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Du kan i dette nummer af Knasten læse mere om 

enhedernes programmer, Spejderhjælpen, 

spejdergruppens nye formand, vinde præmier, 

burgersalg, nyt multihus + forskelligt om Flemming 

gruppe.  

 

Lederfællesskab 
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Nyt fra gruppelederen 

Velkommen til et nyt spejderår !! 

Efter 3 gode sommerlejre starter spejderåret op igen, og mange gode 

spejderoplevelser ligger foran os og venter bare på, at vi kommer og nyder dem !!  

For blot et halvt år siden, så det ud til, at 2015 kunne blive lidt et hårdt år for 

spejdergruppen, for vi manglede lederkræfter, og halvdelen af bestyrelsen stoppede i 

forbindelse med generalforsamlingen, og der blev på det konstituerende møde i 

bestyrelsen ikke fundet en formand.  

Men, men, men … heldigvis er der kommet hjælpende hænder ifm lederarbejdet. 

Sonja indtræder som hjælpeleder ved bæverne, Rasmus vil gerne hjælpe til hos 

ulvene, og Ida og Pernille er startet som tropledere. Velkommen til alle 4. Bestyrelsen 

er også kommet på plads, og vi har fået Ellen Bech som ny formand (læs mere i 

Knasten), så generelt ser situationen meget bedre ud, end den kunne have gjort. Vi vil 

dog stadig gerne have flere hjælpende hænder, primært ved bæverne, så har du lyst 

eller kender en, du tror har lyst til det, så vil jeg meget gerne høre fra dig.  

En spejder er en god ven … det er måske den korteste forklaring på, hvad en spejder 

er, selvom der ligger så meget mere bag det arbejde, mange frivillige hver eneste uge 

tilbyder børn og unge både i Rask Mølle, her i landet og globalt.  Hvad vil det sige at 

være en god ven?  

For mig ligger der lidt mere i det, end at være en god ven for vores nærmeste venner. 

For at være en god ven, skal vi også have evnen til at forstå at være til for andre – vi 

skal kunne hjælpe andre, der har brug for en hjælpende hånd. Selvom vi i hverdagen 

har travlt med alle vores gøremål, så vil vi som spejdere gerne arbejde for at have det 

mentale overskud til at være til for vore medmennesker og give dem den opmærksom 

og hjælp, de har brug for. Alt for tit vil vi vort eget. Hvis vi kan give vores spejdere den 

evne, at kunne være en hjælp for andre, så er vores spejderarbejde en succes. Tænk 

hvordan det ville være, hvis vi alle ville tænke lidt mere på vore medmennesker og lidt 

mindre på os selv og handle ud fra den devise. Så ville vort samfund være anderledes 

og mere imødekommende at være i.  

Jeg håber og tror på, at den indsats, vi lægger i spejderarbejdet i Rask Mølle, er med til 

at udvikle vore spejdere til ambassadører for et bedre samfund.  

Rigtig godt spejderår  !!!      Spejderhilsen fra Søren 



Ny formand for Flemming Gruppe 2015 

På det konstituerende møde efter sidste generalforsamling blev der ikke fundet en formand til 

spejdergruppens bestyrelse. Men Ellen Bech meldte sig under fanen og er nu valgt som 

formand i bestyrelsen. Her er en lille præsentation: 

 

Ellen Bech 

Som de fleste nok har bemærket, så er formandsposten blevet 

dækket af undertegnede. 

Og hvem er jeg så? 

Jeg hedder Ellen Bech, er 63 år, er lærer på Flemming Efterskole og 

har været FDF’er, siden jeg var 8 år. Jeg er altså temmelig godt 

bekendt med spejderlivet (uniformen har jo bare en anden farve). I 

FDF har jeg været leder i diverse kredse, kredsleder (svarer til 

gruppeleder) i to forskellige kredse i Fredericiaområdet, været gast på FDF Lillebælt Distrikts 

sejlbåd Mytilus i adskillige år, fungeret som instruktør på seniorkurser på Sletten i over 20 år og 

har også i mine unge dage spillet i tambourkorps. Jeg har altid dyrket meget friluftsliv, og gør 

det stadig – fjeldvandring og kanosejlads både som privatperson og i spejderregi.  

