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 Nyt fra gruppen 

Hjemmeside 
Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

Her kan du se programmet for de en-
kelte enheder, avisartikler om 

SøftenSpejderne mv. 

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 

 

Onsdag den 17. november 2017 
kl. 18.30 – 20.00 

 

Nytårsparade 
Kom og vær med når spejderne får deres 
årsstjerner. Det er en hyggelig eftermiddag, 
hvor vi starter med en kort gudstjeneste i 
Søften kirke. Der efter går vi over i Forsam-
lingshuset, hvor der er kaffe, saftevand og 
kage … hvis altså I forældre kan bage nogen 
til os.  

Enhederne kommer op på scenen, hvor 
spejderne hver især får tildelt deres nye års-
stjerne. 

Lørdag den 6. januar 2018 

Linien Ud 

Kære leder!  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i weekenden, 
fredag den 2. til søndag den 4. marts 2018. Her er 
der nemlig lederuddannelses weekend – og denne 
gang så tæt på som Rønbækskolen.  

Følg Linien Ud på Facebook  

… søg på ”Linien Ud Nord” 

http://www.søftenspejderne.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. 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: 15. januar 2018 

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

Vi er netop kommet hjem fra fælles gruppeweekend på 
Sletten ved Julsø. Vi var 120 afsted, var ualmindeligt 
heldige med vejret og havde i det hele taget en fanta-
stisk weekend. Jeg tror, alle deltagere synes, det var 
fedt at være afsted så mange sammen, så derfor har vi 
også booket lejren igen til næste år. Det er en succes, 
der er værd at gentage og bygge videre på. 

I sidste udgave af Knytten skrev jeg, at vi var lidt presset 
på ledersiden hos bævere og ulve. Heldigvis er det lyk-
kedes at finde et antal gode ledere, så det hænger rig-
tigt fint sammen nu. Tak til jer, der har ”taget skjorten 
på”. Skulle der være en enkelt eller to, der har lyst til at 
være med ved ulvene om tirsdagen, vil det dog fortsat 
være meget velkomment. Vi har pt. ikke så mange ulve, 
men det vil vi forsøge at råde bod på med lidt ”markeds-
føring”. 

Vi går nu ind i den hektiske juletid. Hos spejderne bety-
der det julemarked og alle de ting, der går forud med 
salg og produktion af kalenderlysdekorationer for blot 
at nævne nogle af de mange forberedelser. Vi har alle-
rede bedt jer om at give en hånd med på forskellig vis, 
og vi siger tak på forhånd for den hjælp, I har mulighed 
for at bidrage med. 

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor 
TAK til Mette Sterup. Hun har været redaktør på Knyt-
ten i godt seks år og nærværende blad er Mettes blad 
nummer 25. Vi har været rigtig glade for Mettes indsats 
med at lave et godt og informativt blad hvert kvartal. 
Dejligt! Mette forlader os ikke – tværtimod begyndte 
hun som leder hos juniorerne i august. Tak endnu en-
gang! 

Christian, Gruppeleder 
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Kære bævere & forældre 

Vi er næsten 30 Bævere hver 
mandag, og det er superfedt 
med så stor en flok. I er fan-
tastiske at være sammen 
med, og vi laver masser af 
sjove ting. Vi har allerede 
nået at bygge huler og tage 
både bæverdammærke samt 
naturmærke. Vi har ristet 
skumfiduser og lavet lækker 
suppe over bål. Der har også 
været tid til at tage forhin-
dringsbanerne i skoven, lege 
forskellige lege og klatre til 
tops i klatretræet. 

I den kommende tid er ét af 
højdepunkterne julemarke-
det på Grønsletten den 25. 
november, hvor vi skal stå 
for tombolaen. Det bliver 
rigtig hyggeligt, og der plejer 
at være godt gang i salget, så 
der bliver delt mange gevin-
ster ud. Efter julemarkedet 
bliver der tid til at lave 
hemmeligheder og holde 
juleafslutning. 

