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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 

B U S K – dag 

BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke.  

I år er det søndag den 26. oktober, og det er en hyg-
gelig familiedag, der starter i kirken og slutter af i 
sognegården med kaffe og kage. 

Kom og vær med.  

 

 

Island 2015 

Der er kommet godt gang i indtjeningsaktivi-
teterne, og det er jo fedt. 

Hver en mønt tæller … meeen her vil vi da alli-
gevel fremhæve, at hele 60 glade spejdere og 
forældre var i Skanderborg at rydde op efter 
SmukFest i ca. 5 timer.  

Vejret var godt, humøret højt … og vi tjente ca. 
14.000 kr.!!!  

 

Julemarked 
Allerede nu må I gerne have øjne og ører åbne … og fortæl 
det gerne til naboen og bedstemor, at spejderne indsamler 
materialer, og gerne vil have det leveret i november må-
ned.  

Vi kan bruge alt, hvad der hører til juledekorationer: pænt 
gran og stedsegrønt, små kogler, romernåle, bloklys osv. 

Gevinster til tombolaen og til amerikansk lotteri er også 
meget velkomne. 

Servietter, engangskrus, sodavand, kaffe, te, flormelis, 
æbleskiver, gløgg, småkager og hvad der ellers kan være 
med til at skabe julestemning på dagen. 

Henvendelse til lederne eller Hanne Dalentoft på mobil 
3028 7826 eller mail hanne@dalentoft.dk 
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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: 11. oktober 2014 

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

Endnu en dejlig sommer er gået og endnu et nyt spejder-år står 
for døren. 

Vi er sikker på, at det bliver et helt igennem fantastisk spejder-år, 
der bl.a. vil blive afsluttet med en tur til Island for junior, spejder 
og seniortroppen. 

Vi forventer forsat vækst – selvom vi er Danmarks største KFUM-
Spejdergruppe – og derfor er vi glade for at kunne byde velkom-
men til en række nye ledere. 

Hos Bjørneungerne er det Jette, 2 x Morten og Ida. Hos bæverne 
er det Signe. Hos ulvene har spejderne Anders og Randi (Rasmus) 
sagt ja til at være ledere. Velkommen i fællesskabet til jer! 

Der har desuden været en del rokeringer af ledere blandt enhe-
derne – hvilket absolut ikke er unormalt.  

Ledersammensætningen ser i skrivende stund derfor således ud 
for spejderåret 2014/15: 

Bjørne-
unger Bæver Ulv Junior Spejder Senior 

Torben Melanie Birgit Peter Ole Jonas 
(NASA) 

Jette Thomas 
SJ 

Anne 
Kathrine Morten  Lene Tor 

Morten H Signe Simone Søren Stine Tommy 

Morten W   Tine Jakob Christian 
RH Simon 

Ida   Britta Heidi Eibrith   

    Michael Sabine     

    Marianne Jonas 
(Kaj)     

    Eydbritt Anita     

    Christian 
P       

    Thomas O       

    Anders       

    Rasmus 
(Randi)       

 

Med stor spejderhilsen fra  

Gruppeledelsen : Henrik, Børge, Jacob og Søren 

mailto:torben@familien-worm.dk
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Kære Bjørneunger 

Vi glæder os til at tage hul på en 
ny sæson af familiespejder med 
masser af spændende aktiviteter, 
bål og hygge.  Samtidigt siger vi 
farvel til de af jer, som er blevet så 
store, at I nu kan rykke op til nye 
oplevelser hos Bæverne.    

 

Den kommende sæson bliver med 
et nyt lederhold, da Birgit og Me-
lanie stopper som ledere ved Fa-
miliespejderne. Tusind tak for den 
store indsats I begge har lagt ved 
familiespejderne - samt alle de 
oplevelser I har været med til at 
give os. 

Derfor byder vi velkommen til 
de nye ledere: Morten, Morten, 
Jette og Ida. 
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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! 

 

September 

Lørdag den 6. Sanseløb 
 
Lørdag den 20. Krabbetur 
 

Oktober 

Lørdag den 4. Æblerov 
 
Lørdag den 18. Halloween 
 

November 

Lørdag den 1. Vi hjælper fuglene 
 
Lørdag den 15. Vi genbruger 
 
Lørdag den 29. Julemarked 
 

December 

Lørdag den 13. Julehygge 
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Kære Bævere 
 
Vi glæder os til at komme i gang 
med et nyt bæver år og vi star-
ter mandag den 1. september 
kl. 18.15 - 19.30 - forældre er 
velkomne første gang.  

Det vil være mødetiden hele 
året, og da vi altid er ude, skal 
man huske at have tøj på efter 
forholdene. 

