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Nikoline som Lucia-brud ved bævernes Lucia optog 

i Brugsen i starten af december 

Juleafslutning hos ulvene - 2014 

Ulve-banderne skulle se, hvem af dem, der kunne lave det flotteste julemandsskæg ved 

først at smøre vaseline i hovedet, og derefter dyppe hovedet i en balje med vat på skift. 

Vinderne er banden med Frederik, Elias, Jonas og Andreas. 
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Nyt fra gruppelederen 

RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE !!! 

… et nyt år, vi selv kan fylde ud med aktiviteter, oplevelser og begivenheder som vil 

gøre 2015 til et specielt år for os. Den mulighed ser vi som spejdere hvert år, og det 

er også hvad programmerne for 1. halvår i 2015 viser. Jeg tror på, at spejderåret 

2015 vil blive et godt år, hvor de store spejdere blandt andet har planlagt en tur til 

Norge som årets sommerlejr !! 

Det frivillige foreningsliv er en spændende og udfordrende størrelse og hvor vi i 

spejdergruppen igennem de seneste 3 år har oplevet medvind og stor opbakning, 

hvorved at det har været let at være spejdergruppe og vi har udviklet os fra at være 

en mellem størrelse spejdergruppe til at være en stor spejdergruppe, så har vi som 

gruppeledelse en opgave for os i 2015 at sikre, at vi kan fortsætte denne udvikling. Vi 

ser, at der er behov for flere lederkræfter i enhederne – vores faste stab af ledere 

yder stadig en stor indsats, men når vi sætter krav til kvaliteten af spejderarbejdet 

og vi gerne vil levere kvaliteten hver uge til en større gruppe spejdere, så er der brug 

for flere hænder. Derfor vil vi i foråret række ud til jer alle for at høre om I kender til 

nogen (kan både være jer selv, naboen, niecen/nevøen, eller nogle helt fjerde) som 

kunne være potentielle spejderledere. For hvis lysten og gejsten til at starte som 

leder er til stede, så skal vi som gruppe nok sikre os at I kommer sammen med nogle 

erfarne spejdere, som kan lære fra sig om, hvad spejderarbejdet går ud på.  

Der er nemlig stadig i høj grad brug for spejderarbejdet i disse år – vi har brug for at 

vore børn og unge lære at tage ansvar for både sig selv og for andre. Vores samfund 

bliver mere og mere fokuseret på selv at udvikle sig og gøre hvad der er bedst for en 

selv. Vi glemmer alt for tit, hvad det er, der giver den store menneskelige værdi. 

Baden Powell, grundlæggeren af spejderbevægelsen har sagt: ”Den rigtige måde at 

blive lykkelig på er at gøre andre mennesker lykkelige”. 

Mit håb for 2015 er, at vi alle husker at tænke ud over vores egen næsetip og være til 

for andre, så vi bruger muligheden hver eneste dag byder på, at gøre noget godt for 

et andet menneske. Det vil både glæde personen, der modtager hjælpen, det vil give 

et socialt fællesskab, og i sidste ende hjælper vi også os selv med at blive lykkelige !! 

God fornøjelse !! 

Spejderhilsen fra Søren 



Generalforsamling 2015 

Søndag d. 22. marts afholdes generalforsamling for spejdergruppen. I forbindelse med 

generalforsamlingen vil spejderne lave optrin og gruppen vil invitere til sjov og involverede 

underholdning – så VÆR BEREDT !! 

På generalforsamlingen vil den del af bestyrelsen som er på valg desværre ikke lade sig 

genvælge af forskellige årsager og vi vil derfor gerne takke for den store indsats der er 

udrettet fra de afgående medlemmers side. Det betyder omvendt også at vi skal have fundet 

nogle nye forældre til at træde ind i bestyrelse, så vi vil gerne bede dig overveje om det er 

noget for dig !! For yderligere oplysninger om hvad der ligger i bestyrelsesarbejdet kan du 

kontakte Niels (bestyrelsesformand) eller Søren (gruppeleder) – se kontakt bag på Knasten. 

Mere information om generalforsamlingen følger senere !! 

