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Forsiden 

Billeder fra Arbejdsdagen på 
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 Nyt fra gruppen 

Spejdernes Lejr 2017 
Bliver i Sønderborg, hvor vi ser frem til at 
være sammen med 40.000 andre glade 

spejdere 

Island 2015 

SøftenSpejderne har besluttet, at sommerlejren 2015 
skal være en udlandstur for juniorer, spejdere, senio-
rer, rovere og ledere. Dvs. det er for spejdere, der i 
øjeblikket er store ulve (3. klasse) og op. 

 Vi tager til Island i uge 32 i 2015, og i skrivende 
stund har 36 vist interesse for at komme med. 

Dét bli’r godt … spændende … sjovt … interessant … 
lærerigt … så glæd jer! 

Den Gule Lilje til Allis & Steen 

På Arbejdsdagen fik Allis og Steen fra Voksen-
patruljen overrakt KFUM-Spejdernes hæders-
tegn, den Gule Lilje. 

Den Gule Lilje uddeles af KFUM-Spejdernes 
hovedbestyrelse til personer, der har gjort sig 
særligt fortjent i forhold til spejderarbejdet på 
lokalt plan … og DET har de … i 25 år! 

Stor tak og stort tillykke til Allis & Steen! 

Medlemsopgørelse 2013 
Så er KFUM-Spejdernes medlemsopgørelse pr. 31. decem-
ber 2013 offentliggjort. 

Vi er stadig Danmarks største gruppe, med en god margin 
på 30 medlemmer ned til nr. 2! 

Herunder en oversigt over top-5 grupper ultimo 2013. 

Navn I alt 2013 

SøftenSpejderne 216 
Silkeborg Gruppe 186 
Vestamager Gruppe 173 
Brøndby-Vallensbæk Grp. 165 
Egtved Gruppe 160 

 

Læs mere sidst i bladet 
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Søften 
Spejderne 

Gruppeleder:  
Søren Roager  
Venusvej 22, 8382 Hinnerup  
Tlf. 8698 7275 / 4227 7275  
Mail: sr.its@dsg.dk 
 
Grupperådsformand: 
Mikkel Holm 
Højagerparken 42, 8471 Sabro 
Tlf. 8624 9409 
Mail:birgitogmikkel@holm.mail.dk 
 
Bjørneungerne 3-6 år: 
Torben Worm 
Søndermarken 102, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 2775 / 2338 2341 
Mail: torben@familien-worm.dk 
 
Bæverflokken 1. klasse: 
Lenette Duch 
Lavritsdalsvej 5, 8382 Hinnerup 
Tlf. 2163 4665 
Mail: lenette@duch.dk 
 
Ulveflokken 2. - 3. klasse: 
Birgit Ingvorsen  
Stjerneparken 22, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 1574 
Mail: bii@landscentret.dk 
 
Juniortroppen 4. - 5. klasse: 
Stine Vestergaard 
Søndermarken, 8382 Hinnerup 
Tlf.  
Mail: sj.vestergaard@image.dk 
 
Spejdertroppen 6. - 7. klasse: 
Ole Dahl Bisgaard 
Hejrevej 15, 8382 Hinnerup 
Tlf. 8698 8879 
Mail: ole@dahl-bisgaard.dk 
 
Seniortroppen 8. klasse - 16 år: 
Karina Emma Væggemose 
Marselis Boulevard 125, 8000 Aarhus C. 
Tlf. 2890 1620 
Mail: k_vaeggemose@hotmail.com 
  
Cocioklanen 17+ år: 
Søren Dalentoft  
Byvænget 19, Hinnerup  
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, 8382 Hinnerup  
Tlf. 8691 1555 / 2554 9887  
Mail: mette@sterup5.dk 
 
Deadline: 7. august 2014 

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

Gruppens ledere har i fællesskab besluttet at junior-, spejder- og 
seniortroppen, sammen med ledere, grupperådsmedlemmer og 
VP medlemmer tager til Island i sommeren 2015 (uge 32). 

Det bliver en super spændende tur med gejsere, varme kilder, 
flotte vandfald og meget andet.  

For at økonomien skal være nogenlunde fornuftig, har vi besluttet 
at lave en række indtjeningsaktiviteter, så vi kan reducere lejrpri-
sen til ca. 2.000 – 2.500 kr.  

Indtjeningsaktiviteterne vil ikke ligge på mødeaftener. Dvs. at hvis 
man ikke skal med til Island, så skal man heller ikke deltage i ind-
tjeningsaktiviteterne.   