Min datter Anna er hjælpeleder hos Bæverne og mit barnebarn Elias er Bæver i gruppen. Det 

var derigennem (og en artikel i Tørring Folkeblad), at jeg fik at vide, at man manglede en 

formand. 

 

Som i et hvert godt par, står der også en person bagved: 

 

Erling Hauge Jensen  

I forbindelse med, at min kone gennem 41 år er blevet valgt til 

formand for Flemmingspejderne, er jeg også gået ind i arbejdet i 

gruppen som ressourceperson. 

Jeg hedder Erling Hauge Jensen, er 63 år og uddannet elektriker og 

lærer. Arbejder på ”Kompetencecenter ADHD” i Vejle Kommune. Har 

været FDF’er siden jeg var 10 år. Har i FDF regi være leder for de 

store, lavet flere kano- og fjeldture for FDF’erne. Har som min kone 

også været med i de samme kredse. Blev i forbindelse med FDF 

Lillebælt Distrikts sejladsarbejde efter et år udnævnt til skipper på Mytilus. Har siden 1972 og 

til 96 været instruktør på seniorkurser på Sletten. Fra 1980 til 1984 var jeg med i FDF’s 

Væbnerudvalg (svarer til storspejdere). Da vi kom hjem i 1998 efter 6 år i Nigeria, blev jeg også 

medlem af Scoutriders.dk, hvor jeg fik kaldenavnet ”Gammel Smølf” (Dette pga. uniformens 

farve, og at jeg var den ældste). 

Stort VELKOMMEN til Flemming gruppe til jer begge 2 !!! 
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Ny Spejder-uniform 

KFUM-Spejderne i Danmark har fået 

ny spejder-uniform efter mere end 20 

år med den samme uniform.  

Derfor vil der være en tid, hvor vi både 

vil have den nye og den gamle 

uniform, men man vil dog kun kunne 

købe den nye uniform i 55°Nord. På 

Spejdernet.dk er 

uniformsvejledningen som I kan se: 

https://spejdernet.dk/spejderliv/ny-

uniform/ 

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 portofrit. 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.  

 

Burger-salg 

 I år har Flemming gruppe fået mulighed for 

at tjene penge til spejderarbejdet – primært 

sommerlejrene - ved at stå for burgersalg på 

festivaler. I denne sommer har der været ca. 

10 personer afsted på både Northside og på 

Smuk-fest i Skanderborg. Det har været en 

god og sjov måde at tjene penge til et godt 

formål. I næste nummer af Knasten vil der 

komme et indlæg om oplevelsen, for vi vil 

fortsætte dette initiativ i 2016.  Har du lyst til 

at hjælpe til eller spørgsmål omkring det, må 

du meget gerne kontakte Michael fra 

bestyrelsen på Michael@MM-Nielsen.dk  



Bæverdammen 

Program for Bæverne foråret 2015 

 Mandag 16:30-18:00 

Dato Hvor 

17. august Første møde Spejdergården 

24. august Bål, leg og bæversangen Spejdergården 

30. august Friluftgudstjenste Rask Mølle 

31. august Bålmad og leg Spejdergården 

   

7. september På indkøb i brugsen Spejdergården 

12.-13. sep. Weekendtur + ekstra seddel Spejdergården 

14. september Lagkageløb Spejdergården 

21. september Bæver og hans familie Spejdergården 

28. september Bæverløb Spejdergården 

   

3.-4. oktober Familie weekend + ekstra seddel  

5. oktober Tur i skoven Klubhuset 

19. oktober Mad med svampe og grønt Spejdergården 

26. oktober Kimslege Spejdergården 

   

2. november Bæver lov og løfte Spejdergården 

9. november Øve Lucia og historien om Lucia Spejdergården 

16. november Salg af julekalender Spejdergården 

23. november Øve lucia + prøve kjoler Spejdergården 

30. november Jule hygge Spejdergården 

   

4. december Lucia i Brugsen + ekstra seddel Brugsen 

8. december Lucia i Hvirring Kirke + ekstra seddel 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). 