I det nye år skal vi bl.a. star-
te på nye mærker, der hed-
der “Jeg kan selv” og "Mad-
eventyr", ligesom vi skal fej-
re Fastelavn. 

Vi glæder os til at se jer hver 
mandag. Husk tøj på til vej-
ret, da vi altid er uden for. I 
den kommende mørke tid vil 
en lommelygte også være 
god at have med. 

Stort bæverklask og mange 
hilsener fra Bæverlederne 
Tina, Rikke, Hanne, Klaus, 
Morten og Michael 
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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 13. Bålhygge 

Mandag den 20. Forberedelse til julemarked 

Lørdag den 25. Julemarked på Grønsletten 

Mandag den 27. Vi puster ud efter julemarked og holder fri 

 

December 

Mandag den 4. Ssshhhh … hemmeligheder 

Mandag den 11. Juleafslutning – herefter juleferie 

 

Januar 

Lørdag den 6. Nytårsparade (Søften kirke og derefter forsamlingshuset) 

Mandag den 8. Vi holder fri – efter nytårsparaden 

Mandag den 15. Jeg-kan-selv mærke 

Mandag den 22. Jeg-kan-selv mærke 

Mandag den 29. Jeg-kan-selv mærke 

 

Februar 

Mandag den 5. Fastelavn 

Mandag den 12. Vinterferie 

Mandag den 19. Sjov i mørket – husk lommelygte 

Mandag den 26. Madeventyr, mærke – snobrød på 100 måder 
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Ulveflokken vil gerne have fle-
re nye ulveunger i år 

Efter mange år med en meget 
stor gruppe ulve og perioder 
med venteliste for optagelse af 
nye, står vi nu i en situation 
med ”god plads” til nye. Vi har 
en fantastisk ulveflok og leder-
gruppe i år, som lige har delta-
get i gruppeweekend på Slet-
ten. Ulvene havde mange gode 
oplevelser – løb ”verden 
rundt”, lejrbål og måltider 
sammen med de store seje 
spejdere – så der sker hele ti-
den spændende ting.  

Fuldmånemøde og optagelse  

Alle ”Mowglierne” er blevet 
optaget i ulveflokken og har 
fået deres eget ulvenavn med 
udgangspunkt i junglebogen. 
Det er en særlig oplevelse, når 
hele flokken ”siger god for 
denne ulv”. 

Struktur og bander 

Opstartsceremonien ”Ulvehy-
let” er efterhånden ved at væ-
re indarbejdet, så der ikke går 
alt for lang tid med at stille op i 
en rundkreds.    

Vi holder fast i vores bande-
struktur, men justerer ind i 
mellem på fordelingen, fordi 
det er vigtigt, at ulvene trives 
med den gruppe de er med i. 
Faste bander (grupper) giver 
meget mere ro til mødeaftner-
ne, når alle ulve ved, hvem de 
skal være sammen med. Hvis I 
forældre oplever, at ulvene 
ikke trives med den bande de 
er i, så sig det endelig til en af 
os, så vi kan reagere på det. 
Det er ikke altid lederne fanger 
det, med mindre I eller ulvene 
selv siger det til os. Vi forsøger 
– efter bedste evne – at have 
et øje på alle ulvene, men det 
er ikke altid vi opfanger signa-
lerne i tide. 

 

Juleforberedelser 

Julen ”står for døren” – og for 
ulvene indebærer det faste 
aktiviteter med salg af julede-
korationer, pebernøddebag-
ning, pyntning af vores julestue 
og klargøring af fiskedam. Un-
der julemarkedet hjælper ul-
vene med at ”bemande” fiske-
dammen og sælge fiskestæn-
ger, kaffe og lodsedler til en 
”kæledyrstombola. Vagtske-
maet foregår på den måde, at 
banderne fordeles over hele 
dagen. Passer tidspunktet ikke 
ind i familiens andre planer, så 
er det helt i orden at komme 
på et andet tidspunkt og ”mel-
de sig klar til tjeneste” i jule-
stuen. 