Det er endnu uvist, hvor mange indtjeningsaktiviteter, der bliver – 
men gode idéer er velkomne ;-) 

Der har været enkelte henvendelser vedrørende spørgsmålet, om 
juniorerne var gamle nok til at få et stort nok udbytte ud af en 
sådan tur. Det mener vi bestemt, de er, men vi vil diskutere for-
skellige løsningsmodeller i nær fremtid. Det kunne fx være at til-
byde juniorerne at deltage på den fælles distriktssommerlejr på 
Moselund Spejdercenter i starten af sommerferien 2015. På den 
måde kunne de juniorer, der ikke vil med til Island, stadig få mu-
ligheden for at komme på sommerlejr. Intet er dog afgjort, og vi 
vender tilbage snarest med mere information herom. 

Hvis du gerne vil med til Island og endnu ikke har vist din interes-
se, bedes du skrive til Søren på sr.its@dsg.dk. 

Denne første tilkendegivelse af interesse er ganske uforpligtende, 
men vi vil meget gerne have en idé om, hvem der gerne vil med, 
så vi kan forhåndsreservere fly og lejrplads. 

Når vi ser endnu længere frem i kalenderen, har spejderkorpsene 
i Danmark besluttet, at den næste Spejdernes Lejr i 2017 skal væ-
re i Sønderborg. Det glæder vi os til! Senest var vi med i Holstebro 
2012, så vi ved det bliver super fedt med en uges spejderlejr i 
Sønderborg med mere end 40.000 spejdere! 

Med spejderhilsen fra Gruppeledelsen – Henrik, Børge, Jacob og 
Søren 

 

mailto:torben@familien-worm.dk
mailto:sr.its@dsg.dk
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Kære Bjørneunger 

Det er nu snart 4 år siden familie-
spejderne/Bjørneungerne startede 
op i Søften gruppen. Vi er i dag 20 
bjørneunger hvoraf nogle har væ-
ret med helt fra starten.  

 

Vi har gennem de 3 sæsoner haft 
mange spændende oplevelser – 
nogle ting er såmænd næsten ble-
vet til en tradition, som f.eks. vores 
krabbetur, men vi finder også på 
nye ting at lave. En fast tradition er 
vores bål – og vi elsker at bruge 
det til lidt lækkert efter madpak-
ken.  Snobrød er en favorit ligesom 
pandekager er rigtigt populære. 

Her er lidt af hvad vores bjør-
neunger syntes er sjovt/godt 
ved at være spejder: 

• Anja: sjovt at male ting, løb i 
skoven  

• Jesper/Jette: sjove aktivite-
ter og samvær  

• Marie: løb og sjove opgaver 

• Melanie: fordybelse med 
min datter 

• Josefine: at lave mad på bå-
let! 

 



  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! 

 

Maj 

Lørdag den 3. Mad-pioneering – vi bygger sjove ting af mad  
 
Lør./søn. 17.-18. Bjørneungernes Sommerlejr! Tivoli, slagte høns 

 Vi har en god lang dag sammen til sjove oplevelser, overnatter og spiser  
morgenmad sammen næste dag (OBS: bededagsweekenden) 

 
Lørdag den 31. Fisketur – en tur ud i det grønne med fiskestang og net: hvad mon vi fan-

ger? 
 

Juni 

Lørdag den 14. Markedsdag i Søften – vi deltager i den årlige markedsdag sammen med 
resten af SøftenSpejderne 
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Hej Bævere 
 
De mørke vinteraftener er ovre 
og foråret med de lyse afte-
ner er endelig kommet. Det er 
rigtig dejligt, og noget vi har 
glædet os til længe. Vi skal de 
næste par måneder lave en 
masse spændende aktiviteter, 
hvor vi kan nyde naturen og de 
gode omgivelser omkring Grøn-
sletten. Vi skal også et par gan-
ge på tur væk fra spejdergrun-
den. 

 

Vi skal på spændende løb, lege 
sjove lege og på fisketur i Him-
merig skoven. Vi skal til di-
striktsturnering med en masse 
andre spejdere, til markedsdag 
med hele spejdergruppen, og vi 
skal overnatte sammen på 
Grønsletten. 

Vi glæder os rigtig meget til at 
lave alle mange spændende og 
sjove ting sammen med jer i de 
kommende måneder.  

 

Husk at vi er ude hver gang, og 
at det endnu kan være køligt 
om aftenen - så tag tøj på efter 
vejret, hav varmt tøj og eventu-
elt regntøj og gummistøvler 
med, så I kan holde jer varme 
og tørre. 

