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 Nyt fra gruppen 
 

Navnekonkurrence 

Hvad skal KFUM spejdernes nye 
sangbog hedde? 

Du kan lige nå at afgive dit bud senest søn-
dag den 10. september på spejdernet.dk. 
Vinderpræmien er … trommehvirvel … én 

ny sangbog. 😊 

Redaktør søges 

Kan du lide at lege med tekst og bille-
der? Eller er du ”bare” go’ til Word? 

Så hjælp spejderne ved at samle diver-
se indlæg til ”Knytten” 4 gange om året 
og krydr det hele med en flok fotos. 
Arbejdet foregår i Word, hvorefter fi-
lerne samles i en pdf, der sendes til 
trykkeriet. Dagen efter hentes bladene 
og køres ud på Grønsletten. 

Kom frisk! Kontakt den nuværende re-
daktør på 2554 9887 (Mette) eller  
Christian på 2787 6117. 

Julemarked: sæt  i kalenderen 
 

SøftenSpejdernes julemarked løber i år af 
stablen lørdag den 25. november. 

Kom og vær med til at julehygge, købe lod-
der i tombolaen, spise pizza til frokost og 
købe ”grønt” til egen produktion af julede-
korationer der hjemme … eller noget helt 
fjerde. Nåh ja og så støtter du samtidig vores 
frivillige arbejde med dine børn.   

 

Lørdag den 25. november 2017 

Hjemmeside 
Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

Her kan du altid se de seneste udgaver 
af Knytten, avisartikler om 

SøftenSpejderne mv. 

http://www.søftenspejderne.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. 4189 0494 
Mail: rohde_pedersen@hotmail.com 
 
Bæverflokken 0. - 1. klasse 
Morten Hundevad 
Søndermarken 89, Søften 
Tlf. 2683 8028 
Mail: hundevad4030@gmail.com 
 
Ulveflokken 2. - 3. klasse 
Birgit Ingvorsen  
Stjerneparken 22, Søften 
Tlf. 2484 9474 
Mail: bii@seges.dk 
 
Juniortroppen 4. - 5. klasse 
Stine Vestergaard 
Søndermarken 95, Søften 
Tlf. 5156 3749 
Mail: stine@vesterg.dk 
 
Spejdertroppen 6. - 8. klasse 
Peter Andersen 
Vegavej 10, Søften 
Tlf.: 2948 2670 
Mail: peter@boelskifte-andersen.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: 150 
 
Redaktør:  
Mette M. Sterup 
Søndermarken 60, Søften  
Tlf. 8691 1555 / 2554 9887  
Mail: mette@sterup5.dk 
 
Deadline: 20. oktober 2017 

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

Velkommen til et nyt spejderår! Mange af os har stadig 
sommerens store oplevelse i kroppen – Spejdernes Lejr 
2017 i Sønderborg med ca. 37.000 deltagende spejdere. 
Fra SøftenSpejderne deltog ca. 70 børn, unge og voksne, 
og vi havde en fantastisk lejr, selv om vi måtte have 
regntøjet frem flere gange. 

For en del af os, begyndte spejderåret med oprydning 
efter SmukFest. Vi fik endnu engang ryddet pænt op og 
tjente en god skilling til SøftenSpejderne. Vi håber, at 
endnu flere vil bakke op om denne opgave næste år, så 
vi kan tjene endnu mere. 

Med et nyt spejderår, sker der oprykning af spejdere og 
i et vist omfang ledere, og det betyder, at vi skal have 
”lederkabalen” til at gå op i de forskellige enheder. Det 
er lykkedes rimeligt godt i år, men hvis der er nogen, der 
kunne have lyst til at være med hos bæverne (0.-1. klas-
se) om mandagen eller ulvene (2.-3. klasse) om tirsda-
gen ville det være rigtig godt med en eller to ledere me-
re i hver af disse enheder. Vi efterspørger primært én 
kvalifikation – lyst til at være sammen med børnene. 
Kom og vær med i et godt fællesskab! 

Sidste efterår havde vi en fælles gruppetur til Det Ny 
Sletten ved Julsø. Det blev en kæmpe succes, hvor vi var 
ca. 120 afsted. Vi har derfor besluttet at tage en lignen-
de tur i år. Den går også til Det Nye Sletten ved Julsø, og 
det bliver 3.-5. november. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren! 

Vel mødt til et nyt spejderår! 

Christian, Gruppeleder 
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Kære bævere 

Vi glæder os rigtig meget til 
at lære jer at kende og 
komme i gang med sjove 
bæveraktiviteter. Vi mødes 
på Grønsletten hver mandag 
fra kl. 18.15 til kl. 19.30 og 
de første par gange, må I 
gerne tage jeres forældre 
med. 

