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Bævere på svampetur 

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

burgersalg, nytårs-opfordring, nyt fra præsten, vinde præmier + forskelligt om 

Flemming gruppe.  

Nyt fra gruppelederen 

Godt nytår  !! 

Nytåret er fyldt af nytårstaler med opfordringer for det kommende år. Jeg vil i den 

sammenhæng slutte mig til rækken af personer, der kommer med en opfordring for 

2016. Det kan symboliseres ved om du synes glasset er halv fyldt, eller er halv tomt? 

 

 

 

 

Rigtig mange situationer kan opfattes på forskellige måder. Nogle ser muligheder, 
andre ser begrænsninger. Nogle ser nye situationer, som nye spændende perspektiver i 
livet, andre ser dem som frygt for at noget skal forandres med følgende reduktion i 
livskvalitet.  
Mit ønske for 2016 er at vi som spejdere bliver bedre til at huske at se mulighederne i 
de situationer vi er i, til at skabe en bedre verden for både vore medmennesker som os 
selv.  
Desværre kan jeg for ofte finde mig selv i at tænke at jeg skal passe på og beskytte det 
jeg har, fremfor at tænke i hvordan jeg kan få mere ud af de muligheder jeg får.  
Min egen erkendelse er oftest, at når jeg kun tænker på, hvad der er bedst for mig selv, 
så føler jeg at mit glas er halv tomt og lader mig begrænse af det. Men tænker jeg 
derimod på, hvad der er bedst for såvel andre som mig selv, så kommer der flere 
perspektiver på banen, der bliver flere muligheder, hvis jeg lytter til hvad andre gerne 
vil og forsøger at finde ud af hvordan det kan kombineres mine egne tanker. Ved at 
åbne op, føler jeg at glasset er halv tomt, men med mulighed for at det kan blive mere 
fyldt.  
Der er selv sagt af og til nogle udfordringer ved at tænke andres ideer ind i mine egne, 
men når viljen er til stede, så kan det lykkes.  
Min opfordring er, at vi som spejdere husker os selv på at se muligheder i stedet for 
begrænsninger, og at vi har viljen til at påvirke vore liv i en positiv retning. Sagt i bedste 
stil fra Juleønsket (julekalender): Gå med styrken !! 
Rigtig godt spejderår  !!!      Spejderhilsen fra Søren 

Halv 

fyldt 

Halv tomt 
 (ikke fyldt 

nok) 



Lucia Gudstjeneste 

 
Igen i 2015 var hele gruppen involveret i Lucia Gudstjenesten. Det blev 

en meget stemningsfyldt og god aften i Hvirring kirke. Tak til jer alle for 

den indsats I har lagt bag LUCIA gudstjenesten.  

Der er flere der har sagt, at de først selv rigtig kommer i 

julestemning, når de har været i til LUCIA gudstjeneste, 

og de må være kommet i rigtig god julestemning i 2015 

!!! Det var meget stemningsfuldt med en næsten fyldt 

kirke, en laaaang kæde af spejdere, der flot fylte 

kirkerummet med Lucia optog og julesalme-sang, en 

flot indgangsportal ude foran kirken, ind- og udgangsbøn læst op af spejdere, fane-vagt.  

 Det virkede som en helhed !!  

Dorte præst har også givet udtryk for at hun er rigtig 

glad for vores deltagelse!! 

 Så tak til jer alle for de forberedelser I har lavet op til 

og for den måde det hele blev gennemført på.  

 

Den lange kæde af spejdere viser også hvor mange spejdere, der er glade for hver uge at komme 

til spejdermøde og blive udfordret af nye spændende aktiviteter. Jeg håber, at I som ledere 

tager det som et skulderklap for den indsats I lægger i Flemming gruppe. 



Penge-indtjening i form af burger-salg 

Flemming gruppe har fået mulighed for at tjene penge ind 

til spejdearbejdet (primært til sommerlejre-tilskud) ved at 

sælge burgere på festivaller. I 2015 var det igennem en 

kontakt i Odder Bokseklub, men i 2016 forsøger vi at blive 

primær kontakt, hvilket vil sige, at vi kommer til at stå for at 

skulle finde 30 personer x 2 dage, der kan samle og sælge 

burgere ved at møde op på festivalerne, blive instrueret og 

sælge burgerne. Alt med indkøb, opsætning af telte mv. er 

der andre der står for.  

