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Oprydning efter Smukfest 

Igen i år rydder vi op efter Smukfest i 
Skanderborg for at skaffe penge til 
spejderarbejdet. 

Der har de tidligere år været stor op-
bakning fra både forældre, spejdere 
og ledere, og vi håber selvsagt at det 
gentager sig, idet vi tjener mange 
penge på forholdsvis kort tid. I år ryd-
der vi op den 

14. august 
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 Nyt fra gruppen 

Hjemmeside 
Besøg vores hjemmeside 

www.SøftenSpejderne.dk 

Her kan du se programmet for de     
enkelte enheder, avisartikler om 

SøftenSpejderne mv. 

 

Sæt X i kalenderen 

Successen gentages. I weekenden den  
21.-23- september er der fælles       

weekendtur til Det Ny Sletten for hele 
gruppen. 

God sommer!  

Dato for opstart og oprykning efter      
sommerferien kommer senere.  

 

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 
Melanie Dalentoft 
Byvænget 19,, Grundfør 
Tlf: 2294 7795 
melanie@dalentoft.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:  
Karoline M. Åsberg 
Rævsagervej 1, Foldby 
Tlf. 2346 8499  
Mail: karoline.aasberg@yahoo.no 
 
Deadline: 20. august 2018 

 
Bankkontonummer: 3648 - 3648111371 
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 Leder 
Kære spejdere og forældre, 

Jeg skriver til jer sidste gang som gruppeleder. Efter tre 
år i denne rolle og otte år i henholdsvis junior- og  
spejdertroppen, har jeg besluttet mig for at skrue lidt 
ned for mit engagement i SøftenSpejderne. Jeg glæder 
mig over, at vi har en endog meget velfungerende  
spejdergruppe, hvor vi ved de ugentlige møder og på 
ture og lejre giver spejderne masser af gode oplevelser 
og et værdifuldt fællesskab, der fungerer på lidt andre 
præmisser end hvad, der er typisk i sportsklubber m.v. 
Noget af det særlige ved spejderarbejdet er, at alle  
enheder er “mixed-hold”, og selv om vi godt nok har 
oprykning en gang om året, opererer vi hverken med 
første-, andet- eller tredjehold. Jeg glæder mig over, alle 
de gode spejderoplevelser, jeg har delt med utallige 
børn og voksne i denne særlige ramme. 
  
Der er i skrivende stund ikke fundet en ny gruppeleder, 
men grupperådet arbejder hårdt på at finde en ny. 
  
Ved seneste ledermøde kiggede vi på lederkabalen for 
den kommende sæson. De fleste ledere følges med  
egne børn til spejder, og derfor rykker de oftest op 
sammen med egne børn. Vi har mange bæverledere, 
der rykker op til sommer, så til august er det især nye 
bæverledere, vi skal have fundet. Har I lyst eller kender 
nogen, der har det, må I meget gerne give jer til kende. 
Særligt til bæverne findes rigtig meget “grydeklart”  
materiale, så det er en relativt enkel opgave at gå til. 
Vigtigst er det, at man har lyst til at være  
sammen med børnene. Bæverne går i 0. og 1. klasse og 
mødes mandag aften. 
 
Med stor spejderhilsen 

Christian, gruppeleder 
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Kære bævere 

I de første måneder af året 
har vi oplevet mange ting. I 
har  taget “Jeg kan selv”-
mærket, hvor vi fandt ud af, 
at I kan rigtig mange ting 
selv. I kan bl.a. puste ballo-
ner op, slå søm i og smøre 
jeres egen madpakke. I har 
også taget Madeventyr-
mærket, hvor I har smagt på 
mad fra hele verden, vi har 
snakket om sund og usund 
mad, lavet snobrød på man-
ge måder (bl.a. pizzasno-
brød, browniesnobrød og 
brunsvigersnobrød) og lavet 
rå gulerodskage med fløde-
skum. 

Vi havde en sjov aften, da vi 
fejrede fastelavn med tøn-
deslagning, og I var klædt 

 

 

 

flot og kreativt ud, ligesom vi 
har været på påskeløb. 