 

 

  



 

Stemningsbilleder fra bæversommerlejren  

 

 



Ulveflokken 

Program for ulvene foråret 2015 - Ulvemøderne er tirsdag fra 18.30-20  

 

11. august   Sidste gang inden de største ulve skal rykke op. Lege og hygge.  

17. august Fælles opstart inkl. årsstjerner og oprykning. Bemærk: Mandag kl. 18-19.30.  

25. august  Vi skal lege og lære hinanden lidt bedre at kende.  

30. august Friluftsgudstjeneste. I får mere at vide om dette senere.  

 

1.september Vi skal tage dolke- og øksebevis. Vi har fuldmånemøde. Flemminghytten 

8. september Vi leger med vand. Flemminghytten 

15. september Vi laver forhindringsbane. Flemminghytten 

22. september Vi laver forhindringsbanen færdig. Flemminghytten 

29. september Skovtroldens fødselsdag Flemminghytten 

 

3-4. oktober  Familieweekend. I får mere at vide om dette senere.   

6. oktober  Vi arbejder med fisk. Vi har fuldmånemøde. Flemminghytten 

13. oktober  Intet møde, da der er efterårsferie.  

20. oktober  Handicapmøde 

27. oktober  Shanes verden I. Fuldmånemøde. 

30-31. oktober   Halloweentur. I får mere at vide om turen senere.  

 

3. november   Shanes verden II. Arbejde med mærket Jeg kan selv.  

10. november  Lagkageløb 

16. november  Julekalendersalg. OBS! det er en mandag! I får mere at vide om aftenen senere.  

24. november  Fuldmånemøde. Vi arbejder med mærket Jeg kan selv.  

 

1.december  Juleafslutning. Vi skal hygge. Husk nissehue og en gave til 20kr.  

8. december  Luciaoptog i Hvirring Kirke. I får mere at vide om dette senere. 

 

5. januar  Fuglemøde. Laver fuglemad og høre om hvilke fugle, der er ved foderbrættet. 

12. januar  Indendørs olympiske lege 

19. januar  Minispejdernørd. Vi skal lave spejdersprællemand. 

26. januar  Vi laver spejdersprællemanden færdig. Vi har fuldmånemøde. 

 

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 . 



Ulve - Turnusordning 

Vi vil gerne bede jer forældre om lidt assistance, både fordi vi af og til godt kan bruge en ekstra 

hånd, men samtidig for at vise jer forældre, hvad vi laver til ulvemøderne. Det betyder, at et 

forældrepar bedes stille med en voksen person (forældre, bedsteforældre, 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”. 

På forhånd tusinde tak  (I må gerne bytte internt, hvis datoen ikke passer jer): 

25. august (Rask Mølle) Lilli-Alfa Andersen tlf. 25249913 

 

1. september (Flemming) Gry Winther tlf. 20937391 

8. september (Flemming) Marcus Jordhøj Schmidt tlf. 50953070 

15. september (Flemming) Emilie Hamborg tlf. 28890057 

22. september (Flemming) Nikoline Gregersen tlf. 40515240 

29. september (Flemming) Tilde Hougaard tlf. 28182808 

 

6. oktober (Flemming) Anna Schioldan tlf. 31686714 

20. oktober (Rask Mølle) Maria Wedel Bang tlf. 24662546 

27. oktober (Rask Mølle) Helga Kruse Friis tlf. 28575512 

 

3. november (Rask Mølle) Maja Lemming Fasting tlf. 40192978 

10. november (Rask Mølle) Caroline Rubinke Sørensen tlf. 22210694 

16. november (Rask Mølle) OBS! En mandag. Mikkel Mark Kaspersen tlf. 29916815 / 28977232 

24. november (Rask Mølle) Andreas Karstens tlf. 61604017 / 23202565 

 

1. december (Rask Mølle) Nikolaj Olsen tlf. 30293634 

 

5. januar (Rask Mølle) Magnus Hartvigsen tlf.26287559 

12. januar (Rask Mølle) Jessica Spørring tlf.30201372 

19. januar (Rask Mølle) Kenneth Rasmussen tlf. 22119353 

26. januar (Rask Mølle) Nora Slot Tønnesen tlf. 40885484 / 51951099 
 

Evt. spørgsmål: Dorthe Kristensen tlf. 20675077.                      