Derfor vil vi i løbet af foråret sende en seddel ud til alle forældre med specifikke datoer for, 

hvornår vi har brug for nogle personer til at hjælpe os. Vi håber, dette vil blive godt modtaget. 

Det vil gå til flere og bedre oplevelser for alle.  

Herunder vil du kunne læse en beretning om, hvordan oplevelsen har været i 2015, hvor der 

allerede er nogen der har udført tjansen: 

Det hele begyndte i foråret. Der skulle tjenes penge til Flemming spejderne. Juniorer og trop 

skulle til Norge på lejr. Der var mange gode ideer og lavet mange tiltag, for både at spare og 

tjene penge. Der var i god tid udsendt sedler hvorpå vi forældre kunne tilmelde os, hvordan vi 

bedst kunne bidrage, bage, kører eller arbejde.  

En af de gode ideer til at tjene penge på, var at Michael gennem Odder bokseklub havde fået 

arbejde, hvis Flemming spejderne kunne stille med til 10-12 frivillige over 18 år til produktion og 

salg af burgere i et burgertelt hos Djurs Food (Arizona burger) lørdag aften/nat, til Northside 

festival i Århus og igen til Smuk festen i august. 

Vores start var, at vi fik en aften en sms fra en leder, om vi ikke ville/kunne hjælpe til Northside 

festival, efter nogle overvejelser, om vi nu også kunne finde ud af at lave burgere til at sælge, 

sagde vi ja.  

Lørdagen kom, hvor vi drog til Århus, for at debutere som burgerproducenter. Vi var 8 fra 

Flemming gr. Der mødte ind kl. 19. Vi kunne selv vælge hvad vi ville lave. Der skulle bruges folk, 

til at varme boller, stege bøffer, fylde op, lave burgere og betjene kunder. Efter en kort 

instruktion og kigge over skulderen på vedkommende der skulle afløses, blev det så vores tur. 

Uha, havde lidt nervøsitet i kroppen, for kunne man nu følge med, hvis der blev travlt og blev 

burgerne som kunderne forventede.   



Nervøsiteten forsvandt hurtigt, der var en god og afslappet stemning i teltet, vi hørte god musik.  

Desværre havde vi ikke så travlt, vejret var dårligt og det var pissekoldt. Vi stod to ”burger-

byggere” ved et bord og skulle lave burgere for en sælger. Aftenen gik hurtig, ved 2-3 tiden, fik vi 

bud om at lukke vores bord ned. Det skulle tømmes og rengøres.  

Omsætningen var, højest sandsynligt, pga. vejret ikke så høj og det 

havde indflydelse på hvor meget vi tjente.   

 Man arbejder i det tempo man kan, ingen der siger det går for 

langsomt, der er mad og drikke og tilladt at holde pauser. Hvis 

man gerne vil lave noget andet, end det man er startet op med, 

bytter man med en anden. 

Der var også akut brug for hjælp til Smukfest og EM i traktortræk, 

hvor der trods den korte varsel lykkedes at samle et lille hold, begge gange. 

Håber at der i fremtiden er mulighed for at kunne tjene penge til Flemming spejderne på denne 

måde. Der er mulighed for, at være sammen med ledere og andre forældre på tværs af 

grupperne. Der er fællesskabsånd og pengene går til et godt formål. Og så gør det jo ikke noget, 

at det er sjovt, at tjene penge. Vi melder os gerne til tjansen igen. 

Kirsten og Flemming Varde 

Har du lyst til at hjælpe til eller spørgsmål omkring det, må du meget gerne kontakte Michael fra 

bestyrelsen på Michael@MM-Nielsen.dk 

Konkurrence – vind en pandelampe fra 55°Nord 

Der er en ny konkurrence i dette nummer af Knasten og den går ud på, at finde ud af, i hvilken 

retning på grunden af bålhytten (ikke multihuset) ligger? Ligger den nord, syd, øst eller vest for 

Spejdergården? 