I de kommende måneder, 
hvor vi går nogle lysere og 
forhåbentlig også varmere 
aftener i møde, har vi også 
mange aktiviteter planlagt. 
Vi skal tage Udforsker-
mærke, hvor vi skal udforske 
i  skov og ved sø. Der er di-
striktsturnering på Moselund 
i Hinnerup, hvor der er ar-
rangeret et sjovt og  spæn-
dende løb. Efter distriktstur-
neringen har vi overnatning i 
spejderhytten hjemme på 
Grønsletten sammen med 
ulvene, som også er med til 
distriktsturneringen. Det bli-
ver mega hyggeligt. 

 

 

I juni måned er der Søften 
Markedsdag med mange ak-
tiviteter, hvor vi står for bæ-
verbanen, som altid er godt 
besøgt. 

18. juni bliver sidste bæver-
møde i denne sæson, og vi 
slutter af med en masse sjov 
og ballade. 

Vi glæder os som altid til at 
se jer hver mandag. Det er 
en fornøjelse at være sam-
men med jer. Husk tøj på til 
vejret, da vi altid er udenfor. 

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! 

 

Maj 

Mandag den 7.  Udforskermærke 

Mandag den 14.  Udforskermærke 

Mandag den 21.  2. pinsedag - vi holder fri 

Lørdag den 26. Distriktsturnering 

Lørdag den 26.-27.  Overnatning på Grønsletten efter distriktsturneringen 

Mandag den 28. Vi holder fri 

 

Juni 

Mandag den 4. Udforskermærke 

Lørdag den 9.                Søften Markedsdag. Bæverne står for bæverbanen. 

Mandag den 11.  Vi holder fri efter markedsdagen.  

Mandag den 18. Sommerafslutning med sjov og ballade  
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Hej ulve 

Endelig, endelig kom forårets 
dejlige varme. Det kan ulve 
godt lide, og vi mærker det 
også i ulveflokken på Grøn-
sletten.  

Vi har været på GPS-løb. I var 
gode til at styre GPSen. Søf-
tenspejderne har været så 
heldige at få penge fra Team 
Rotary Favrskov til indkøb af 
fedtsten og værktøj til at ar-
bejde i fedtsten med. Det har 
I været supergode til og inte-
resserede i. Der er blevet  

 

lavet kors, hjerter, Thors 
hammer, puslespilsbrikker 
og ulvetænder. 

Af andre aktiviteter vi skal 
gælde os til er mere pione-
ring og mad over bål. Vi skal 
på den årlige tur rundt om 
Egå Engsø, og I skal have je-
res cykler med den 22. maj 

    

 

Den 26. maj skal vi på di-
striktsturnering, og bagefter 
overnatter vi på Grønsletten 
sammen med bæverne.  

Vi glæder os til at være 
sammen med jer. 

Spejderhilsen fra                
ulvelederne. 

 

Billeder fra Sct. 
Georgsløb 
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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 

Tirsdag den 15.  Pionering – Forældre inviteres til kaffe fra kl. 19.30 

Tirsdag den 22.  Cykeltjek, vask og klargøring 

Lør. 26.-søn. 27. Distriktsturnering på Moselund og overnatning på Grønsletten sammen 
med bæverne 

Tirsdag den 29. Besøg af vikinger 

 

Juni 

Tirsdag den 5. Grundlovsdag - Ulvene holder fri. 

Lørdag den 9. Markedsdag Søften 

Tirsdag den 12.  Tur I Hattemagerskoven 

Torsdag den 14.  De store ulve besøger juniorflokken kl. 18.30-20. 

Tirsdag den 19.  Sommerbål 

Fre. 22.-søn. 24. Ulvenes sommerlejr 

 

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

 



 
 

j      

Kære juniorer! 

Så er vi kommet igennem 
den mørke tid, og det er rig-
tig rart, at det nu er lyst, 
mens vi er til spejder. Det er 
også MEGA rart, at vi ikke 
længere fryser fingrene, så 
de er lige ved at falde af … 
det var ikke nemt at lave 
knob med frosne fingre. 

I er ellers – på trods af kul-
den – blevet rigtig gode til at 
lave krydsbesnøringer med 
både tømmerstik i starten og 
dobbelt halvstik til slut. 