Vi er næsten altid ude, så 
husk at være klædt på efter 
vejret. 

Vi skal lære Grønsletten at 
kende … vi skal lege, bygge 
huler, tage mærker, fjolle, 
lave mad/guf over bål og 
meget mere. 

Her under kan I se nogen af 
de flotte mærker, vi skal tage 
og på modsatte side, kan I se 
programmet for de næste 
par måneder. 

Stort bæverklask fra Bæver-
lederne: 

Klaus, Morten og Michael  

 

PS: Som I kan se er vi des-
værre en (lidt for) lille sluttet 
flok af ledere. Vi har derfor 
brug for flere ”store bæve-
re”, der vil være med-ledere.  

Kom bare frit frem og meld 
jer. Man behøver ikke have 
været spejder før – I skal ba-
re have lyst til at være sam-
men med ungerne. 
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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 4. Bæverdammærke 

Mandag den 11. Bæverdammærke  

Mandag den 18. Bæverdammærke 

Mandag den 25. Bæverceremoni med bålhygge 

 

 

Oktober 

Mandag den 2. Naturmærke 

Mandag den 9. Naturmærke 

Mandag den 16. Vi holder fri – efterårsferie  

Mandag den 23. Naturmærke 

Søndag den 29. BUSK-dag i Søften kirke og menighedshus 

Mandag den 30. Vi holder fri – efter BUSK-dag 

 

November 

Fre. – søn. 3. – 5. Fælles weekendtur for hele gruppen til Det Ny Sletten 

Mandag den 6. Vi holder fri – efter weekendturen 

Mandag den 13. Bålhygge 
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Ulvenes sommerlejr 2017  

Ulvenes sommerlejr løb af 
stablen ved midsommer i slut-
ningen af juni. Vi besøgte, som 
noget nyt, Lystrupminde Na-
turskole smukt placeret mit i 
Velling-skovens dybe stille ro. 
Naturskolen gjorde sig perfekt 
til udendørs-liv, vandlege og 
fantastiske gåture i de smukke 
omkringliggende skove. Aktivi-
teterne passede perfekt ind i 
Ulvenes forhåbninger og for-
ventninger til årets sommerlejr, 
hvorfor tiden derfor også blev 
brugt godt og grundigt, på 
præcis alt dette. 

Den lille snørklede å, der sam-
tidig også markerede grundens 
grænse, lagde vand og strøm til 
mange timers leg – hvor både 
bolde, fiskenet, hjemmelavede 
skibe og balancegang gjorde 
det ud for kapsejllads og kon-
kurrencer om ikke at falde og 
få våde bukser, strømper og 
jakker – en konkurrence alle 
vist tabte, eftersom ikke mange 
kom hjem med tørt tøj i ryg-
sækken. 

Den omkransende (ur)skov gav 
os et par gode hike-oplevelser, 
og stigningen op til Velling Kalv 
113 m over havets overflade, 
kunne konkurrere med en stig-
ning i årets Tour de France. Alle 
ulvene besteg ”bjerget” og 
kunne efterfølgende nyde den 
smukke udsigt ud over marker 
og skove. Den nærtliggende 
veterantogbane blev også af-
lagt et besøg, og det vakte be-
gejstring, da toget rent faktisk 
kom – samtidig med stor for-
undring over hastigheden på 
det gamle tog. Alt i alt en suc-
cesfuld, våd og vellykket som-
merlejr, hvor vi alle nød tiden 
sammen og ved aften-tide også 
lejrbålets knitrende hygge, 
pandekager og dessertpizzaer. 
Tak for det – ulve! Begejstrede 
ulvehyl fra Birgit, Michael, Ma-
rianne, Melanie, Hanne, Tor-
ben, Thomas og Andreas 

Ny sæson 2017/2018 

Vi glæder os til at få samlet 
den nye ulveflok og komme i 
gang med de mange spæn-
dende spejderoplevelser. 

Vi ser blandt andet frem til at 
tage nogen af de mange nye 
flotte mærker – se program-
met på modsatte side. 

Ulveflokken er udenfor i (næ-
sten) al slags vejr - så husk altid 
at have tøj og fodtøj på til at 
være ude. 

Hilsen de Ulvelederne - Mari-
anne, Trine, Steffen, Torben, 
Morten, Andreas og Birgit 

Fotos fra Sct. Georgs 
løbet: april 2017 
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Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

September 

Tirsdag den 5. Små/nye ulve tager knivbevis på Grønsletten. Store ulve ror i kano på 
Rønbæksøen i Hinnerup. Forældre må gerne hjælpe med at få kanoerne i 
søen og op igen. 