 

 

 

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 

 

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


Bæverdammen 

Program for Bæverne foråret 2015 

 Mandag 16:30-18:00 

Dato    Hvor 

5. januar Uddeling af mærker og bålhygge Spejdergården 

12. januar Bestikposer, knob og koder Spejdergården 

19. januar Bestikposer, knob og koder Spejdergården 

26. januar Bestikposer, knob og koder Spejdergården 

 

2. februar Videnskabsmøde  Spejdergården 

16. februar Bæverlov og – løfte  Spejdergården 

23. februar Førstehjælp  Spejdergården 

 

2. marts Løb: Førstehjælp, koder og knob  Spejdergården 

9. marts Cirkus og andre kunster  Spejdergården 

16. marts Cirkus og andre kunster  Spejdergården 

22. marts Generalforsamling, Søndag Spejdergården (+seddel) 

23. marts Lejrforberedelser  Spejdergården  

   

13. april Forberede kirkebesøg  Spejdergården 

18. april 9-16 Bæver/Ulve turnering, Lørdag Løsning (+seddel) 

20. april Besøge Hvirring kirke  Hvirring 

25.-26. april Weekendtur  Flemminghytten (+seddel) 

27. april Sct. Georgs dag (23/4)  Spejdergården 

 

4. maj Udforsker  Flemminghytten 

5. maj Dyt Banko inkl. voksen og bil Hvirring (+seddel) 

11. maj Udforsker  Flemminghytten 

18. maj Grøn Mandag 1800-1930  Spejdergården 

 

1. juni Udforsker  Flemminghytten 

8. juni Udforsker   Flemminghytten 

15. juni Mærkeceremoni og bålhygge  Flemminghytten 

22. juni Sommerafslutning  Spejdergården 

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). 



Turnusordning 
 
Det er skønt at have så mange bævere, det bringer glæde i gruppen. Vi 

vil dog gerne bede om lidt assistance, hvilket betyder, at et forældrepar 

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

til en bestemt dato. Opgaven går ud på, at hjælpe børnene, ingen 

planlægning! Personen bedes komme 5 min før (altså 16.25) for at få info 

om mødet. Henvend jer til lederne og sig at I er dagens hjælper. 

På forhånd tusinde tak. 

Turnusordning: (I må gerne byte internt, hvis datoen ikke passer jer) 

12. januar Luna Gram Ulrich 30706785, 26851509 

19. januar Nikoline Gregersen 40515240, 24832999 

26. januar Nicolai Steen Kingo Nielsen 25560280, 28908240 

2. februar Caroline Rubinke Sørensen 22210694 

16. februar Lilli-Alfa Andersen 25249913, 22621269 

23. februar Emilie Hamborg Ebbe 28890057 

2. marts Helena Dalgaard Jacobsen 25595191, 41618938 

9. marts Anna Laura Schioldan Troldahl 31686714  

16. marts Maria Wedel Bang Bech 24662546  

23. marts Sebastian Erngaard Schou  22661078  

13. april Thonny Rasmussen 25120946 

20. april Tilde Hougaard Sørensen 28182808 

27. april Helga og Mia Kruse Friis 28575512, 20308668 

4. maj Nichlas Pedersen 30954056 

11. maj Rasmus Gade 26722530 

1. juni Jonas Aagaard Jaenicke 61695916, 61693000 

8. juni Victoria L Jensen 25705233 

15. juni Emil Henry Bjerg Kailuweit 53656296  

 

Evt. spørgsmål, kontakt en af lederne:  

Gitte 21 60 00 30 

Uffe 40 72 84 96 

Trine 28 57 55 12 

Rikke 28 44 06 33 

Anna 51 33 58 32 

 

På gensyn fra bæverlederne 



Ulveflokken 

Program for ulvene foråret 2015 - Ulvemøderne er tirsdag fra 

18.30-20  

 

6. januar Fuldmånemøde. Arbejde med stjerner/stjernehimlen. 

13. januar Lave fuglemad med kokosnødder. Lære lidt om foderbrættets fugle. 

20. januar Knob, knuder og besnøringer, vi skal bl.a. lære at binde snærebånd, 

råbåndsknob og flagknob. Førstehjælp. 

27. januar Førstehjælp. Repetere knob, knuder og besnøringer, og forsøge at lære 

tømmerstik og dobbelt halvstik.  

3. februar  Fuldmånemøde. Indendørs olympiske lege. 

10. februar  Vinterferie. Intet møde.  

17. februar Lys og lygte aften - OBS! Husk lommelygte.  

24. februar Mobiltemaløb. OBS!: Ulvene må gerne tage deres egen mobil med, hvis de har 

en – det er ikke nødvendigt at alle har en med.  