 

Vi skal de næste par måneder 
lave en masse spændende akti-
viteter, hvor vi kan nyde naturen 
og de gode omgivelser omkring 
Grønsletten samt lære en masse 
nyt. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at 
lave spændende og sjove ting 
sammen med jer i de kommen-
de måneder. 

De største bæverhilsener fra 
Josefine, Maria, Signe, Melanie 
og Thomas. 
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Møde: Hver mandag, kl. 18.15 – 19.30 
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

September 

Mandag den 1. Opstart, Græsbæver 

Mandag den 8. Bæverdam-mærke 

Mandag den 15. Bæverdam-mærke 

Mandag den 22. Bæverdam-mærke 

Mandag den 29. Bålhygge/bæver-ceremoni 

 

Oktober 

Søndag den 5. Bæverdag (Natur-mærke) 

Mandag den 6. Vi holder fri (pga. bæverdag i går) 

Mandag den 13. Vi holder fri (efterårsferie)  

Mandag den 20. Natur-mærke 

Søndag den 26. BUSK-dag 

Mandag den 27. Natur-mærke 

 

November 

Mandag den 3. Bålhygge 
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Hej Ulve 

Ulvene tog på sommerlejr til Adel 
skov ved Hørning, og det blev en 
fantastisk sommerlejr med dejligt 
sommervejr og glade ulve. Spej-
derhytten lå i et fredet område 
med meget høje træer og store 
skranter. Lige noget for ulvene, 
som elsker at klatre og lege i natu-
ren. 

Om lørdagen gik ulvene til den 
nærliggende ”Put and Take sø”, 
hvor der skulle fanges ørreder til 
aftensmaden. Ulvene prøvede at 
fange fisk med fiskestænger, men 
her var vi ikke så heldige, og fik 
ingen fisk på krogen. Heldigvis fik 
vi også fiskene i et stor kar – her 
kunne fiskene fanges med hæn-
derne eller fiskenet. Ulvene skulle 
selv slå fiskene ihjel og fjerne ind-
voldene. De fleste ulve syntes, 

det var en sjov udfordring både at 
se og røre en fisk indvendig. Ørre-
derne blev tilberedt på det store 
lejrbål om aftenen, og smagte rig-
tig godt. 

Søndagen blev brugt på ”drenge” 
og ”pige” aktiviteter. Pigerne la-
vede læbepomader og Aloe Vera 
creme. Drengene spillede rollespil 
og hyggede sig rigtig meget med 
den aktivitet.  

Weekenden sluttede med et lejr-
bål, hvor vi lavede snobrød på 
mange forskellige måder, det var 
lige fra toast-, pizza-, pølsehorns-, 
kanel/æble- og brownies snobrød 
… UHMMM!  

Tusind tak for en god sommerlejr. 

 

Velkommen til et nyt spejder-år 
hos ulvene 

Friske og veloplagte starter vi på 
et nyt år hos ulvene med mange 
nye: både nogen, der har været 
bævere sidste år, og nogen, som 
kommer med for første gang. Vi 
forventer en flok på 45-50 glade 
børn på Grønsletten hver tirsdag.  

Der har også været udskiftning i 
ledergruppen, så vi igen i år er en 
god gruppe af voksne med mere 
eller mindre erfaring og nogle 
unge ledere/assistenter, som er 
fantastisk inspiration for ulvene. 

Er der noget, I som forældre un-
drer jer over, eller ikke synes fun-
gerer helt godt, så tag endelig 
kontakt til en af lederne, så vi kan 
få snakket om det. Med en stor 
gruppe børn betyder det også, at 
der en gang i mellem kan ske no-
get, som lederne ikke ser eller 
hører.  

Ulvene er næsten altid udenfor. 
Derfor er det godt at have tøj og 
fodtøj på til al slags vejr.    

Ulvelederne 

Michael, Marianne, Simone, Anne 
Kathrine, Eydbritt, Britta, Tine, 
Laura, Anders, Rasmus/Randi, 
Jens, Johanne og Birgit 
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

 

August 

Tirsdag den 26. Velkommen til de nye ulve. Vi laver "æbleskiver" og hører om junglen. 

 

September 

Tirsdag den 2. Jungleløb 

Tirsdag den 9. De store ulve ror i kano på Rønbæksøen i Hinnerup. Mødested ved både-
broen. De små ulve og alle nye tager knivbevis på Grønsletten 

Tirsdag den 16. De små ulve ror i kano på Rønbæksøen i Hinnerup. Mødested ved både
 broen. De store ulve tager savbevis på Grønsletten 

Tirsdag den 23. Vi sælger lodsedler i Søften. Mødested ved parkeringspladsen på Præste-
markskolen. 

Tirsdag den 30. Basismærke Lind 

 

Oktober 

4. -5. Weekendtur og overnatning på Grønsletten. Vi holder fuldmånemøde og 
optager de nye ulve i ulveflokken. 