 

De største bæverhilsener fra 
Pelle, Jakob, Thomas, Britta, 
Lenette, Michael og Tine. 
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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 5. Vi laver stearinbomber til optænding af bål, drypper stearin i glas og 
laver måske vores egne stearinlys 

Mandag den 12. Vi skal lege, lege, lege 

Mandag den 19. På løb i skoven 

Lør./søn. den 24./25. Distriktsturnering på Moselund - overnatning på Grønsletten 

Mandag den 26. Vi holder fri og puster ud efter weekendens lejr 

 

Juni 

Mandag den 2. Fisketur i Himmerig skoven 

Mandag den 9. Vi holder fri (2. pinsedag) 

Lørdag den 14. Markedsdag i Søften  

Mandag den 16. Afslutning efter et sjovt og spændende spejderår 
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Hej Ulve 

Vi er kommet godt i gang med 
foråret. Vi har arbejdet med musi-
kermærket, hvor vi har fremstillet 
instrumenter og hørt forskellige 
instrumenter. Hver bande har lavet 
en sang, og vi afholdte en koncert 
for forældrene. Vi vil fortsætte 
med at arbejde med musikermær-
ket frem til sommerlejren, hvor 
ulvene får deres musikermærke. 

Vi har også arbejdet med stifin-
dermærket. Vi har haft Erik Høeg 
på besøg, og han har fortalt om, 
hvordan man navigerede med 
stjerner i gamle dage. Vi har også 
været på refleksløb og på fotoløb i 
Søften by. 

Mad over bål er en fast del af vores 
program og denne gang bagte vi 
kage over bål, det var rigtig læk-
kert. 

Lodsedler er også en fast del af 
vores spejderarbejde. Vi fik solgt 
mange lodsedler og følte, at vi 
blev godt modtaget alle steder.  

Det næste vi skal i gang med er 
pionering. Det skal vi bruge et par 
aftener på, og vi regner med at 
bygge borde og bænke, som vi 
skal bruge at sidde på næste gang, 
vi har mad over bål. 

Udover de almindelige ulvemø-
der, skal vi til distriktsturnering på 
Moselund - bagefter overnatter vi 
på Grønsletten. Vi skal også til Sct. 
Georgs løb i Hadsten - det plejer 
også at være en rigtig hyggelig 
dag. 

Sidst men ikke mindst skal vi på 
sommerlejr i Bjørnebo. Lejren fo-
regår fra fredag den 27. juni til 
søndag den 29. juni. Vi håber, at 
der er mange ulve, som har mulig-
hed for at deltage. 

Mange ulvehilsner fra 

Birgit, Marianne, Andreas, Buggi, 
Maja, Tommy, Søren, Thomas, 
Christian, Simone, Eydbritt og 
Anne Kathrine 
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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 6. Vi får besøg fra korpset i KFUM spejderne og hører historier om Jesus 

Tirsdag den 13. Tur til Egå Engsø. Mødested P-plads ved Viengevej 

Tirsdag den 20. Vi forbereder distriktsturnering 

24. – 25. maj Distriktsturnering på Moselund og overnatning på Grønsletten (sammen 
med bæverne) 

Tirsdag den 27. Vi holder fri 

 

Juni 

Tirsdag den 3. Vi vasker, smører og lapper vores cykler 

Torsdag den 5. De store ulve besøger junior troppen 

Tirsdag den 10. Pionering – vi bygger med reb og rafter  

Lørdag den 14. Søften Markedsdag 

Tirsdag den 17. Pionering – vi bygger med reb og rafter 

Tirsdag den 24.  Vi laver mad over bål. Mødetid 18.00-20. Forældrene inviteres til kaffe, 
fremvisning af byggeprojekter og hjælp til oprydning fra kl. 19.30. 

27. – 29. juni Sommerlejr i Bjørnebo ved Hørning 
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Hej Juniorer 

Vinteren er overstået og foråret 
pibler frem omkring os.  

Vi har haft endnu en fantastisk 
møderække med alt fra junior-
nørd til leg. 

Vi har hygget os med at slå katten-
af-tønden og spise fastelavnsbol-
ler, spist bæverguf og lært at slent-
re.  

Lederne er blevet snydt og bedra-
get under agentløbet, og der er 
blevet nørdet igennem med tænd-
stikraketter, æg i flaske, varmluft-
balloner og meget mere på nørd-
aftenerne. 