Så har I også lært om flere 
forskellige båltyper. De-
sværre blæste det en del den 
aften, og det gjorde det til en 
dårlig kombi med kolde fing-
re, så nogle af bålene fik vi 
simpelthen ikke gang i. Til 
gengæld fandt vi så ud af, at 
Dakota Fire-hole fungerede 
super godt under de forhold. 
Bæver-guffen var reddet! 😊 

I marts havde vi en week-
endtur til Giberhytten – en 
helt igennem fantastisk tur 
med nogle meget engagere-
de og interesserede juniorer.  

Plottet var lagt for weeken-
den: hvem havde forgiftet 
frk. Frederiksen. Rammerne 
var sat med ekstrem kulde, 
men skønne omgivelser. 
Med stort engagement lyk-
kedes det at følge sporene 
indtil patruljerne kunne på-
gribe Kæreste Knud som 
gerningsmanden og overle-
vere ham til politiet. 

Det lykkedes også at finde 
tid til at tage baconmærket 
på weekendturen … vi spiste 
bacon til alle dagens målti-
der. 

Programmet frem til som-
merferien er nu fastlagt – se 
modsatte side. 

Læg især mærke til, at junio-
rernes sommerlejr ligger i 
forbindelse med Søften 
Markedsdag. Vi bor i telte på 
Grønsletten, og deltager om 
lørdagen på Markedsdagen. 

Så sæt et stort X i kalende-
ren fra den 8.-10. juni – det 
bli’r både sjovt og hyggeligt. 

 

Med spejderhilsen 

Laura, Anders, Mette,   
Thomas, Michael og Melanie 

  Juniortroppen.dk 
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Anton fik på weekend turen 
udleveret mærke og diplom for 

365 dage med tørklæde – tillykke! 

Dagene på fri fod for 
Kæreste Knud er 

talte. 😊 



 
 

  

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

 

Maj 

Torsdag den 3.  Vandretur til Niels Ebbesens eg 

Torsdag den 10.  Fri - Kristi himmelfartsdag 

Torsdag den 17. Leg-amok 

Torsdag den 24. Cykel-O-løb 

Torsdag den 31.  Vandleg - tag regntøj på 

 

Juni 

Torsdag den 7.  Øvelse i at bygge en lejrplads 

Fre. – søn. 8. – 10. Sommerlejr på Grønsletten 

Lørdag den 9.  Søften Markedsdag. Selv om vi er på sommerlejr, deltager vi med pizza-
 bod og lagkagetombola 

Torsdag den 14.  O-løb og besøg af de store ulve 

Torsdag den 21.  Afslutning - Forældre mod børn-konkurrence, så kom med, alle forældre! 
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Hej spejder 

I weekenden 13.-15. april var 
en enkelt patrulje med til 
DM i spejder på Moselund 
spejdercenter. Det var en 
dejlig weekend som vi delte 
med to juniorpatruljer. Spej-
derne fik lov til at prøve en 
masse på nogle gode poster. 
Aftensmaden blev udleveret 
rå, men blev forvandlet til 
det rene ala carte over bålet 
i en enkelt gryde fra patrul-
jekassen.  

Pigerne gav den max gas på 
alle posterne og vandt den 
lokale konkurrence og fik 
Gudenå-distriktets sølvøkse 
med hjem. I det store regn-
skab rakte det til en femte-
plads som giver direkte ad-
gang til DM-finalestævnet på 
Houens Odde spejdercenter. 
 
 
 
 

 

 

Vi har god opbakning til shel-
terovernatningerne. Vi vil 
forsøge at kombinere mar-
kedsdagen med en sheltero-
vernatning, hvordan ved vi 
ikke endnu.  

Vi har i øjeblikket gang i 
planlægning af to sommer-
lejre, 2018 som bliver en 
dansk sommerlejr classic, og 
2019 som bliver en større 
udenlandstur.  

Sommerlejren 2018 bliver på 
Helgenæs og fra lørdag den 
30. juni til tirsdag den 3. juli. 
I den forbindelse søger vi et 
par madtanter eller -onkler 
som kan deltage på turen, 
helt eller delvist. 
 