3. marts  Fuldmånemøde. Pionere. Tænde bål. Lave kakao.  

10. marts Øve til generalforsamling. 

17. marts Øve til generalforsamling.  

22. marts  Generalforsamling - I får seddel om dette senere. 

24. marts Vi skal besøge Hvirring Kirke. Vi mødes deroppe kl. 18.30 og slutter igen kl. 

20.00.  Sted: Hvirring Kirke.  

31. marts Påskeferie. Intet møde.  

7. april  Fuldmånemøde. Vi skal arbejde med signaturer og kort.  

14. april Byløb/fotoløb.  

18. april  Bæver/ulve-turnering i Løsning. I får seddel om dette senere. 

21. april Vi skal lave et primitivt kompas og arbejde med verdenshjørner.  

28. april Spejdergolf. OBS! Husk at tage tilmeldingen til forårsturen med. 

5. maj  Dytbanko på Hvirring Kirkes p-plads. I får seddel om dette senere.  

8-9. maj  Forårstur. I får seddel om dette senere.  

12. maj Sjov i naturen. Vi arbejder på vores mærker. OBS! Vi skal være i Flemming 

denne aften – Fredensvej, i skoven bag ved Flemming Efterskole.  

18. maj  Grøn mandag. I får seddel om dette senere. 

26. maj Sjov i naturen. Vi arbejder på vores mærker. OBS!: Vi skal være i Flemming 

denne aften. Husk tilmeldingen til sommerlejr 

2. juni  Fuldmånemøde. Vi skal bl.a. øve sange og sanglege. OBS!: Vi skal være i 

Flemming denne aften.  

9. juni Vi skal besøge Sonja og Hans på Skovbyvej 5 i Skovby.  

16. juni Vi skal lave bål og hygge   

 



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 super 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): 

6. januar   Elias Tourlin Gøeg tlf.51926660 / 51926661 

13. januar   Kenneth Rasmussen tlf. 22119353 

20. januar  Mathilde Juhl Abildgaard tlf. 60126009 / 50926302 

27. januar  Nora Slot Tønnesen tlf. 40885484 / 51951099 

3. februar  Jonas Due tlf. 20876779 / 20836137 

17. februar  Thomas Pasgaard Sørensen tlf. 22704729 / 22826929 

24. februar  Asger Thomsen tlf. 30824910/ 21608310 

3. marts  Kristoffer Due Hüttel tlf. 60658729 

10. marts  Sofus Sonne Schyth tlf. 23931902 / 40148102 

17. marts  Rasmus Ross Pedersen tlf. 40728496 / 41821227 

24. marts  Rasmus Rosenkilde tlf. 21600030 / 26292559 

7. april  Mikkel Mark Kaspersen tlf. 29916815 / 28977232 

14. april  Andreas Karstens tlf. 61604017 / 23202565 

21. april  Malte Søby Nilsson tlf. 25393169 

28. april  Magnus Hartvigsen tlf.26287559 

12. maj  Jessica Spørring tlf.30201372 

18. maj  OBS! Det er en mandag.    Elias Tourlin Gøeg tlf. 51926660 / 51926661 

26. maj  Kenneth Rasmussen tlf. 22119353 

2. juni  Mathilde Juhl Abildgaard tlf. 60126009 / 50926302 

9. juni  Nora Slot Tønnesen tlf. 40885484 / 51951099 

16. juni  Jonas Due tlf. 20876779 / 20836137 

 



Juniorspejder-troppen 

5. januar Intro til ”Vildmarks spejder” mærket  

12. januar Intro til ”Vildmarks spejder” 

19. januar Madaften  

26. januar Biografen  

2. februar Kort og Kompas 

9. februar Vinterferie 

16. februar Mærke ”Vildmarks spejder” Signalering  

23. februar Mærke ”Vildmarks spejder” Vand  

2. marts Forberedelse til generalforsamling   

 6-8. marts PL 1  

 9. marts Lodsedler (salget går til sommerlejr) 

 16. marts Forberedelse til generalforsamling  

 22. marts Generalforsamling 

 23. marts informationsaften for forældre vedr. sommerlejr 

  30. marts Mærke ”Vildmarks spejder” Ild  

13. april Mærke ”Vildmarks spejder” Ild  

20. april Mærke ”Vildmarks spejder” Ly i Flemming Hytten  

27. april Forberedelse til dytbanko. Vi mødes ved Hvirring kirke  

4. maj Mærke ”Vildmarks spejder” Ly i Flemming Hytten  

5. maj Dytbanko 

11. maj Mærke ”Vildmarks spejder” Mad  

15-17. maj Weekendtur 

18. maj Grøn Mandag 

1. juni Forberedelse til sommerlejr  

8. juni Mærke ”Vildmarks spejder” Mad  

15. juni Forberedelse til sommerlejr  

22. juni Glidebane  

 

Sommerlejr uge 28.  