 

Vi hygger os med en altid glad og 
livlig Juniortrop.  

Husk at få jer meldt til den ”udvi-
dede” Distriktsturnering den 23. -
25. maj og sommerlejren den 28. 
juni til 3. juli. 

Mange glade spejderhilsner 

Anita, Sabine, Heidi, Jonas, Jakob, 
Peter, Morten og Stine 

Til Sct. Georgs møde hørte vi lidt historie om denne herre, der var ridder. Vi lavede 
hemmelige breve, som vi gravede ned og aflagde til sidst spejderløftet. 



 
 

  

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

 

Maj 

Torsdag den 1. Pionering 

Torsdag den 8. Ta´ på tur 

Torsdag den 15. Ta´ på tur 

Torsdag den 22. Vi holder fri – så vi kan samle kræfter til Distriktsturneringen 

Fre./søn. 23. – 25.  Distriktsturnering + lejr 

Torsdag den 29.  Vi holder fri – kr. himmelfartsdag 

 

Juni 

Onsdag den 4. De ældste juniorer besøger spejderne kl. 18.30 – 20.30 

Torsdag den 5. Besøg af de ældste ulve – de ældste juniorer holder fri, da de har været til 
spejder om onsdagen 

Torsdag den 12. Vi skal på udflugt 

Lørdag den 14. Søften Markedsdag – vi stiller lagkagetombolaen op som vi plejer 

Torsdag den 19. Bål-aften 

Torsdag den 26. Klar til sommerlejr 

Lør./tors. 28. – 3. Sommerlejr til Blokhuset ved Viborg 

 

 Juniortroppen.dk 
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Kære Spejdere og forældre 

Efter en blæsende kold vinter er 
det nu blevet forår, og vi nyder 
det. Trods vinter og kulde, har vi 
været ude en hel del. Bl.a. har vi 
haft ”Trangia Master Chef”, hvor 
der blev dystet på ”2 retters mad-
lavning for 100,- kr. til patruljen” – 
efter flere ugers votering, kårede 
Ole og Flemming vinderpatruljen, 
og der blev uddelt præmier på 
weekendturen. 

 

Vi har også haft gange i NØRDe-
rierne med ”Robot NØRD”, ”New-
ton NØRD” og ”Ild NØRD” – det 
blev både sjovt og lærerigt. 

 Vi fortsatte NØRD-temaet på 
weekendturen med bl.a. ”El-Børste 
NØRD”, ”Raket NØRD” og ”Appel-
sin NØRD”. 

Forårsweekendturen gik (traditio-
nen tro) til Giberhytten ved Moes-
gaard. Foruden de føromtalte 
NØRDerier, blev det også til en 
gang ”capture the flag” ved Moes-
gaard strand, samt naturligvis mas-
ser af sjov, sang og hygge. 

En enkelt aften solgte vi lodsedler 
i Hinnerup. Med godt 350 solgte 
lodsedler, blev det ca. 5.000 kr. til 
SøftenSpejderne og yderlige 
2.000 kr. til korpset. Tak for ind-
satsen. Næste år hvor vi skal spare 
op til Islandsturen, tager vi sikkert 
en ekstra aften med lodsedlerne. 
 

Nu glæder vi os til mange flere 
udendørsaktiviteter. Bl.a. skal vi 
have pudset vores pioneringsfær-
digheder af inden sommerlejren. 

Med stor spejderhilsen 

Heidi, Eibrith, Lene, Flemming, 
Ole og Christian 
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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 7. Kort & navigation. Forberedelse til én af sommerlejrens spændende  
aktiviteter 

Onsdag den 14. Lagkageløb 

Onsdag den 21. Pionering 

23. – 24. maj Distriktsturnering  – nærmere information følger 

Onsdag den 28. Intet møde 

 

Juni 

Onsdag den 4. Besøg fra Juniortroppen 

Onsdag den 11. Pionering 

Lørdag den 14. Søften Markedsdag – nærmere information følger 

Onsdag den 18. Sommerafslutning – vi starter kl. 17.30. Vi skal lave mad, så du skal ikke  
have spist hjemefra 

Onsdag den 25. Intet møde 

28/6 – 2/7 Sommerlejr 



 
 

  

 

 Medlemsopgørelsen 2013 
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Så er medlemsopgørelsen pr. 31. december 2013 for KFUM-Spejderne i Danmarks offent-
liggjort! Vi er stadig Danmarks største gruppe, og endda med en god margin på 30 med-
lemmer ned til nr. 2! 
 