 

 

Mange spejderhilsner  

Jeanette, Morten, Flemming, 
Søren, Eibrith og Peter 
 
HUSK - Vigtige datoer ud 
over de normale møder: 
 

• Shelterovernatninger:  
o 9. maj 
o 8. eller 9. juni 

• DM i spejder: 19.-21. 
maj   

• Markedsdag: 9. juni 
• Sommerlejr: 30. juni-

3. juli 
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Maj 

Onsdag den 2. Tropsmøde, byløb 

Onsdag den 9. Patruljemøde og shelterovernatning 

Onsdag den 16. Delt møde 

Lør. 19-man. 21 DM i spejder – For ”Friturestegte vafler” (aka Søften trop) 

Onsdag den 23.  Tropsmøde 

Onsdag den 30.  Patruljemøde 

 

Juni 

Onsdag den 6. Forberedelse til markedsdag - fællesmøde 

Lørdag den 9.  Markedsdag og shelterovernatning før eller efter 

Onsdag den 13.  Fri  

Onsdag den 20.  Patruljemøde 

Onsdag den 27.  Sommerafslutning og pakke til sommerlejr 

Lør. 30-tirs. 3. juli  Sommerlejr med shelterovernatning 

 

Møde: Hver onsdag, kl. 18.30 – 20.30  

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

 



A  Arbejdsdag 2018 
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Årets arbejdsdag på Grønsletten for at gøre den klar til mange dejlige spejder-        
oplevelser, havde vi den 21. april og heldigvis havde vi et dejligt vejr. 

Alle spejderenhederne har hver deres område af Grønsletten, som de skal klargøre 
inden arbejdsdagen, og de skal rydde op på græsarealerne, samle affald og feje     
fliserne. Det havde de alle klaret så flot. 

Vi var en lille flok, fem VP’er, gruppeleder, to ledere, grupperådsformand, to     
grupperådsmedlemmer, to superseje, rare spejdere (Simon og Andreas Pilgård) tre 
spejderbørn (Jakob S., Lukas og Asger). Og så kom der tre forældre ad to timer for-
middag og en forælder om eftermiddagen. Dvs. FIRE FORÆLDRE. 

Det var IKKE, hvad vi havde håbet på. Vi havde satset på meget mere FORÆLDRE-
HJÆLP. 

Vi prøver nu at spørge, om der er nogen FORÆLDRE, der vil give en hånd en af de 
kommende hverdagsaftener, med de projekter vi ikke nåede. 

Det er at klippe fri ved forhindringsbanen, rense vores tagrender og give vores 1. 
sals terrasse og rækværket olie. Og reparation af en del økser. Håber det er         
lykkedes, når I læser dette. 

MEN vi siger 1000 tak til alle der deltog. Der blev knoklet igennem med at lave 
brænde til JERES spejderbørn…, reparation/fornyelse af forhindringsbanan, olie på 
alle borde/bænke, klippet grene af her og der, vasket vinduer ude og inde, og    
mange småting blev ordnet/repareret. Peter Sahl var super med at ordne hovedløse 
koste, knækkede skafter, skrue dit og dat sammen og samle to               
nye trillebøre. Herligt. 

Tirsdagen inden den                
21. april malede Kenn (ulvefar)               
de to gavle på laden, som vi         
manglede at få malet. TAK. 

Og så er der kørt affald væk. 

HILSEN GRUPPERÅDET              
OG VOKSENPATRULJEN 
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Juniorer - bålmærke 
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Ulvene har lavet 
bålkapper. 

Sct. Georgsløb. 
De seje ulvepiger 
blev nummer to i 
opgaveløsning og 

nummer tre i 
samarbejde. 



 Bi   ll  e  der fra Sle  tten  

  Diverse billeder 
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Juniortroppen ved 
Niels Ebbesens eg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SøftenSpejderne 

Grønsletten * Brushøjvej 37 * Søften * 8382 Hinnerup 

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

 Langtidsplanen 

19.-21. maj DM i spejder 

26.-27. maj Distriktsturnering og overnatning på
 Grønsletten, ulv og bæver 

8.-10. juni Juniorernes sommerlejr 

9. juni Markedsdag i Søften 

22.-24. juni Ulvenes sommerlejr 

30. juni-3. juli Spejdernes sommerlejr 

14. august Oprydning efter Smukfest 

21.-23. sep. Fælles weekendtur for hele  

 gruppen til Det Ny Sletten 

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

Ledernes langtidsplan 

31. maj  Grupperådsmøde 

20. august Deadline til Knytten 
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