Tirsdag den 7. Bålaften og fuldmånemøde 

Tirsdag den 14. Efterårsferie - vi holder fri 

Tirsdag den 21. Basismærke Lind 

Søndag den 26. BUSK-dag i Søften Kirke og sognegård 

Tirsdag den 28.  Halloween 
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Hej Juniorer 

Så er sommerferien slut, og vi fik 
en masse gode minder med hjem 
fra en rigtig god sommerlejr sam-
men med spejdertroppen. 

Her sov vi i telte, spillede Matador 
på den største spilleplade, der er 
set på en spejderlejr, og med de 
vildeste regler.  

Sommerlejren var en god lejlighed 
til at sige farvel til de store junio-
rer, selv om vi jo ses til opstarts 
weekenden. 

Det nye spejder år starter op med 
traditionelle spejderaktiviteter og 
en tidlig weekendtur allerede i 
slutningen af september. 

 

Vi håber I glæder jer til at komme 
i gang med et nyt spejder år … det 
gør vi! 

Med glade spejder hilsner 

Junior lederne 

 



 
 

  

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

 

September 

Torsdag den 4. Velkommen til de nye juniorer 

Torsdag den 11. Kort og kompas og rundt omkring 

Torsdag den 18. Sygeplejerske mærke 

Torsdag den 25. Vi holder fri – så vi kan samle kræfter til weekenden 

Lør./søn. 27. – 28.  Weekendtur på Grønsletten – så har vi mere tid til spejder, sjov 
og hinanden 

 

Oktober 

Torsdag den 2. Løb 

Torsdag den 9. Knob, reb, og tricks 

Lørdag den 16. Vi holder fri – efterårsferie 

Torsdag den 23. Pionering – vi bygger med reb og rafter 

Søndag den 26. BUSK-dag – nærmere oplysninger følger 

Torsdag den 30. Refleksløb – husk lommelygten 
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Hej spejdere – både nye og 
gamle 

Først og fremmest: tak for en god 
sommerlejr – det var bare fanta-
stisk  Tak for mange gode stun-
der til de spejdere, der rykker vi-
dere til senior: held og lykke til jer 
– vi håber at se jer til fællesarran-
gementer. 

Velkommen til de, der rykker fra 
junior og over til os i spejdertrop-
pen 

Sommerferien er slut og forhå-
bentlig har I alle nydt ferien og 
trænger nu til at komme i gang 
med spejderiet igen. Vi glæder os i 
hvert fald til et nyt spejder år med 
masser af sjov og udfordringer. 

Vi håber, I er med på at lege og 
lære. 

Igen i år skal vi have både tropmø-
der og patruljemøder. Til tropmø-
derne har vi ledere planlagt noget 
for jer, og til patruljemøderne har 
PL/PA planlagt møde for hele pa-
truljen. Det betyder at vi får en del 
tid sammen alle sammen, og at I 
også får noget ”alenetid” i jeres 
patrulje. 

 

I er selv medbestemmende, så sig 
det til os, hvis I har ønsker eller 
idéer (også selv om de er skøre) - 
vi kan ikke love, alt bliver opfyldt, 
men der sker ikke noget ved at 
åbne munden :-D 

Vi er klar – er I? 

Stor spejderhilsen, 
Stine, Christian, Eibrith, Ole og 
Lene 



 
 

  Spejdertroppen.dk 

Knytten – August 2014 13 
 

  

 

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

 

August 

Onsdag den 27. Ryste sammen aktiviteter 

 

September 

Onsdag den 3. ”Vi løber” 

Onsdag den 10. Lodseddelsalg 

Onsdag den 17. Mærke, storpionering 

Onsdag den 24. Spejderhjælpsuge (20/9 – 28/9) 

 

Oktober 

Den 4./5. Enhedsweekend – evt. afslutning på mærke 

Den 11. - 18. Roland I 

Onsdag den 15. Intet møde pga. efterårsferie 

Onsdag den 22. Fællesmøde med seniortroppen 

Den 26/10 BUSK-dag 

Onsdag den 29. Patruljemøde 

Den 31/10 - 2/11 PL/PA-kursus 



 
 

  

 

 Skønne fotos fra sommerlejre 
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SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

Langtidsplanen 

Salg af lokal-lodsedler (2.000 stk.) 8/9 – 30/9 

Spejderhjælpsuge 20/9 – 28/9 

JOTA/JOTI 17/10 – 19/10 

BUSK-dag 26/10 

PL/PA-kursus 31/10 – 2/11 

Salg af juledekorationer 16/11 

Juledekorationsfremstilling 24/11 – 26/11 

Julemarked 29/11 

 

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

 

Deadline til Knytten 11/10 

Ledermøde 20/10 

Grupperådsmøde 27/10 

Distriktsrådsmøde 29/10 

LederForum 19/11 
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