Herunder en oversigt over top-10 grupper: 

Navn 
I alt 

2013 
Placering 

2013 
Placering 

2012 
Placering 

2011 
SøftenSpejderne 216 1 1 2 
Silkeborg Gruppe 186 2 3 1 
Vestamager Gruppe 173 3 4 4 
Brøndby-Vallensbæk Gruppe 165 4 2 3 
Egtved Gruppe 160 5 7 10 
Allerød-Lynge Gruppe 156 6 5 6 
Tarm Gruppe 145 7 11 14 
Egebjerg Gruppe 143 8 8 5 
Roskilde Gruppe 138 9 6 9 
3. Lyngby Gruppe 137 10 9 8 

 
Vi har også den største familiespejder enhed: 

Navn 
Familie 
Spejde-

re 
SøftenSpejderne 20 
Vesterbrospejderne 17 
Voerladegård Gruppe 16 
Sct. Johannes Gruppe - Herning 12 
1. Slagelse Gruppe 11 

 
Vores bæverflok er nr. 28 … top 5 ser således ud: 

Navn Bævere 

Vamdrup Gruppe 39 
Hanstholm-Ræhr Gruppe 33 
Egtved Gruppe 32 
Peder Oxe, Haslev Gruppe 30 
Tarm Gruppe 29 

 
Vores ulve er nr. 5: 

Navn Ulve 

Tappernøje Gruppe 65 
Tarm Gruppe 49 
Gjellerup Gruppe 45 
Hellerup Gruppe 44 
SøftenSpejderne 43 
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Vores juniortrop er anden størst: 

Navn Juniorer 

Allerød-Lynge Gruppe 40 
SøftenSpejderne 38 
Lejre Gruppe 35 
3. Holstebro Ellebæk Gruppe 27 
Gårslev Gruppe 27 

 
Vores spejdertrop er fjerde størst: 

Navn Spejdere 

Silkeborg Gruppe 40 
Tarm Gruppe 40 
4. Frederiksberg Gruppe 35 
SøftenSpejderne 34 
Egtved Gruppe 34 

 
Vores seniortrop ligger nr. 31 ... top 5 ser således ud: 

Navn Seniorer 

Østerhøj-Måløv Gruppe 20 
Verninge Gruppe 16 
Brøndby-Vallensbæk Gruppe 16 
Egtved Gruppe 15 
Bække Gruppe 15 

 
Vi har tredje flest ledere/øvrige: 

Navn 
Ledere/ 
øvrige 

Silkeborg Gruppe 56 
Bülow Gruppe 53 
SøftenSpejderne 51 
Vestamager Gruppe 49 
Hellerup Gruppe 34 

 
Så summa summarum … når vi ser på børneenhederne samlet, er vi klart størst: 

Navn 
Familie 
Spej-
der 

Bæver Ulv Junior 
Spej-
der 

Senior 
Børn 
i alt 

SøftenSpejderne 20 20 43 38 34 10 165 
Egtved Gruppe 0 32 36 13 34 15 130 
Silkeborg Gruppe 0 26 36 7 40 10 119 
Tarm Gruppe 0 29 49 0 40 0 118 
Allerød-Lynge Gruppe 0 15 41 40 12 8 116 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

Tlf. 8698 7275 * Mobil 4227 7275 * E-mail: sr.its@dsg.dk 

Langtidsplanen 

Kvalifikation: DM i Spejd 
Moselund Lør./søn. 10. – 11. maj 

Bjørneungernes sommerlejr, 
Grønsletten Lør./søn. 17. – 18. maj 

Distriktsturnering på Moselund 
Junior, spejder og senior Fre./lør. 23. – 24. maj 

Distriktsturnering på Moselund 
Bæver og ulve Lørdag, den 24. maj 

Bævernes sommerlejr, Grønsletten Lør./søn. 24. – 25. maj 

Søften Markedsdag Lørdag, den 14. juni 

Ulvenes sommerlejr, Bjørnebo Fre./søn. 27. – 29. juni 

Junior- og spejdertroppens 
sommerlejr, Viborg 28. juni – 2. juli 

Familiedag/oprykningsweekend Lør./søn. 23. – 24. august 

 

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

 

Landsmøde på Nyborg Strand Fre./lør. 10. – 11. maj 

Ledermøde Onsdag, den 11. maj 

Grupperådsmøde Tirsdag, den 27. maj 

Grupperådsmøde Mandag, den 11. august 

Ledermøde Torsdag, den 21. august 
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