Spejder-troppen 
Program forår 2015 for troppen 

Man 5. januar Pionering 
Man 12. januar Pionering 
Man 19. januar Lege (Kælke, hvis der er sne…) 
Fre-søn 23-25. januar  Musikmaraton 
Man 26. januar Tur i biografen 
 
Man 2. februar Knobtavle 
Man 9. februar Ingen møde pga. vinterferien 
Man 16. februar  Mærkeaften: REDOK 
Man 23. februar Sælge lodsedler OBS: Mødet denne aften er fra 18.30 - 20.30 
 
Man 2. marts Mærkeaften: REDOK 
Man 9. marts Bålmad 
Man 16. marts Forberede generalforsamling 
Søn 22. marts Generalforsamling 
Man 23. marts Fællesmøde med Rårups Tropsspejdere, samtidig er der info møde 

for forældrene om Sommerlejren i Norge -Bemærk: Mødet denne 
aften er fra 19.00 – 20.30 

Søn 29. marts – 4. april  Roland 1 
Man 30. marts + 6. april Ingen møde pga. påskeferien 
 
Man 13. april Planlægning af mødeaften 
Man 20. april ”Tag en ven med” - aften 
Man 27. april Forberede Dyt-Banko Bemærk: Mødet er ved Hvirring Kirke 
 
Man 4. maj Mærkeaften: REDOK 
Tirs 5. maj  Dyt-Banko - Bemærk: Mødet denne aften er ved Hvirring Kirke 
Man 11. maj Mærkeaften: REDOK 
Fre-søn 15.-17. maj Weekendtur sammen med Rårup Spejderne 
Man 18. maj  Grøn mandag 
Man 25. maj  Ingen møde pga. pinseferien 
 
Man 1. juni Forberede sommerlejr 
Man 8. juni Mærkeaften: REDOK 
Man 15. juni  Forberede sommerlejr 
Man 22. juni Sommerafslutning – Bål og hygge 
 
Uge 28 4.-12. juli Sommerlejr - Norge 
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Seniorspejder-troppen 

 

Vi har nu fundet 2 personer til at stå for seniorarbejdet igen – det er rigtig godt.  

Mikael Kaihøj er tilbage som seniorleder og Maiken vil gerne arbejde med seniorerne 

også, så det er godt. Programmet vil blive udarbejdet sammen med seniorerne, og 

mødetiden er mandag kl. 19.00-21.00.  

  Spejderhilsen fra gruppeledelsen ved Søren Friis 

 

 

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.                                                                     

 

 



Spejderhjælpen 

 

 

 

 

 

 

I uge 39 tjente spejderne i Flemming gruppe penge ind til Spejderhjælpen ved 

at udføre forskelligt arbejde for familie, naboer, venner mv. I alt blev der 

samlet 3.531 kr. ind. Pengene går 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.  

Den indsats som Flemming-spejderne har 

udført har gjort at der kan sendes ca. 220 

børn i skole i et helt år !!! Det er en stor 

forskel, der er lavet med en relativ lille 

indsats. Tænk globalt, hand’l lokalt !! 

Tak for indsatsen til alle spejdere og 

forældre !! 

Spejderhilsen fra Søren  

 

 

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


Flemming gruppes kontakt-info  

 

Bæverledere: Gitte Rosenkilde gr@ecosteam.dk 2160 0030 

 Rikke Jensen bell-berte@hotmail.com 2844 0633 

 Uffe Ross Pedersen uffe@uffeross.dk 7567 6747 

 Trine Kruse Friis trine@scouts.dk 2857 5512 

 Anna Bech anna@mbamba.dk 5133 5832 

 

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 

 Maria Gade maria-gade@hotmail.com  2712 7040 

 Christina Kjøller christikjoeller@live.dk 2062 9205 

 

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

 Henrik Winther hwconnection@hotmail.com 40744193 

 

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

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

 

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 


