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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. 

 

Når et gammelt tovværk knækker…  

 

Linien Ud 

Kære leder!  

I weekenden fredag den 2. til søndag den 4.      
marts 2018 er der lederuddannelsesweekend på          
Rønbækskolen. 

Følg Linien Ud på Facebook  

… søg på ”Linien Ud Nord” 

http://www.søftenspejderne.dk/
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Birkhøjen 54, Hinnerup 
Tlf. 4189 0494 
Mail: rohde_pedersen@hotmail.com 
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Peter Andersen 
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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 
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 Leder 
Kære spejdere og forældre, 

Allerførst et Godt Nytår! 

Det er blevet 2018, og vi skød årets spejderaktiviteter i 
gang med den traditionsrige nytårsparade med festligt 
samvær først i Søften kirke og siden i forsamlingshuset. 
Der var et godt fremmøde og god stemning begge     
steder, som mange af jer heldigvis oplevede ”live”. 

Efter afsluttet oprydning efter nytårsparaden fortsatte 
ledere, grupperåd og voksenpatrulje med nytårskur i 
sognegården. Nytårskuren er en blanding af årligt plan-
lægningsmøde for alle voksne i gruppen og et socialt 
arrangement, hvor vi spiser og hygger os sammen. Det 
er en tradition, vi har haft i mange år, og som er rigtig 
god fordi vi får evalueret året der gået og lavet over-
ordnede aftaler for det nye, men også fordi vi har brug 
for engang imellem at hygge os sammen (uden børn). 

I år kunne vi ved nytårskuren fejre Lars Dalentofts 25 års 
jubilæum i SøftenSpejderne. De fleste af jer kender    
sikkert Lars, men ikke mange ved alt det, han har        
betydet og stadig betyder for vores spejdergruppe. Lars 
er vicevært på Grønsletten og sørger for at både hus, 
grund og grej altid er i bedst mulig stand – vi har nær-
mest perfekte rammer. Derudover er han aktiv i vores 
grupperåd og i voksenpatruljen, der arrangerer julemar-
ked, deltagelse på markedsdagen og meget mere.      
Historisk har Lars været aktiv i alle gruppens bygge-
projekter – i første omgang da vi fik spejderhuset, og 
siden ved opførsel af diverse ”tilbygninger”. En KÆMPE-
STOR tak til Lars for hans utrættelige indsats. 

Med stor spejderhilsen 

Christian, gruppeleder 
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Kære bævere 

Vi har i efteråret og i julen 
haft nogle sjove oplevelser. 
Vi hjalp bl.a. fuglene ved at 
lave foderautomater og fug-
lebolde, og vi stod for tom-
bolaen ved julemarkedet, 
hvor der blev solgt mange 
lodder og delt mange gevin-
ster ud. 
 
Der blev også lavet mange 
fine julegaver, ligesom vi har 
besøgt julemanden. 

Nytårsparaden startede 
2018, og der blev uddelt års-
stjerner og bævermærker. I 
januar måned har vi taget 
Jeg-Kan-Selv-mærket, hvor I 
har lært, at I kan rigtig man-
ge ting selv, bl.a. at smøre 
jeres egen madpakke. 

I den kommende tid er der 
også mange sjove ting på 
tapetet. Vi skal på madeven-
tyr med snobrød og mad fra  

 

hele verden. Vi skal på Sct. 
Georgsløb, hvor også spej-
derne fra Hinnerup og Had-
sten er med, og vi skal på et 
par andre løb på Grønslet-
ten, hvor der skal arbejdes 
sammen om at løse opgaver. 

Vi glæder os som altid til at 
se jer hver mandag. Husk tøj 
på til vejret, da vi altid er 
udenfor. I den første mørke 
tid vil en lommelygte også 
være god at have med. 

Stort bæverklask  og mange 
hilsner fra bæverlederne Ti-
na, 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! 

