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Du kan i dette nummer af Knasten læse mere om enhedernes programmer, 

læse om Spejderhjælpen, familiearrangement 31. august, begivenheder i 

Flemming gruppe, arbejdsdag d. 6. september og ungdomskurusoplevelser !! 

Sæbekasse-rally på årets 

GRUPPESOMMERLEJR 

http://www.google.dk/imgres?q=kfum+spejderne+logo&um=1&hl=da&sa=N&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=c25QA5k21CBveM:&imgrefurl=http://www.kfum-fourfeld.dk/post_notification_header&docid=wTUV0oaPf_AsmM&w=150&h=150&ei=S-BGTpqGMtGLswbTlv2vCQ&zoom=1


Nyt fra gruppelederen 

For 3 år siden var der ca. 55 medlemmer i gruppen, og noget af det første jeg sagde, 

da jeg fik tilbuddet om at blive gruppeleder var, at når gruppen runder 100 

medlemmer, så vil jeg lave grill-stegte kyllinger til alle. Jeg håbede det kunne lade sig 

gøre, for jo flere spejdere der er i en spejdergruppe, jo sjovere bliver aktiviteterne, for 

mulighederne bliver flere. OG NU ER VI 100 SPEJDERE I FLEMMING GRUPPE!!! 

Derfor skal vi have grill-kyllinger d. 31. august, hvor vi har et familie arrangement, som 

du kan læse mere om andetsteds i Knasten.  

Ja, jo flere spejdere, desto bedre spejderarbejde. Når der er lykkedes os at blive 100 

spejdere, skyldes det at vi både har frivillige ledere, der gør en stor indsats til de 

daglige møder, og at vi har en bestyrelse, som har lyst og drivkraften til at skabe nogle 

bedre og bedre rammer for spejderarbejdet i spejdergruppen.  

Det skal dog være helt klart – det er ikke et mål at være mange spejdere, målet er at 

lave et så godt spejderarbejde som overhovedet muligt, og så skal der nok blive flere 

og flere spejdere. Og derfor er det rigtig sjovt at være mange spejdere i gruppen.  

Et af spejderarbejdets allervigtigste områder er at hjælpe andre. Hvert år samler 

spejdere over hele landet penge ind i ”Spejderhjælps-ugen”. Det er altid i uge 39.  Det 

foregår ved at danske spejdere samler penge ind ved at slå naboernes græsplæne eller 

tage opvasken, rive blade sammen eller gøre en anden praktisk hjælp.  Pengene som 

spejderne så får ud af dette, sendes videre til et godgørende formål i den 3. verden. I 

2014 går penge til Burma, hvor projektet er med til at sikre en skolegang for børn i 

Burma. For kun 16 kr. kan vi sende et barn i skole et helt år.  Baden Powell, stifteren af 

spejderarbejdet sagde: ”Den største glæde får man ved at glæde andre”. Derfor 

starter Flemming gruppe op med at deltage i Spejderhjælpsugen og vi håber du vil 

hjælpe med at samle penge ind til Spejderhjælpen.  

Til sidst vil jeg gerne benytte muligheden for at takke alle jer, der på den ene eller 

anden måde bidrager til at vi kan have et spejderarbejde i Rask Mølle.  Uden din 

indsats ville være flere opgaver for de resterende. Vi vil dog rigtig gerne have flere til, 

at være med til at løfte nogle opgaver i gruppen, så uanset hvilket talent du har, så vil 

vi meget gerne gøre brug af det. Du kan kontakte Niels fra bestyrelsen eller 

undertegnede, hvis du har lyst til at give en ekstra hånd.  