Mørk og kold tid 

Der er rigtig mørkt nu på Grøn-
sletten – så pas på hinanden 
på parkeringspladsen. Ulvene 
skal blive på græsset, indtil de 
bliver hentet, så vi undgår 
mest muligt at blande børn og 
biler. 
Ulveflokken er stadig udenfor i 
(næsten) al slags vejr - så husk 
altid at have tøj og fodtøj på til 
at være ude. 

Hilsen ulvelederne: Marianne, 
Trine, Steffen, Torben, Mor-
ten, Andreas og Birgit 

Fotos fra 
BUSK dag den 
29. oktober 



 

Møde: Hver tirsdag, kl. 18.30 – 20.00  
HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 

November 

Tirsdag den 14. Refleksløb  

Tirsdag den 21. Vi forbereder til julemarkedet 

Lørdag den 25. Julemarked på Grønsletten kl. 10-16 

Tirsdag den 28. Mærket Tro, håb og historier 

 

December 

Tirsdag den 5. Juleafslutning og mærket Tro, håb og historier 

Tirsdag den 12. Juleferie resten af december 

 

Januar 

Lørdag den 6. Nytårsparade (Søften kirke og derefter forsamlingshuset) 

Tirsdag den 9. Vinterbål 

Tirsdag den 16. Klatrevæg, kort, kompas og koder 

Tirsdag den 23. Klatrevæg, kort, kompas og koder 

Tirsdag den 30. Klatrevæg, kort, kompas og koder 

 

Februar 

Tirsdag den 6. Pionering og knobtavler 

Tirsdag den 13. Vinterferie 
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Hej Juniorspejdere! 

Så er vi kommet godt i gang 
med spejderlivet igen. Når vi 
er flest, er vi 35 juniorer plus 
lederne, så det er en stor 
flok. 

Vi startede ud med at tage 
øksebevis – det var der no-
gen af jer, der havde set 
frem til med længsel. Vi be-
nyttede lejligheden til at 
samle op på knivbevis og 
savbevis, så selv de nyeste 
spejdere fik chancen for alle 
3 bevis. 

Der blev også øvet ”handle-
kraft” som er et af de nye 
mærker. Her handlede det 
bl.a. om at løse opgaver i 
fællesskab. 

Opgaverne ved handlekraft 
mærket brugte vi ledere 
blandt andet til at danne os 
et indtryk af jer, så vi efter-
følgende kunne danne pa-
truljer. 

Det er resulteret i 6 patrul-
jer. Vi har brugt noget tid på 
at tale om, hvad der er styr-
ken ved en patrulje, og hvad 
I kan bruge den til – også 
udenfor spejderlivet. Vi talte 
også om rollerne som PL og 
PA (PatruljeLeder/Patrulje-
Assistent). Alle 6 patruljer 
fandt et navn, et råb og et 
særtegn ved fælles beslut-
ning. Så NU var i klar til 
weekendturen til Sletten. 

Det var en helt fantastisk 
weekend, hvor vi bare var SÅ 
heldige med vejret. Vi havde 
lejrbål, gudstjeneste, værel-
ses hygge, go’ mad og herli-
ge venskaber. Vi sang sjove 
sange, klatrede, støbte tin, 
kørte på græsslæder, redde-
de Sletten fra en nuklear ka-
tastrofe, sendte missiler ind 
over Nord Korea og skaffede 
vand i det tørkeramte Afrika. 

… og meget, meget mere. 
DET var nice! 

Tjek programmet på mod-
satte side – der er masser af 
fede oplevelser i vente til jer. 
Highlights er naturligvis ju-
lemarkedet og nytårsparade. 