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 

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

 

 Løsningen på sidste nummers konkurrence er, at billedet er 

taget på bålhytten. Der er fundet 2 vindere på denne 

konkurrrence, som begge belønnes med en pandelampe fra 

55°Nord. Vinderne er: Gustav Celander Maack og Malte Søby 

Nilsson. Der vil blive bestilt en pandelampe til jer hver.  

mailto:Michael@MM-Nielsen.dk


Bæverdammen 

Program for Bæverne foråret 2016 
Mandag 16:30-18:00 

Dato  Sted 

4. januar Uddeling af mærker og bålhygge Spejdergården 

11. januar Fuglemad (Dyreven)  Spejdergården 

18. januar Løb om fugle (Dyreven)  Spejdergården 

25. januar Fuglefoderbræt (Dyreven)  Spejdergården 

   

1. februar Fugleredekasser (Dyreven)  Spejdergården 

8. februar Forberede oplæg til generalforsamling Spejdergården 

15. februar Vinterferie  

22. februar Forberede oplæg til generalforsamling Spejdergården 

28. februar Generalforsamling kl 13.00 – 16.00 Spejdergården 

29. februar Aflyst pga. 3/3  

3. marts Familiegudstjeneste  Hvirring Kirke 

7. marts Kirkebesøg (Kirkemærke)  Hvirring Kirke 

14. marts Kirkemærke   Spejdergården 

    

4. april Førstehjælp   Spejdergården 

11. april Løb om kirkeåret  Spejdergården 

16. april kl 9-16  Bæver/Ulve turnering  Løsning 

18. april Båltænding, bålregler og knob  Spejdergården 

25. april Grøn Mandag  (kl 18.00-19.30)  Spejdergården 

   

2. maj Bålmad   Flemming Hytten 

3. maj Dyt Banko   Hvirring 

9. maj Planter / træer i skoven  Flemming Hytten 

21.-22. maj  Weekendtur: Naturforsøg  (kl 10.00 – 10.00) Skovby/Spejdergården 

23. maj Dyr i skovbunden  Flemming Hytten 

30. maj Planter / træer i skoven  Flemming Hytten 

   

6. juni Båltænding, bålregler og knob  Flemming Hytten 

13. juni Mærkeceremoni og bålhygge   Spejdergården 

20. 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). 



Stemningsbilleder fra bævernes efterår 2015 

 

 



Ulveflokken 

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

 

5. januar  Fuglemøde. Vi skal lave foderbræt  

12. januar  Indendørs olympiske lege.   

19. januar Vi skal være minispejdernørd, og vi skal lave spejdersprællemand. 

26. januar Vi arbejder videre med Jeg kan selv-mærket, og vi skal også have fuldmånemøde.  

 

2. februar  3 knob: råbåndsknob, tømmerstik og ottetalsknob + lave spejdersprællemanden 

9. februar Vi skal øve til generalforsamlingen, og lære verdenshjørnerne at kende.   

16. februar  Intet møde pga. vinterferie 

23. februar  Øve til generalforsamlingen og på verdenshjørner samt have fuldmånemøde.   

28. februar  Generalforsamling 

 

1. marts Agentmøde   

8. marts Vi skal repetere knob og lege spejder-billedlotteri.  

16. marts  Besøg i Hvirring Kirke kl. 18.30-20.00. Vi mødes i Hvirring. OBS! Det er en onsdag.  

22. marts  Intet møde pga. påskeferie 

29. marts Hjernevrideraften.   

 

5. april Vi skal på fotoløb.  

12. april Lære at samarbejde- Senest tilmelding sig bæver/ulveturnering. 

16. april Bæver/ulveturnering i Løsning. I får mere at vide senere.  

19. april  Vi skal på pølseløb.  

26. april Grøn mandag – Sct. Georgsdag. OBS! Det er en mandag. I får mere at vide senere. 

 

3. maj  Dytbanko. I får mere at vide om dette senere.  

10. maj Vi skal lave et minikomfur. Flemminghytten.  

17. maj Tovværksmøde og fuldmånemøde. Flemminghytten. Sidste tilmelding til 

weekendtur. 

20-21. maj Weekendtur, hvor I må tage en ven med. I får mere at vide om turen senere. 

24. maj Vi laver forsøg med ild. Flemminghytten. 

31. maj Hvor store sæbebobler kan vi lave? Flemminghytten.  

 

 

7. juni Vi leger med vand. Flemminghytten.  

14. juni  Hvor meget jord har lederne i hovedet? Flemminghytten. 

21. juni  Afslutning 



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

et et 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 . 

 

Stemningsbilleder fra ulveflokken – efteråret 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juniorspejder-troppen 

 Juniortropsmøde hver mandag fra kl. 19-20.30. Efter påske 19–21. 

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

ikke kan komme  ..evt en SMS - se tlf numre bag på Knasten. 