 Spejderhilsen fra Søren 



Grill, stjerne og Gud 

Grill-stegte kyllinger, oprykning med årsstjerneuddeling og friluftsgudstjeneste 

 

Igen i år vil Flemming gruppe gerne invitere til et familie-arrangement på Spejdergården, 

hvor vi har slået flere af vore traditionelle gruppe-aktiviteter sammen (henholdsvis 

gruppens grill-arrangement, oprykning inkl. uddeling af årsstjerner og friluftsgudstjenesten 

på Kirkebakken. Det hele foregår 

SØNDAG D. 31. AUGUST 

Arrangementet starter kl. 10.30 på Spejdergården og slutter kl. 15.00 på 

Kirkebakken i Boring efter friluftsgudstjenesten (menighedsrådene servere kaffe og 

kage som afslutning på gudstjenesten. 

 

HUSK:      Det er også denne dag, at årets gruppebillede bliver taget,  

så vil du med på billedet er det med at møde op  

 

 

Gruppen serverer 

bålstegte kyllinger  

til alle … 
  

… fordi Flemming gruppe nu er blevet over 100 medlemmer. I den anledning har 

gruppelederen lovet at lave bålstegte kyllinger til alle gruppens medlemmer, men 

gruppen vil også gerne invitere spejdernes familier på kylling !! 

Vi vil dog gerne bede jer om selv at tage salat, pasta, flütes eller lignende med til et 

fælles ta-selv bord samt drikkevarer til eget behov. 

Vel mødt til en rigtig hyggelig spejder-søndag !! 

Arrangements-udvalget 

 

http://www.danmarkguide.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/05camping.gif&width=650&height=600m&bodyTag=<body bgColor="


Lad os holde kontakten! 

Det er vigtigt at vi har de rigtige kontaktoplysninger på 

Spejderne 

Giv din leder besked, eller send en mail på ellen-niels@tuknet.dk hvis du får nyt telefon 

nummer eller ny mail mm.  

 

 

 

 

Spejder-uniform 

 

Et af de synlige kendetegn på spejdere er uniformen. 

Hvis du ønsker at købe en uniform eller noget ved 

spejderbutikken 55°Nord, så kontakt Uffe Ross 

Pedersen – 50 84 87 11 og du få det porto frit. Uffe er 

gruppens ”indkøbs-minister”. 

 

Tjek udstyret på 55Nords hjemmeside: www.55Nord.dk (husk at vælge KFUM-Spejder udstyret, for 

butikken handler også med FDF udstyr!!). 

Snak evt. med dine ledere, hvis du er i tvivl om, hvad for noget udstyr, der er det mest 

almindelige.  

Hvor skal mærkerne placeres på uniformen? 

Se mere: 
http://www.spejdernet.dk/Foraeldre/Uniform/placer_maerker.aspx 

mailto:ellen-niels@tuknet.dk
http://www.spejdernet.dk/Foraeldre/Uniform/placer_maerker.aspx


Bæverdammen 

Program for Bæverne efteråret 2014 

Dato:  Mandag 16:30-18:00 

Dato    Hvor 

11. august Opstart med bål, mad og leg Spejdergården 

18. august Bæverdammen med bæverløb Spejdergården 

25. august Sy bestik post og bo i telt  Spejdergården 

31. august Friluftgudstjeneste og grillkyllinger Spejdergården 

   

1. september Aflyst pga. søndagens akt. Aflyst 

8. september Lave ingenting møde.  Spejdergården 

13.-14. september  Weekendtur på spejdergården Spejdergården 

15. september Aflyst pga. weekendtur Aflyst 

22. september Bæverdæmninger i skoven Klubhuset ved sportspladsen 

29. september Grøn mandag  Spejdergården 

   

6. oktober Naturtema nu med bål og grønsager  Spejdergården 

13. oktober Efterårsferie  FERIE 

20. oktober Naturtema nu med jæger  Spejdergården 

27. oktober Bæverdammen, med bæverfamilien Spejdergården 

   

3. november Naturtema nu med foderbræt Spejdergården 

10. november Naturtema nu med fuglemad og karse   Spejdergården 

17. november Sælge julekalender  Spejdergården 

24. november Øve Lucia  Spejdergården 

   

1. december Jule hygge  Spejdergården 

8. december Lucia i kirken  Hvirring Kirke 

 

Husk altid at give børnene tøj på efter årstiden, så de kan være ude. Hvis dit barn 

ikke kommer, så kontakt en af lederne (se kontakt-data på bagsiden). 