Tirsdag den 12. Små/nye ulve ror i kano på Rønbæksøen. Forældre må gerne hjælpe med 
at få kanoerne i søen og op igen. Store ulve tager savbevis på Grønsletten  

Tirsdag den 19. Vi deler ulveflokken op i bander og begynder på mærket "Flokken" 

Tirsdag den 26. Mærket Flokken - fortsat 

 

Oktober 

Tirsdag den 3. Mærket "Junglen" og fuldmånemøde med optagelse af nye ulve 

Tirsdag den 10. Mærket Flokken - fortsat 

Tirsdag den 17. Efterårsferie - ulvene holder fri 

Tirsdag den 24. Mærket "Spejdervenner" 

Søndag den 29. BUSK dag i Søften kirke for hele familien 

Tirsdag den 31. Spejdervenner 

 

November 

Fre. – søn. 3. – 5. Fælles weekendtur for hele gruppen til Det Ny Sletten 

Tirsdag den 7. Ulvene holder fri efter weekendturen 

Søndag den 12. Salg af juledekorationer i Søften. Forældre må gerne gå med rundt. 
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Hej Juniorspejdere! 

Til jer der var med på Spej-
dernesLejr 2017 vil vi gerne 
takke for nogle helt forry-
gende dage. På trods af regn 
hist og pist så var humøret 
for det meste højt. 

I ”nørklede” med knob så I 
fik samlet en tømmerflåde, 
der kunne sejle jer ud og få 
det hemmelige kodeord. I 
kæmpede mod orker og elve, 
løb skrigende væk fra trolde 
og digtede fin poesi til prin-
sessen … inden I til sidst hav-
de bestået nok prøver, så I 
kunne slås til riddere. 

Der blev også tid til at indvie 
jeres flotte bålkapper ved 
bålet og den sidste aften op-
levede i en (larmende? ) 
koncert med Scarlet Pleasu-
re. 

Nu glæder vi ledere os til at 
tage fat på det nye spejder 
år, og det tegner til at vi bli-
ver en stor trop på godt 30 
spejdere. 

Heldigvis er der også rykket 
nogen af ulvelederne med op 
til Juniortroppen. 

I må gerne sætte et stort 
kryds i kalenderen i den før-
ste weekend i november. 
Der skal vi nemlig til Det Ny 
Sletten sammen med ALLE 
spejderne i Søften: store 
som små. 

Med spejderhilsen 

Laura, Anders, Asbjørn, Met-
te, Melanie, Hanne, Michael, 
Thomas og Stine 

Fotos fra 
SpejdernesLejr 

2017 



 
 

  

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

 

September 

Torsdag den 7. Cykel-O-løb  

Torsdag den 14. Kanosejlads 

Torsdag den 21. Kanosejlads  

Torsdag den 28. Øksebevis/sav- og kniv 

 

Oktober 

Torsdag den 5. Mærket handlekraft 

Torsdag den 12. Mærket handlekraft 

Torsdag den 19. Vi holder fri – efterårsferie   

Fre. – søn. 20. – 22. JOTA/JOTI  

Torsdag den 26. Bålmad 

Søndag den 29. BUSK dag i Søften kirke og menighedshus 

 

November 

Torsdag den 2. Patruljeliv 

Fre. – søn. 3. – 5. Fælles weekendtur for hele gruppen til Det Ny Sletten 

Torsdag den 9. Vi holder fri efter weekendturen 

Torsdag den 16. Agentløb 
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Hej Spejder 

Tak for en fantastisk Spej-
dernes lejr 2017. 

Vi er klar til et helt nyt og 
friskt spejderår. Velkommen 
til de nye i Spejdertroppen. 

Vi starter spejderåret med 
Opstarts weekend og første 
møde d. 30. august, septem-
ber bliver Svævende Lejr 
måned. Vi bygger en svæ-
vende lejr på Grønsletten, 
hvor vi d. 23-24. september 
skal bo i lejren 24 timer uden 
at røre jorden. Vi bygger 
svævende telte/bivuak, toi-
let, lounge, bålsted og alt 
andet, så vi kan leve uden at 
røre jorden. 

Det bliver MEGA fedt.  

Oktober starter vi Patrulje-
møder og i efterårsferien 
skal konfirmanderne fra sid-
ste år have brugt deres ga-
vekort på Roland 1 kursus. 
Skynd jer at tilmelde jer - der 
er kun få pladser tilbage 

Første møde i november bli-
ver det legendariske Tran-
giamesterskab, med finere 
madlavning på trangia. 

Første weekend i november 
skal vi på Gruppetur til FDF-
Sletten. Vi har igen lejet Det 
nye Sletten, der er en af de 
bedste spejderhytter i Dan-
mark, Glæd dig - Glæd dig. 