 

Man 4, januar Lege med ild 

Man 11.januar Stjernekikkeri 

Man 18. januar Kikke stjerner 

Man 25. januar Stjerneløb 

Man 1. februar Bombeløb 

Man 8. februar Lege i mørket  - Bemærk at mødet denne aften er i Flemming hytten 

Man 15. februar Intet møde pga. vinterferien 

Man 22. februar Forberede generalforsamling 

Søn 28. februar Generalforsamling 

Man 29. februar Lave bålmad / Lave bolcher 

Man 7. marts Båltyper og båltænding 

Wee 11.-13. marts PL 

Man 14. marts Lave bålmad / Lave bolcher 

Man 21. marts Intet møde pga. påskeferien 

Man 28. marts Intet møde pga. påskeferien 

Man 4. april Orientering 

Man 11. april Pionering 

Man 18. april Løb 

Man 25. april Fælles mødeaften for hele Flemming Gruppe 

Man 2. maj Intet møde pga. Dytbanko 

Tirs 3. maj Dytbanko ved Hvirring kirke 

Man 9. maj Bygge både 

Man 16. maj Intet møde pga. pinseferien 

Man 23. maj LEGO 

Man 30. maj LEGO 

Man 6. juni LEGO 

Man 13. juni Forberede sommerlejr 

Man 20. juni Sjov med vand (Husk derfor badetøj/tøj der må blive vådt…) 

 

Uge 28 Sommerlejr 



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 forår 2016 for troppen 

Man 4, januar Lege med ild 

Man 11.januar Stjernekikkeri 

Man 18. januar Kikke stjerner 

Man 25. januar Stjerneløb 

Man 1. februar Pionering 

Man 8. februar Lege i mørket (Bemærk 19.00 – 20.30 og foregår i Flemming hytten) 

Man 15. februar Ingen møde pga. vinterferien 

Man 22. februar Forberede generalforsamling 

Søn 28. februar Generalforsamling 

Man 29. februar Orientering 

Man 7. marts Pionering 

Man 14. marts GPS-løb 

Man 21. marts Ingen møde pga. påskeferien 

Man 28. marts Ingen møde pga. påskeferien 

Man 4. april Lave bolcher 

Wee 8.-10. april Lejr for Troppen 

Man 11. april Bålmad 

Man 18. april Gøre klar til Dytbanko - Bemærk - ved Hvirring Kirke 

Man 25. april Fælles mødeaften for hele Flemming Gruppe 

Man 2. maj Ingen møde pga. Dytbanko 

Tirs 3. maj Dytbanko v. Hvirring kirke - Bemærk troppen hjælper kl. 18.30 – 21.00 

Man 9. maj Fang ræven 

Man 16. maj Ingen møde pga. pinseferien 

Man 23. maj LEGO 

Man 30. maj LEGO 

Man 6. juni LEGO 

Man 13. juni Forberede sommerlejr 

Man 20. juni Sjov med vand (Husk derfor badetøj/tøj der må blive vådt…) 

 

Uge 28 Sommerlejr 

http://www.google.dk/imgres?start=115&um=1&hl=da&safe=off&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=LbhXMZ67ylMvYM:&imgrefurl=http://www.tarmspejder.dk/index.php?side=stor&imgurl=http://www.tarmspejder.dk/FCKeditor/userfiles/Image/enhedslogoer/spejder_net.gif&w=250&h=161&ei=R7dIULTrHc7gtQaTnYCAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1123&vpy=165&dur=17656&hovh=128&hovw=200&tx=117&ty=84&sig=115345000184170217816&page=6&tbnh=113&tbnw=176&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:115,i:117


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 1. halvår 2016 

Man 4, januar Lege med ild 

Man 11.januar Stjernekikkeri 

Man 18. januar Kikke stjerner 

Man 25. januar Stjerneløb 

Man 1. februar Lave bolcher 

Man 8. februar Pionering 

Man 15. februar Ingen møde pga. vinterferien 

Man 22. februar Forberede generalforsamling 

Søn 28. februar Generalforsamling 

Man 29. februar GPS-løb 

Man 7. marts Pionering 

Man 14. marts Orientering 

Man 21. marts Ingen møde pga. påskeferien 

Man 28. marts Ingen møde pga. påskeferien 

Man 4. april Radio - Spot 

Man 11. april Radio - Spot 

Man 18. april Gøre klar til Dytbanko - Bemærk ved Hvirring Kirke 

Man 25. april Fælles mødeaften for hele Flemming Gruppe 

Man 2. maj Ingen møde pga. Dytbanko 

Tirs 3. maj Dytbanko ved Hvirring Kirke - Bemærk at vi hjælper kl. 18.30 – 21.30 

Man 9. maj Bålmad - Bemærk at mødet denne aften er fra kl 18.00 – 21.00 

Man 16. maj Ingen møde pga. pinseferien 

Man 23. maj LEGO 

Man 30. maj LEGO 

Man 6. juni LEGO 

Man 13. juni Forberede sommerlejr 

Man 20. juni Sjov med vand (Husk derfor badetøj/tøj der må blive vådt...) 