Februar 

Mandag den 5. Fastelavn - Tøndeslagning 

Mandag den 12. Vinterferie (vi holder fri) 

Mandag den 19. Sjov i mørket - husk lommelygte 

Mandag den 26. Madeventyr 

 

Marts 

Mandag den 5. Madeventyr 

Mandag den 12. Madeventyr 

Mandag den 19. Påskeløb 

Mandag den 26. Påskeferie (vi holder fri) 

 

April 

Mandag den 2. Påskeferie (vi holder fri) 

Mandag den 9. Plant et frø 

Mandag den 16. Forberedelse til Sct. Georgsløb 

Lørdag den 21. Sct. Georgsløb 

Mandag den 23. Vi holder fri efter Sct. Georgsløb 

Mandag den 30.  Mad over bål 

 

Maj 

Mandag den 7. Udforskermærke 

Mandag den 14. Udforskermærke 
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Hej Ulve 

Vi er nu godt i gang med 
spejdermøderne i 2018. Der 
er fuld gang i jer – lige fra I 
kommer til I bliver hentet 
igen. Det er dejligt med mas-
ser af energi . Vi er i gang 
med at klatre, og I er ret mo-
dige. Nogle er de rene Spi-
dermen, og andre skal lige 
prøve det forsigtigt – det er 
alt sammen OK. Nogle får 
prøvet deres grænser af.  

Senere skal I lave jeres egen 
refleksbrik og prøve den af i 
et løb. Vi skal også lave ægte 

 

spejderfærdigheder. Dvs. vi 
øver knob og med de knob 
skal der bygges noget med 
rafter – så er man en rigtig 
spejder og kan klare enhver 
situation, selv i den mest øde 
vildmark ;) 

Traditionen tro skal ulvene 
også sælge lodsedler. Pen-
gene derfra går til spejderar-
bejdet på Grønsletten. Der-
ved kan vi lave gode aktivite-
ter og komme på fede spej-
derture. 

 

I marts kommer påsken, og 
det er efterhånden også en 
tradition, at vi laver et på-
skeløb. Der handler posterne 
om noget, der er forbundet 
med påske. 

Så I kan glæde jer til de 
kommende måneder og 
husk altid at have udetøj på 
– for vi er næsten altid ude. 

Med spejderhilsen 

Ulvelederne 

 

Distriktsturnering, markedsdag og sommerlejr: 

• Lørdag 26. maj: Distriktsturnering og overnatning 
på Grønsletten  

• Lørdag 9. juni: Markedsdag Søften 
• Fredag 22.-søndag 24. juni: Ulvenes sommerlejr 
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Februar 

Tirsdag den 6. Pionering og knobtavler 

Tirsdag den 13. Fri – ulvene holder vinterferie 

Tirsdag den 20. Vi syr/maler bålkapper og er på løb 

Tirsdag den 27. Vi syr/maler bålkapper og er på løb 

 

Marts 

Tirsdag den 6. Bålaften – vi indvier bålkapperne 

Tirsdag den 13. Ulvene sælger lodsedler i Søften, og forældre er meget velkomne til at gå 
med. Mødested: holdepladsen ved Engdalsvej øst/Elgårdsminde 

Tirsdag den 20. Påskeløb 

Tirsdag den 28. Fri – ulvene holder påskeferie 

 

April 

Tirsdag den 3. GPS-løb i Søften. Mødested: sognegården i Søften 

Tirsdag den 10. Fedtsten og naturbingo 

Tirsdag den 17. Fedtsten og naturbingo 

Lørdag den 21. Ulvene deltager i Sct. Georgsløb i Hadsten & arbejdsdag for forældre på 
Grønsletten  

Tirsdag den 24. Ulvene holder fri 

 

Maj 

Tirsdag den 1. Tur til Egå Engsø. Hele familien er velkommen til at gå med rundt om 
søen. Mødested: parkeringspladsen ved Viengevej. 

Tirsdag den 8.  Pionering  

     

 

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

 



 
 

j      

Kære alle junior! 

Så kom vi i gang igen efter 
juleferien og hvilken opstart. 
Det hele startede med en 
masse skrig rundt omkring 
på spejdergrunden, når I løb 
ind i ”Slender’en”. I fik virke-
lig øvet jer i at være bange … 
det er jo en helt naturlig fø-
lelse og én af dem, vi helst 
skal kunne håndtere i livet. 