Stemningsbilleder fra ulvesommerlejren  

 

 

 

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

      

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 eller tirsdagen. 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 gamle 

aviser og pap, så kan vi lave flere penge, som går til spejderarbejdet.                                         

 



Juniorspejder-troppen 

 Vi holder Juniortropsmøde hver mandag fra kl. 19-21. 

 HUSK at melde afbud til en af lederne, hvis der er en aften, du ikke 

kan komme  - se tlf numre bag på Knasten. 

Man 10. august Lave vandbane + pakke ud fra sommerlejren 

Lør 15. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle 

Man 17. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner 

Man 24. august Kniv og økse bevis 

Søn 30. august Friluftsgudstjeneste 

Man 31. august Orientering: Løb rundt i Rask Mølle 

 

Man 7. september Pionering: Lære at lave knob og besnørringer 

Man 14. september Pionering: Bygge borg 

Man 21. september Middelalderaften med bl.a. ridderkampe og ringridning 

Man 28. september Nedbrydning af borgen + lege 

 

Fre-lør 2-3. oktober Juniorlejr 

Lør-søn 3-4. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe 

Man 5. oktober Ingen møde pga. weekendturen 

Man 12. oktober Ingen møde pga. efterårsferien 

Man 19. oktober 1. hjælp 

Man 26. oktober Byløb i Rask Mølle 

 

Man 2. november Bombeløb 

Wee 6-8. november PK - Patruljekursus 

Man 9. november Bålaften 

Man 16. november Sælge julekalendere – bemærk at mødet denne aften er fra kl. 18-20. 

Man 23. november Bilkaløb - bemærk at mødet starter og slutter ved Bilka i Vejle 

Man 30. november Forberede Lucia 

 

Tirs 8. december Lucia i Hvirring Kirke -bemærk at Lucia i år er tirsdag og vi mødes kl. 18. 

Man 14. december Juleafslutning  



Spejder-troppen 

 Vi holder tropsmøde hver mandag fra kl. 19-21. 

 HUSK at melde afbud til en af lederne, hvis der er en aften, du 

ikke kan komme  - se tlf numre bag på Knasten 

Program efterår 2015 for troppen 

Man 10. august Lave vandbane + pakke ud fra sommerlejren 

Lør 15. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle 

Man 17. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner 

Man 24. august Orientering: O-løb 

Søn 30. august Friluftsgudstjeneste 

Man 31. august Orientering: O-løb 

 

Man 7. september Pionering: Bygge borg 

Wee 11-13. september Sejlweekend 

Man 14. september Pionering: Bygge borg 

Man 21. september Middelalderaften med bl.a. ridderkampe og ringridning 

Man 28. september Nedbrydning af borgen + lege 

 

Lør-søn 3-4. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe 

Man 5. oktober Ingen møde pga. weekendturen 

Man 12. oktober Ingen møde pga. efterårsferien 

Wee 16-18. oktober JOTA/JOTI 

Man 19. oktober 1. hjælp 

Man 26. oktober Byløb i Rask Mølle 

 

Man 2. november Bombeløb 

Man 9. november Bålaften 

Man 16. november Sælge julekalendere - bemærk at mødet denne aften er fra kl. 18-20. 

Man 23. november Bilkaløb -bemærk at mødet starter og slutter ved Bilka i Vejle 

Man 30. november Forberede Lucia 

Tirs 8. december Lucia i Hvirring Kirke - bemærk at Lucia er tirsdag og at vi mødes kl. 18. 