Med spejderhilsen 

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

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

 

November 

Torsdag den 23. Forberedelse til julemarked 

Lørdag den 25. Julemarked på Grønsletten kl. 10-16  

Torsdag den 30. Vi puster ud efter julemarkedet og holder fri 

 

December 

Torsdag den 7. Julerier 

Torsdag den 14. Julefrokost 

Torsdag den 21. Vi holder fri – juleferie resten af december 

 

Januar 

Lørdag den 6. Nytårsparade (Søften kirke og derefter forsamlingshuset) 

Torsdag den 11. Vinterræs 

Torsdag den 18. Nørd 

Torsdag den 25. Nørd 

 

Februar 

Torsdag den 1. Nørd 

Torsdag den 8. Spejder-bootcamp 

Torsdag den 15. Vi holder fri – vinterferie 

Torsdag den 22. Fastelavns gak 
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Hej Spejder 

Så er vi i gang, og vi ledere 
synes, vi er kommet godt i 
gang! Vi har holdt en fanta-
stisk svævende lejr, hvor selv 
et “off the ground” toilet 
blev sat op og kom til at fun-
gere. 

Vi har haft den første shelter 
overnatning, hvor vi lånte et 
shelter i Hadsten. En aftale 
der kom i hus, da vi mødte 
dem på Grønsletten, da vi 
holdt den svævende lejr. 
Nogle spejdere er lige startet 
med at tage shelter-mærke 
og andre er begyndt på an-
den omgang - sejt! Det bed-
ste er, at der altid er plads til 
at starte på shelter-mærket - 
det er nemlig lige meget, 
hvornår på året man starter. 

 

I skrivende stund er der un-
der to uger til vi skal på fæl-
les-weekend med hele grup-
pen. Vi håber at rigtig mange 
kommer med. Det bliver en 
rigtig fed tur. 

De største i spejdergruppen 
fungerer som patruljeleder, 
når vi er sammen alle sam-
men. En gang imellem er de 
ældste oppe ved seniorspej-
derne og snuse til, hvad man 
laver der. Når de er det, ta-
ger de næste over og får me-
re ansvar i patruljen. 

Det var dejligt, vi er kommet 
godt i gang, og vi glæder os 
meget til mange gode spej-
deroplevelser i løbet af året. 
Se programmet for de næste 
sjove/spændende aktiviteter 
på næste side. 

 

Mange Spejderhilsner 

Jeanette, Morten, Flemming, 
Søren, Eibrith og Peter 

Fotos fra den 
svævende lejr 
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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 22. Forberede julemarked  

Lørdag den 25. Julemarked på Grønsletten kl. 10-16 

Onsdag den 29. Delt møde (de store hos Senior kl. 19-21) 

 

December 

Fredag den 1. Shelter overnatning 

Onsdag den 6. Patruljemøde 

Onsdag den 13. Julefrokost 

Onsdag den 20. Vi holder fri – juleferie resten af december 

 

Januar 

Lørdag den 6. Nytårsparade (Søften kirke og derefter forsamlingshuset) 

Onsdag den 10. Løb 

Onsdag den 17. Patruljemøde 

Onsdag den 24. Delt møde (de store hos Senior kl. 19-21) 

Onsdag den 31. Forberede vintertur 

 

Februar 

Lør./søn. 3./4. Vintertur 

Onsdag den 7. Delt møde (de store hos Senior kl. 19-21) 

Onsdag den 14. Vi holder fri – vinterferie 

Onsdag den 21. Patruljemøde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

 Langtidsplanen 

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

25. november Julemarked kl. 10 - 16 

6. januar Nytårsparade 

2. – 4. marts Linien Ud – Rønbækskolen 

26. maj Distriktsturnering for bæver og ulve 
 Moselund Spejdercenter 
 

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

Ledernes langtidsplan 

15. januar Deadline til Knytten  

18. januar Ledermøde kl. 19.30 

14. marts Distriktsrådsmøde 
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