 

 

 



Ulveflokken 

Program for ulvene foråret 2014 - I efteråret tager vi Lind-mærket, 

som er et af basismærkerne for ulvene.  

Husk ulvemøderne er tirsdag fra 18.30-20 fra sommerferien 

 

12. august Opstart. Fuldmånemøde. Lege.    

19. august  Lære og genopfriske knob og besnøringer. Begynde på forhindringsbane.   

 Sted: Flemming Hytten  

26. august  Sporløb. Lave forhindringsbane færdig og afprøve den.  Sted: Flemming Hytten.  

31. august  Grill, stjerne og Gud (oprykning, friluftsgudstjeneste, årsstjerneuddeling og 

grillarrangement). I får seddel om arrangementet senere.   

 

2. sep. Nye ulve er rykket op, og nogle ulve er rykket op til juniorerne. Navneleg.  

 Tage dolkebevis og øksebevis. Øve sig på at snitte.   

9. sep Sporløb. Fuldmånemøde. Synge sange fra vores sangbog. Sted: Flemming Hytten 

16. sep Samarbejdslege- og aktiviteter. Sted: Flemming Hytten.  

23. sep Bålaften. Lære om båltyper. Tænde bål op. Passe bål. Del af Lind-mærke.  

 Sted: Flemming Hytten  

29. sep Grøn Mandag - fælles mødeaften for alle enheder  

 OBS! Det er en mandag i stedet for tirsdag. I får seddel om denne aften senere.  

 

7. oktober  Fuldmånemøde. Bålaften. Tænde bål i banderne. Del af Lind-mærke. 

14. oktober  Efterårsferie. 

21. oktober  Lære og genopfriske knob og besnøringer. Stafetleg med knob.  

28. oktober   Byløb i Rask Mølle.  

31/10- 1/11 Halloweentur i Flemming. I får seddel om turen senere.  

 

4. nov   Fuldmånemøde. Lære ulveloven og –løftet at kende. Del af Lind-mærket.  

11. nov Lære førstehjælp. Kaste med redningsreb. Tovtrækning.   

17. nov Fællesaften med julekalendersalg. I får besked om denne aften senere. 

 OBS! Det er en mandag og ikke tirsdag som det plejer at være.  

25. nov  Øve Luciasang. Lære førstehjælp. Bliv set i mørket.   

 

2. december  Juleafslutning. Øve Luciasang. I får besked om aftenen senere.  

8. december  Luciaoptog i Hvirring Kirke. I får besked om aftenen senere. OBS! En mandag.  

 

6. januar  Fuldmånemøde. Samarbejdslege. Evt. kigge på stjerner.  

13. januar  Lave fuglemad. Evt. kigge på stjerner. 



 Husk at melde afbud til en af lederne, hvis børnene er forhindret i at komme, idet vi 

begynder på et nyt system med stjerner og mødedeltagelse.  

 Hvor andet ikke er anført, er vi på Spejdergården i Rask Mølle. 

 Husk ulvene altid skal have tøj med/på så de både kan være ude og inde, da vi for det 

meste er begge dele . 

 

Turnusordning 

Det er lækkert, at have så mange ulveunger, det bringer glæde i gruppen. Vi har dog et lille 

men, vores ledere er få og har selv børn, derfor kan det knibe os, at få det til at hænge sammen 

ledermæssigt. Vi vil derfor gerne bede om lidt assistance, hvilket betyder, at et forældrepar 

bedes stille med en voksen person (forældre, bedsteforældre, nabo, ven, stor søskende...) til 

den dato, der er nævnt nedenunder.  

Opgaven går ud på, at hjælpe børnene, ingen planlægning! Personen skal hjælpe med at 

”styre” børnene, dvs. man må gerne irettesætte børnene, også de andres, der skal hjælpes 

med at bringe og holde ro, desuden skal I hjælpe alle børn med aktiviteterne.  