Man 14. december Juleafslutning
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Seniorspejder-troppen 

 Vi holder tropsmøde hver mandag fra kl. 19-21. 

 HUSK at melde afbud til en af lederne hvis der er en aften du ikke 

kan komme  - se tlf numre bag på Knasten 

Program for Seniorerne 2. halvår 2015 

Man 10. august Lave vandbane + pakke ud fra sommerlejren 

Lør 15. august Foreningsdag ved Brugsen i Rask Mølle 

Man 17. august Fælles oprykningsaften med uddeling af årsstjerner 

Man 24. august Orientering: O-løb 

Søn 30. august Friluftsgudstjeneste 

Man 31. august Orientering: O-løb 

 

Man 7. september Pionering: Bygge borg 

Wee 11-13. september Sejlweekend 

Man 14. september Pionering: Bygge borg 

Man 21. september Middelalderaften med bl.a. ridderkampe og ringridning 

Man 28. september Nedbrydning af borgen + lege 

Lør-søn 3-4. oktober Familieweekend for hele Flemming gruppe 

 

Man 5. oktober Ingen møde pga. weekendturen 

Man 12. oktober Ingen møde pga. efterårsferien 

Wee 16-18. oktober JOTA/JOTI 

Man 19. oktober 1. hjælp 

Man 26. oktober Byløb i Rask Mølle 

Man 2. november Bombeløb 

Man 9. november ”Blærerøvs-knob” 

Man 16. november Sælge julekalendere -bemærk at mødet denne aften er fra kl. 18-20. 

Man 23. november Bilkaløb - bemærk at mødet starter og slutter ved Bilka i Vejle 

Man 30. november Forberede Lucia 

Tirs 8. december Lucia i Hvirring Kirke - bemærk at Lucia er tirsdag og at vi mødes kl. 18. 

  

Man 14. december Juleafslutning 



Stemningsbilleder fra troppens sommerlejr i Norge 

 

 

 

 

 



Konkurrence – vind en pandelampe fra 55°Nord 

 

 

Konkurrencen i dette nummer af Knasten går 

ud på, at finde ud af, hvor dette billede er 

taget henne? Et hint er, at det er ved 

Spejdergården – men hvor på Spejdergården 

(det kan både være indenfor og udenfor) ?  

 

Når du har fundet ud af det, så skriv dit svar samt navn og tlf.nr. på et A4 ark, og put papiret i 

Knastens ”postkasse”, som står på klaveret i den store sal på Spejdergården, inden udgangen af 

september måned. Vinderen vil blive offentliggjort i næste nummer af Knasten. 

  

Nyt multihus 

Som den skarpe iagttager sikkert har lagt mærke til, så er det multihus, som vi fortalte om 

planerne for på generalforsamlingen, nu blevet bygget. Multihuset er dog endnu ikke helt 

færdigt. Multihuset er delt i 2 afdelinger – den ene del skal primært være til ly for rafter, for at 

vi hele tiden kan pionere med rafter, der har en god kvalitet, og som ikke ligger i græsset og går 

til. Der vil blive bygget et system til rafterne i den ende.  

I den anden ende – enden ned mod søen, vil være en kombination af at have et mødested i læ 

for regn og blæst, et naturlæringslokale med plancher over liv i søen og endelig et 

hængekøjerum til brug ved overnatninger på Spejdergården.  

Der vil være indvielse af 

multihuset søndag d. 30. 

august i forbindelse med 

friluftsgudstjenesten – mere 

information følger om dette 

på en separat seddel.  

Endelig skal der lyde en stor 

tak til Niels og Karsten fra den 

gamle bestyrelse, som har 

drevet dette projekt i land.  

Tak !!  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205540106234326&set=gm.578895462252280&type=1


Spejderhjælpen - Kampen mod sult starter i køkkenhaven 

Spejderhjælpsugen finder som normalt sted i uge 39. I 2015 samler Spejderhjælpen ind til 

Malawi, hvor nogle af verdens 

fattigste bor. For 250 kr. kan vi 

ændre livet for en familie i Malawi. 