 

Igen i år tilbyder vi alle 
tropsspejdere at tage Shelty 
mærket, reglerne er at man 
en gang i måneden skal 
overnatte i shelter i et år. 
Som ny regel skal man 
uploade en selfie af sig selv i 
shelter til Spejdertroppens 
Facebook side. 

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 

Jeanette, Peter, Flemming, 
Søren, Eibrith og Morten 

HUSK - Vigtige datoer ud over de normale møder: 

● Overnatning i den Svævende Lejr, 23 - 24 september 2017   
● Roland 1, Lige til grænsen, få pladser tilbage, se: 

https://spejdernet.dk/arrangement/roland-1-lige-til-graensen-
688/https://www.facebook.com/Roland-1-Lige-til-gr%C3%A6nsen-1531038500456897/ 

● JOTA/JOTI 20. til 22. oktober 2017 
● Fællestur for hele gruppen 3. til 5. november 
● Shelterovernatning 1. december 
● Vintertur, 3. til 4. februar 
● Tropstur, 27. til 29. april  
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Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  

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

September 

Onsdag den 6. Bygning af svævende lejr  

Onsdag den 13. Bygning af svævende lejr  

Onsdag den 20. Bygning af svævende lejr 

Lør./søn. 23./24. Overnatning i den Svævende Lejr! (kl. 9.00 – 9.00) 

Onsdag den 27. Vi holder fri 

 

Oktober 

Onsdag den 4. Delt møde 

Fredag den 6. Shelter overnatning 

Onsdag den 11. Patruljemøde 

Onsdag den 18. Vi holder fri – efterårsferie 

Fre. – søn. 20. – 22. JOTA/JOTI 

Onsdag den 25. Hemmeligt møde 

Søndag den 29. BUSK dag i Søften kirke og menighedshus 

 

November 

Onsdag den 1. Trangiamesterskab 

Fre. – søn. 3. – 5. Fælles weekendtur for hele gruppen til Det Ny Sletten 

Onsdag den 8. Vi holder fri efter weekendturen 

Søndag den 12. Salg af juledekorationer 
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2 fonde hjalp med økonomisk støtte, så vi kunne købe 2 nye samlingstelte til Spejdernes 
Lejr 2017.  
 
Fotoet viser det ene – det andet stod lige ved siden af. 
 
Seniorerne og Cocio klanen var super glade for at bo i dem. De blev nemlig testet godt og 
grundigt for evnerne til at holde vand ude … og de var heldigvis vandtætte. 
 
SøftenSpejderne takker mange gange for den flotte støtte: 

• Snedkermester Erik Marius Hansens Fond støttede med 12.000 kr.  
• Djurslands Bank, Hinnerup støttede med 2.000 kr. 

 
TUSIND TAK 
 



 
 

       

  

   Julemarked 2017 
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Julemarkedet er gruppens næste store fælles projekt, og vi opfordrer alle 
spejderforældre til at tænke på os. Overskuddet fra julemarkedet er uhyre vig-
tig for gruppens økonomi. Det går til anskaffelse af materiel, sjove og spæn-
dende oplevelser samt spejderhusets daglige drift. 
 
På jeres job, naboens job, din søsters job bliver der sikkert af og til smidt no-
get væk, der egentlig er godt nok. Måske bruger man ikke den slags mere, 
emballagen er itu, der er sket et navneskift, så poser ikke bruges mere … eller 
det kan være partivarer, der ikke kunne sælges … eller firma- og sponsorvarer. 
Eller det kunne være rester efter en firmalukning eller ophørsudsalg. Alt dette 
vil vi gerne overtage. Vi er rigtig gode til at få noget godt ud af tingene! 
 
Vi skal bruge 400 gevinster i bæver-tombolaen, og ca. 75 gevinster til ameri-
kansk lotteri, så vi vil RIGTIG gerne have jeres hjælp. Allerede nu og snarest 
muligt samler vi ind.  Julemarkedet er her nemlig lige pludselig. 
 
Smid ikke noget ud, før I har spurgt os … vi bliver så glade, når I tænker på os. 
 
Ring eller mail til Hanne på 3028 7826 / hanne@dalentoft.dk 
 



  Fotos fra SpejdernesLejr 2017 
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SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

 Langtidsplanen 

20. oktober  JOTA/JOTI 

29. oktober BUSKdag i Søften kirke og sognegård 

3.-5. nov. Gruppeweekend på Det Ny Sletten 

12. november Salg af juledekorationer 

20.-22. nov. Fremstilling af juledekorationer på 
Grønsletten – forældre hjælp 

25. november Julemarked 

6. januar Nytårsparade 

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

Ledernes langtidsplan 

20. oktober Deadline til Knytten  

23. oktober Ledermøde 

2. november Grupperådsmøde 
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