Efter det uhyggelige blev det 
tid til det meget hyggelige. 
Så vi havde lejrbål med man-
ge sjove og gode sange, og I 
fik en kop varm kakao. Der 
var super go’ stemning hele 
vejen rundt. 

Til slut blev der uddelt mær-
ker og årsstjerner til dem, 
der ikke kunne være med til 
nytårsparaden. 

Før jul havde vi en rigtig hyg-
gelig dag med julemarkedet, 
hvor vi solgte mange – rigtig 
mange indbagte pizzaer. I var 
gode til at hjælpe med at 
sælge og holde styr på bestil-
lingerne på vores flotte nye 
bestillingstavle. 

Den traditionsrige julefro-
kost som afslutning var også 
et hit. Tak til jeres forældre 
der velvilligt sendte forskelli-
ge lækre ting med jer til 
spejder. Så vi fik noget godt 
at spise og der blev slået ter-
ninger med slik eller peber-
nødder som gevinst. 

Vi har desværre ”slanket” 
ledersiden med tre, idet 
Hanne er leder hos bæverne, 
Asbjørn er taget på højskole 
og Stine holder en velfortjent 
pause som spejderleder. 

Vi sender dem en stor tak 
for indsatsen … og håber da 
på, at Asbjørn får tid igen på 
et senere tidspunkt. 

Det første store vi kigger 
frem mod lige nu er et Nørd 
tema over tre aftener … det 
skal nok blive både sjovt og 
lærerigt. 

Ellers er vi ved at planlægge 
en weekendtur den 2.-4. 
marts, så der må I gerne 
sætte kryds i kalenderen. 
Mere om det senere. 

 

Med spejderhilsen 

Laura, Anders, Mette,       
Michael, Thomas og Melanie 

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

 

Februar 

Torsdag den 1. Nørd 

Torsdag den 8. Nørd 

Torsdag den 15. Fri – vinterferie 

Torsdag den 22.  Fastelavnsgak 

 

Marts 

Torsdag den 1. Spejder-bootcamp 

Fredag den 2.-4. Weekendtur Giberhytten 

Torsdag den 15. Bålmærke 

Torsdag den 29. Fri - påskeferie 

 

April 

Torsdag den 5. Knob og konstruktion 

Torsdag den 12. Forberedelse til DM i spejder 

Fredag den 13.-15. DM i spejder 

Torsdag den 19. Fri efter DM i spejder 

Torsdag den 26.  Mærke: Tidspilot 

 

Maj 

Torsdag den 3.  Mærke: Tidspilot 

Torsdag den 10.  Fri – Kristi himmelfartsdag 
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Hej Spejder 

Så er det første halve spej-
derår gået af denne sæson, 
det har været et super halv-
år. Vi startede som bekendt 
med den svævende lejr, hvil-
ket blev en bragende suc-
cess, selv om alle forberedel-
serne druknede i mere regn 
end godt var. Der skal dog 
mere til at slå denne spejder-
trop ud end kulde, mørke og 
regn. 

Opbakningen til shelterover-
natningerne er stigende. 
Fredag den 12. januar gik 
shelterovernatningen til 
Himmeriggården, det var den 
første tur, hvor vi ikke kunne 
være i to biler. Vi havde en 
rigtig hyggelig tur med den 
traditionelle kakao med flø-
deskum og kage til. På shel-
terturene er der også plads 

  
 

 

til at eksperimentere. Spej-
derne kan nok alle fortælle 
om mange gode ture med 
indbagte pizzaer i toastjern, 
indbagte pizzaer med pølser, 
mens æg og bacon i toast-
jern er et eksperiment vi lige 
glemmer igen, heldigvis 
fandt vi nogle grene til at 
stege pølserne med. 

I starten af februar skal vi på 
vintertur. Vi har lejet en hyt-
te i Højbjerg. Hvordan vi 
kommer derud er endnu ikke 
planlagt fuld ud, men vi er 
sikre på at det nok skal blive 
spændende. 