Det er prisen på en 

køkkenhavekasse, som kan sikre 

familien mad og salg på markedet. 

Hvert år samles der ca. 400.000 kr 

ind på landsplan. I 2014 kom de ca 3.500 kr fra Flemming gruppes spejdere.  

 

Spejderhjælpen - KONKURRENCE 2015 

 

Spejderhjælpens bestyrelse arbejder i 

disse år med, hvordan hele 

Spejderhjælpskonceptet kan løftes og 

gøres mere up-to-date. Og til det vil vi 

rigtig gerne have hjælp fra alle landets 

spejdergrupper. Derfor udbyder vi en 

konkurrence, hvor vi vil forære en 

præmie til den patrulje, flok, gruppe eller andet, som har fundet på den mest nyskabende og 

anderledes måde at indtjene penge på. 
  

I kunne fx udleje et patruljetelt til byfesten eller deltage i et maratonløb sponsoreret af det 

lokale butiksliv. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 
 

REGLER 

 Indtjeningen skal foregå i Spejderhjælpsugen d. 19. - 27. september 2015.  

 Efter jeres indtjening skal I sende billedmateriale og beskrivelse til Spejderhjælpen 

senest søndag d. 4. oktober 2015. 

Herefter finder Spejderhjælpens bestyrelse en vinder, hvis indtjeningsfacon vil blive 

offentliggjort via Spejderhjælpens forskellige kanaler. 

 

Hjælp til at udarbejde Knasten ønskes.. 

..  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.  



Flemming gruppes kontakt-info  

 

Bæverledere: Uffe Ross Pedersen uffe@uffeross.dk 7567 6747 

 Rikke Jensen bell-berte@hotmail.com 2844 0633 

 Trine Kruse Friis trine@scouts.dk 3065 1022 

 Anna Bech anna@mbamba.dk 5133 5832 

 Sonja Madsen shskovby@post.tele.dk 3032 3006 

 Gitte Rosenkilde (på barsel) gr@ecosteam.dk 2160 0030 

  

Ulveledere: Dorthe Kristensen dorthe1980@yahoo.dk 2067 5077 

 Dan Jønsson hdjonsson@hotmail.com 2210 5187 

 Torben Andersen torbengront@vip.cybercity.dk  2011 7362 

 Rasmus Tanghus Thorup rastanghus@gmail.com 3030 9534 

 

Juniortropledere/ Daniel Kirkegaard danielll146@hotmail.com 23450624 

Tropledere/ Maria Gade maria-gade@hotmail.com  2712 7040 

Seniortropledere: Christina Kjøller christikjoeller@live.dk 2062 9205 

 Trine Søby Nilsson tjalfe77@hotmail.com 2539 3169 

 Pernille Kynde kyndepigen@hotmail.com 3051 6214 

 Ida Sonne Schyth idaschyth@gmail.com 2928 3446 

 

Roverleder:  Mikael Kaihøj mikael.kaihoj@mail.dk 4035 6902 

  

Gruppeledelse: Søren Kruse Friis friis@kfumspejderne.dk 2030 8668 

 Bettina Kristensen kristensen.bettina@jubii.dk 2883 9921 

 Karina Hansen kmhansen50@gmail.com 4063 3345 

 Anja Hoeck anjahoeck3@gmail.com 7580 5506 

 

Bestyrelse: Ellen Bech  ebech2@gmail.com 4093 4057 

 John Christiansen  lkjc@live.dk 5144 9950 

 Jan Andersen trebjerg@gmail.com 2628 7559 

 Henrik Rasmusen henrikrasmussen74@gmail.com 2211 9353 

 Michael Fasting Nielsen Michael@MM-Nielsen.dk 2298 9829 

 Inge-Lie H. Pedersen  ingehanped@gmail.com 4182 1227 

 Betina Rasmussen himmelpind@hotmail.com 5189 1175 

 Helle Anette Jønsson hdjonsson@hotmail.com 4093 9098 

 

Knasten redaktør: Søren Kruse Friis friis@kfumspejderne.dk 2030 8668 


