsner og god spejderlyst. 
  
Torben Rohde Pedersen 
Grupperådsformand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

Langtidsplanen 

15/11  Salg af juledekorationer 

23.-25/11  Fremstilling af juledekorationer 

28/11 Julemarked 

9/1 Nytårsparade 

 

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

 

9/1 Nytårskur 

13/1 Deadline til Knytten 

18/1 Ledermøde 

4/2 Grupperådsmøde 
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