 

 

 

Som altid kan i følge os på 
Facebook gruppen: 
http://facebook.com/groups
/spejdertroppen 

Mange spejderhilsner 

Jeanette, Morten, Flemming, 
Søren, Eibrith og Peter 

 

HUSK - Vigtige datoer ud 
over de normale møder 

• Shelterovernatninger:  

o 12 januar, 2. marts,  

o 13. april, og 9. maj 

• Vintertur, 3. til 4. februar 

• Roland I, 26.-27.-28. 
marts 

• DM i spejder, 14.-15. 
april   

• Markedsdag, 9. juni 

• Sommerlejr i uge 27  
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Februar 

Lørdag den 3.-4. Vintertur 

Onsdag den 7. Førstehjælp og vild med ild 

Onsdag den 14. Fri - vinterferie 

Onsdag den 21. Patruljemøde – kort, kompas, GPS-intro 

Onsdag den 28.  Tropsmøde – kort og kompas - tørtræning 

 

Marts 

Fredag den 2. Shelterovernatning 

Onsdag den 7. Lodsedler 

Onsdag den 14. Patruljemøde 

Onsdag den 21. Delt møde 

Tirsdag den 27.-29. Roland I  

 

April 

Onsdag den 4. Pionering 

Onsdag den 11. Patruljemøde 

Fredag den 13. Shelterovernatning 

Lørdag den 14-15. DM i spejder 

Onsdag den 28.  Fri – aflyst 

 

Maj 

Onsdag den 2. Tropsmøde, byløb 

Onsdag den 9. Patruljemøde og shelterovernatning 

Onsdag den 16. Delt møde 

Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  

HUSK! Altid at være klædt på til at være ude! 
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Et lille nytårsønske 

Endnu et fantastisk år er gået, og vores kreative spejderledere har allerede masser af 
planer og idéer for det kommende år. Det bliver spændende at se disse idéer blive    
udfoldet, og forhåbentlig får vi en masse glade og udfordrede spejdere hjem uge efter 
uge. 

Mit ønske for det kommende år er, at vi som forældre bliver lidt bedre til at under-
støtte spejderlederne og voksenpatruljen i deres arbejde. Vi har i år oplevet et fald i 
den hjælp vi får fra os forældre. Vi ved godt, at der er mange arrangementer i løbet af 
året, vi beder om hjælp til. Men hvis vi ikke hjælper nok, betyder det at vores daglige 
ledere også skal bruge weekender og aftener udover de ugentlige spejdermøder på at 
få alt til at lykkes. Det bliver for hårdt og træls for vores ledere og voksenpatruljen. 

Jeg håber derfor, at alle vil prioritere at hjælpe spejderne til minimum én af de           
aktiviteter vi løbende spørger om hjælp til i løbet af året. Det kan være til lotteri-      
salget, arbejdsdagen, markedsdag i Søften, Skanderborg-oprydning, julemarked og 
produktionen af juledekorationer.  

Vi synes alle disse aktiviteter er vigtige, og det er sjovt at være med til. De giver       
spejderne gode oplevelser og bidrager også godt til økonomien i gruppen. Derfor      
håber jeg, at I alle vil være med til at hjælpe med spejderarbejdet i 2018.  

Godt nytår til alle. 

 

På grupperådets vegne 

Torben Rohde Pedersen        
Grupperådsformand 
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       Billeder fra Sletten 
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 Bi   ll  e  der fra Sle  tten  

  Diverse billeder 
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Trangia-
mesterskab 

Ulvene klatrer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

 Langtidsplanen 

13.-15. april DM i spejder 

21. april Arbejdsdag på Grønsletten 

21. april Sct. Georgsløb 

26. maj Distriktsturnering, ulv og bæver 

9. juni Markedsdag i Søften 

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

Ledernes langtidsplan 

1. februar Grupperådsmøde 

2.-4. marts Linen ud, lederuddannelse 

14. marts Distriktsrådsmøde 

15. april Deadline til Knytten 
 

 


	Knytten nr 1 2018 - Forside
	Knytten nr 1 2018 - side 2
	Knytten nr 1 2018 - Leder, side  3
	Knytten nr 1 2018 - Bæver
	Knytten nr 1 2018 - Ulve
	Knytten nr 1 2018 - Junior og spejder
	Knytten nr 1 2018, side 12 + 13
	Knytten nr 1 2018 - side  14-15
	Knytten nr 1 2018 -  Langtidsplan