Personen bedes komme 5-10 min før (altså 18.25) for at få info om mødet. Henvend jer til 

lederne og sig, at I er dagens ”hjælper”. Evt. spørgsmål: Dorthe Kristensen tlf. 20675077.                     

På forhånd tusind tak for din indsats!   (I må gerne bytte internt, hvis datoen ikke passer jer): 

19. august  Signe Hansen tlf. 40633345 / 60663345 

26. august  Mia Nielsen tlf.  

2. september  Asger Thomsen tlf. 30824910 / 21608310 

9. september   Kristoffer Due Huttel tlf. 60658729 

16. september   Carl Christian Hansen tlf. 22664138 / 27661590 

23. september  Sofus Sonne Schyth tlf. 23931902 / 40148102 

29. september  Rasmus Pedersen tlf. 40728496 / 41821227     OBS! Det er mandag 

7. oktober   Rasmus Rosenkilde tlf. 21600030 / 26292559 

21. oktober  Mikkel Mark Kaspersen tlf. 29 91 68 15 

28. oktober  Marcus Winther tlf. 20 27 00 42 

4. november  Andreas Karstens tlf. 61 60 40 17 

11. november  Malte Søby Nilsson tlf. 25 39 31 69 

17. november  Magnus Hartvigsen tlf. 26 28 75 59 

25. november  Kristian Hansen tlf. 40 63 33 45 

2. december  Jessica Spørring tlf. 30 20 13 72 

6. januar   Elias Tourlin Gøeg tlf. 51 92 66 60 



Juniorspejder-troppen 

11. august:  Bygge bro  

18. august:  Bygge bro  

25. august:  O-løb  Flemming-hytten  

31. august:  Oprykning  

 

1. sep:  Ryste sammen aften /introduktion til shorts mærket Flemming-

hytten  

6. sep Avisindsamling/arbejdsdag 

8. sep Lejrbål med spejdersange  

12-14. Sejlweekend 

15. sep Aflyst grundet sejlweekend 

22. sep Spejderhjælp 

29. sep Grønmandag  

 

6. oktober Paintball light  

13. oktober:  Efterårsferie 

20. oktober:  Spejderloven Flemming-hytten  

27. oktober:  ”Lege med ild” 

 

3. nov Bolcher  

7-9. nov PK  

10. nov Koder   (Flemming-hytten) 

17. nov Salg af julekalendere 

24. nov Fælles afslutning/øve Lucia 

 

1. december: Svømmehallen  

8. december: Santa Lucia 

 
.  

Husk at melde 

afbud, hvis i er 

forhindret i at 

dukke op til et 

møde  



Spejder-troppen 
Program forår 2014 for troppen 

 Man 11. august Bygge bro 

 Man 18. august Bygge bro 

 Man 25. august Mad på bål 

 Søn 31. august   Grill, Stjerne og Gud 

 

 Man 1. september Vandaktiviteter 

 Man 8. september Cykel-løb. Husk: Cykel + cykelhjelm.. 

 Fre-søn 12-14. september Sejlweekend 

 Man 15. september  Fri pga. sejlweekend 

 Man 22. september   Lege m.m. 

 Man 29.september Grøn mandag 

 

 Man 6. oktober Mobil-løb 

 Man 13. oktober Ingen møde pga. efterårsferien 

 Fre-søn 17-19. oktober JOTA/JOTI 

 Man 20. oktober Bygge katapulter/slagebøsser 

 Man 27. oktober Mad over bål 

 

 Man 3. november Lege i og med mørket. Bemærk: Mødet er i Flemming 

hytten 

 Man 10. november Lave bolsjer 

 Man 17. november Sælge julekalendere 

 Man 24. november Juleafslutning sammen med juniorerne 

 

 Man 1. december Tur til svømmehallen sammen med juniorerne 

 Man 8. december Lucia i Hvirring kirke 
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Redaktion på Knasten søger redaktør 

.. så har du mod på at hjælpe med at samle og sætte gruppebladet op de 2-3 gange 

om året det udkommer, så kontakt Søren – se bagsiden.  Det forventes ikke at du selv 

skriver til Knasten. Materialet leveres, så opgaven er korrekturlæsning og opsætning. 