 

Uge 28 Sommerlejr 



Stemningsbilleder fra junior-, trop- og seniorspejderne 

 

 

 

 

 

Multihuset fik olie 
En aften i september havde bestyrelsen indkaldt til arbejds-aften, hvor multihuset skulle have 

olie. Der var et rigtig flot fremmøde på 17 personer. Vi startede med pizza og gik så i gang med 

at give olie, men indså hurtigt at vi skulle have indkøbt mere olie for at det hele kunne få olie, så 

en stafet blev sendt afsted, og efter lidt tid fik vi mere olie, og vi fik givet hele multihuset olie. 

Det skal lyde en STOR TAK til alle der hjalp med dette. TAK !! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062445987112360&set=pcb.611455618996264&type=3&relevant_count=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156230448075612&set=gm.621395524668940&type=3


 

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.                                         

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

Hilsen fra præsten 
 

Kære spejdere. 
Godt nytår! 
 

Mange af jer var til spejdergudstjeneste i Hvirring Kirke i 
december for at gå Lucia, læse bønner eller hjælpe til på 
anden måde - og nogle havde bygget en indgangsportal. Det gjorde I bare flot allesammen!  
Nu venter 2016 med nye spændende oplevelser for jer, både indendørs og ude i naturen. 
 

I kirken er et nyt år også gået igang. Vi kalder det kirkeåret, men det begynder faktisk allerede 
omkring starten af december. Noget nyt skal nemlig ske i december. Der fejrer vi adventstiden, 
som handler om at vente! Vi venter nemlig på, at Jesus snart skal fødes. 
Juleaften fejrer vi, at Jesus, Gud søn, blev født. Han kom til os for at frelse os og bringe håb, 
sådan at vi kan føle, at vi bliver som helt nye mennesker. 
 

Jesus’ fødsel er noget af det allervigtigste, der er sket, og derfor er Julen en højtid. Det betyder, 
at vi holder en slags fest i kirken. Senere i årets løb skal vi fejre andre højtider, bl.a. påske, Kristi 
Himmelfartsdag og pinse -  og så holder vi gudstjeneste hver eneste søndag! 
Og nogle gange har vi særlige børnegudstjenester, som er rigtig 
hyggelige, og hvor vi synger nogle gode salmer.  
 

Når man kommer til gudstjeneste, kan man høre om, at Gud 
holder meget af os, og det budskab kan man aldrig høre for 
mange gange. 
 

Sådan venter kirkeåret med gudstjenester og gode oplevelser, 
ligesom I skal igang med alt det nye. 
 

På gensyn i kirken   
Kærlig hilsen Dorte Buelund, præst 

  



Billeder fra årets familieweekenden i efteråret 

Familie-weekend turen gik til Ejstrupholm, hvor vi 

havde en rigtig god weekend med aktiviteter til alle 

aldersklasser.  

Weekenden bød blandt andet på forhindringsløb, 

rouladeløb, lejrbål, skibsbygning og fremstilling af 

spejdertrold til spejdertrolds-spil.  

En rigtig hyggelig weekend, hvor der også var plads til 

voksent samvær efter programmets afslutning.  

Tak til alle for at bidrage til en rigtig god weekend.  

 

PS: Spejdertroldene står på Spejdergården – og det kan 

næsten lade sig gøre at høre dem sige, at de gerne 

snart vil spilles med igen  

  



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 

 Kim Bolding Hansen damgaard@energipost.dk 5071 2049 

 Jesper Riel jesper@e-pigs.com 2712 8497 

 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 

 Kim Bolding Hansen damgaard@energipost.dk 5071 2049 

 Rasmus Tanghus Thorup rastanghus@gmail.com 3030 9534 

 Asmus Thomsen asmust@me.com  

 

Juniortropledere/ Daniel Kirkegaard danielll146@hotmail.com 2345 0624 

Tropledere/ Christina Kjøller christikjoeller@live.dk 2062 9205 

Seniortropledere: 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 