Trykning er ikke en del af opgaven.  

 

----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 

      

Aviser og pap er værdifuldt 

Er du træt af, at gamle aviser og pap fylder op i garage og skur. 

Så lad dem komme Flemming Spejderne til gode, og tag de gamle aviser og pap med til 

spejdermøde om mandagen. Begge dele kan afleveres i containere eller skur på Spejdergården. 

Flemming Spejderne har i forvejen indtægter på avisindsamlinger  og mange er rigtige gode til 

at komme med aviser og pap, men kan vi få endnu flere til komme med deres gamle aviser og 

pap, så kan vi lave flere penge, som går til spejder arbejdet.                                                                     

Fremadrettet vil der være avis-indsamlinger, hvor Flemming Spejderne vil samle aviser ind i 

hele oplandet efter aftale med kommunen. Dette sker på den første lørdag i september, 

november, februar og maj. 

Ny ordning ifm avis-indsamlinger 

 Til hver avis-indsamling er der behov for opbakning fra forældre til at samle aviser ind, og alle 

spejdere i Flemming gruppe bliver fordelt på de 4 indsamlingsweekender, så alle deltager 

mindst én gang om året ifm avisindsamling. Der bliver uddelt en separat seddel omkring denne 

ordning, hvor vi alle kan se, hvornår hvilke spejdere samler aviser ind. På den måde kan man 

’bytte’ indsamlingsdag med en anden, hvis I ikke kan den indsamlingsdag, I har fået tildelt.  

Vi håber, at alle vil bakke op omkring avisindsamlingerne, så vi kan få tjent penge til gode 

spejderaktiviteter for alle gruppens medlemmer. Hvis du kender nogen, der har 

aviser/reklamer mv., som spejdergruppen kan få, vil det være rigtig fint, hvis du sætter dette i 

system.  



Seniorspejder-troppen 

 

 

Vore seniorledere er desværre stoppede, og vi står derfor og mangler nogle gode personer, 

der vil være ledere for vores seniorspejdere – spejderne i gruppen, som bare skal have 

nogle gode oplevelser. Kender du nogen, som kunne være gode ledere, vil vi meget gerne 

have et tip omkring det.  

Af denne årsag har vi endnu ikke lagt et program for vores seniorspejdere, men vi vil meget 

gerne sikre at programmet bliver rigtig godt !! 

  Spejderhilsen fra gruppeledelsen ved Søren Friis 

 

Arbejdsdag på Spejdergården 

Møllersmindevej 10 

Arbejdsdagen er lørdag d. 6. september 

På denne dag er der behov for mange forskellige erfaringer, for der skal både 

ryddes op, ordnes ting og få Spejdergården til skinne… 

Arbejdsdagen starter kl. 9.00 med fælles morgenmad (gruppen giver) sammen med 

de spejdere og forældre, der skal indsamle aviser denne dag. Herefter fordeles 

opgaver og koordineres.  

Hvis du gerne vil hjælpe med at ordne nogle praktiske opgaver, men ikke har 

mulighed for at deltage d. 6. sep., så kan du kontakte Mikael Hansen - tlf. 6066 3345. 

Vi glæder os til at se dig!! 

Bestyrelsen  



Ta’ på ungdomskurus, hvis du er mellem 13 og 20. 

Vi har fundet en spejder i en nabogruppe, som har været af sted på et ungdomskursus, og bedt 

hende om at fortælle lidt om det, for der er desværre ikke tradition for at tage afsted på kursus 

i Flemming gruppe. I lederkredsen vil vi rigtig gerne have lavet om på dette, fordi den generelle 

erfaring er, at det er en kæmpe stor oplevelse at tage af sted på et ungdomskursus (Roland-

kursus, Diamantkursus eller ULK).  Gruppen betaler hele deltagelsen og vil derudover oven i 

deltagelsen også gerne give deltagerne et pandelampe.  Lyder det ikke oplagt at tage af sted? 

Prøv at læse om Mathildes oplevelser. 

Spejderhilsen fra Søren 

---- 

I sommeren 2013 var jeg på mit livs første rolandkursus. Kurset foregik på Sjælland, nærmere 

bestemt Brommecentret. Jeg tog alene afsted, hvilket jeg var noget skeptisk overfor i starten. 

Tænk nu, hvis jeg ikke fandt nogle at være sammen med! De bekymringer blev dog gjort til 

skamme. 

Som det første blev vi inddelt i seks 

forskellige patruljer. De andre 

patruljemedlemmer boede og spiste 

jeg ikke kun med, det var også dem, 

jeg var sammen med på stort set alle 

aktiviteterne. Vores stab havde fundet 

på alle mulige sjove og lærerige løb. 

Der var både nogle samarbejdsløb, 

hvor pointen hovedsageligt var at 

have det sjovt, men der var også 

hygiejne- og førstehjælpsløb, hvor vi 

fik en masse brugbar viden med os hjem. Ud over det, prøvede vi ting som sejlads på 

tømmerflåde, kannibalnatløb, fælles 

strategilege og ”himmelfest” med musik, dans 

og fællesovernatning.  

Hver gang temperaturen sneg sig over de 25 

grader, var der vandkamp for de, der havde 

lyst. Om aftenen var der hygge om bålet eller 

”lounge.” Her kunne man enten ligge og 



sludre på en masse udbredte tæpper, lave sin egen mug eller deltage i en af de mange 

tonselege, der blev tilbudt.  

Et af de syv døgn blev brugt på et såkaldt ”patruljedøgn.” Vi havde fået en start- og en 

slutdestination, og ordren fra staben var at være ved slutdestinationen på slaget 3 næste dag. 

Det var en helt utrolig oplevelse, hvor min patrulje og jeg overnattede på en bondegård, hvor vi 

sov i en stor lade mellem flotte hestevogne. 

De andre kursister var nogle 

supersøde mennesker, og jeg fik 

venner, jeg stadig jævnligt 

skriver og/eller skyper med. I 

efteråret var jeg på et 

gensynsroland, hvor jeg så dem 

alle sammen igen. Det var også 

en fed oplevelse. 

Hvis du synes det lyder sjovt 

med en uge i det fri sammen 

med nogle dejlige mennesker du 

får uforglemmelige oplevelser og 

lærerige udfordringer sammen med, så vil jeg stærkt opfordre dig til at melde dig til et 

rolandkursus. Det er ikke noget, man kommer til at fortryde. 

Mathilde Kjeldsen, Voerladegård Gruppe 

 

Har du selv fået lyst til at tage af sted ? 

… så kig in på Scoutzone.dk og se hvor der er nogle 

ungdomskurser for dig (se under arrangementer), eller snak 

med dine ledere om hvornår du kan komme af sted.  

Og husk, at det hedder et ungdomskursus, fordi man lærer en masse,  

Men det er overhovedet ikke det samme som at gå i skole i en uge!!!  



Spejderhjælpen 

 

 

 

 

 

 

I uge 39 vil spejderne i Flemming gruppe blive udstyret med en indsamlings-

seddel, fordi gruppen deltager i Spejderhjælpsugen. Her er det formålet at 

samle så mange penge ind til at hjælpe børn i den 3. verden og i år er det børn i 

Burma, som overskuddet går til, hvor det blandt andet går til at børn kan 

komme i skole.  

Spejderne får til opgave at gå ud og høre naboer, familier og evt. andre om de 

har nogle praktiske opgaver, som spejderne kan hjælpe med mod at få en 

økonomisk støtte til dette Spejderhjælpen. Det er en meget håndgribelig måde 

for spejderne at få en oplevelse af, at de 

kan hjælpe med at andre børn i verden får 

nogle bedre vilkår.  

Flemming spejderne håber meget at alle 

vil bakke op om dette og hjælpe med at få 

spejderne til at gå ud og samle ind 

gennem en arbejdsindsats.  

Spørgsmål vedr. Spejderhjælpen kan 

rettes til Søren Friis.   

http://www.spejderhjaelpen.dk/spejderhjaelpen/send-stoette/


Præsteindsættelse  

Hvirring og Hornborg Kirker 
Hvirring og Hornborg menighedsråd har den glæde at invitere til præsteindsættelse  

d. 14. september 2014 i forbindelse med indsættelse af vores nye sognepræst 

 

Marie-Louise  

Lieberoth Wadum 
 

Marie-Louise vil blive indsat i begge kirker d. 14. 

september. Programmet for dagen: 

 

Kl. 10.30  Hvirring Kirke  

Kl. 14.00  Hornborg Kirke  

 

Velkomst -reception i Hornborg Forsamlingshus 

umiddelbart efter indsættelsen i Hornborg kirke. 

 

Begge menighedsråd håber, at mange vil møde op til 

indsættelsen og til velkomst-receptionen for at gøre indsættelsen festlig og for at byde 

Marie-Louise velkommen til vore sogne. 

Vel mødt ! 

Hvirring og Hornborg menighedsråd 

Billede fra  årets GRUPPESOMMERLEJR 



Flemming gruppes kontakt-info  

Bæverledere: Gitte Rosenkilde gr@ecosteam.dk 2160 0030 

 Rikke Jensen bell-berte@hotmail.com 2844 0633 

 Christina Kjøller christikjoeller@live.dk 2062 9205 

 Uffe Ross Pedersen uffe@uffeross.dk 7567 6747 

 Maria Gade maria-gade@hotmail.com  2712 7040 

 Trine Kruse Friis trine@scouts.dk 2857 5512 

 

Ulveledere: Dorthe Kristensen dorthe1980@yahoo.dk 2067 5077 

 Dan Jønsson hdjonsson@hotmail.com 2210 5187 

 Torben Andersen torbengront@vip.cybercity.dk  2011 7362 

 Margrethe Torup margrethe@tuknet.dk  3032 3006 

 

Juniortropledere: Daniel Kirkegaard danielll146@hotmail.com 23450624 

 Andreas Christiansen mig_anden@hotmail.com 2167 8305 

 Birgitte Hansen signecarl@live.dk 2766 1590 

 Christina Kjøller christikjoeller@live.dk 2062 9205 

 

Tropledere: Trine Søby Nilsson tjalfe77@hotmail.com 2539 3169 

 Majken Møldrup Heesche rasmaj@fibermail.dk 8629 8959/4051 0374 

 Henrik Winther hwconnection@hotmail.com 40744193 

 

Seniortropleder:  Ledere søges !!! 

 

Gruppeledelse: Søren Kruse Friis friis@kfumspejderne.dk 8615 2686 

 Bettina Kristensen kristensen.bettina@jubii.dk 2883 9921 

 Karina Hansen kmhansen50@gmail.com 4063 3345 

 Anja Hoeck anjahoeck3@gmail.com 7580 5506 

 

Bestyrelse: Niels Jørgensen Ellen-niels@tuknet.dk 2160 8310 

 Jesper Jensen jandson@mail.dk 21461954/75674846 

 Karsten Juul Schyth juul.schyth@gmail.com 7567 8102 

 Mikael Hansen kmhansen50@gmail.com 6066 3345 

 John Christiansen  lkjc@live.dk 5144 9950 

 Jan Andersen trebjerg@gmail.com 2628 7559 

 Henrik Rasmusen henrikrasmussen74@gmail.com 22119353 

 Michael Fasting Nielsen Michael@MM-Nielsen.dk 22989829 

 

Knasten redaktør: Søren Kruse Friis friis@kfumspejderne.dk 8615 2686 


