
August 2016 40. årgang 

Side 1 

Grønfoder 

 

  
      Seniorerne holder rejsegilde på Shelteren 

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Nyt i dette nummer: 

 Fra gruppelederstolen 

 Shelter, Nordals Musikfestival,  

   varmepumper, hjemmeside  

 Kommende fællesmøder 

 Spejderhjælpen  

 Projekt Spejder 

 Juleweekend 

 Siden Sidst 

 Turen til Kandersteg i Schweiz 

 Bæver/Ulve turnering 

 Bæverlejr på Houens Odde 

 Enhederne  

 Programmer og billeder 

 Opslagstavlen 

 Udvalg og lederliste 

  
http://kfum-hoeruphav.gruppesite.dk/ 
 

 

       Ulvenes vandretur 

Bæverne lærer slyngestik 

http://kfum-hoeruphav.gruppesite.dk/


 

Side 2 

 

Lederkalender 
August  

15. og 16.  De første møder starter efter gammel plan 

Lørdag d.20. Jubilæumsfest, Oprykning og familieløb 14-20.30 
Grønfoder udleveres 

September  

12. Fællesmøde om Spejderhjælp kl. 17-19 med mad. 

16.-17. Projekt Spejder. Rinkenæs? 

17.-25. Spejderhjælpsugen 

Oktober  

13. Deadline Grønfoder  

24. Grønfoder udleveres 

27. Julemarkedsudvalg kl. 19 

28. Leder + Grupperåd. Hyggeaften Ulla 

November  

   2. Leder + Grupperådsmøde kl. 19-22 

4.-5. Juleweekend for hele gruppen 

  9. Distrikt Netværksmøde i Høruphav m. spisning 

21.-26. Forberedelser til Julemarked 

27. Julemarked 

 
 

 

Tilbud til nye og gamle 
medlemmer 

 

Startpakke med  
T-shirt og tørklæde.  

Kr. 100 pr. sæt 
 

T-shirt med  
Høruphav Spejder logo.  

Kr 75 pr. stk 
 

                                          Tørklæde Kr. 40 pr. stk. 
 

 
 
 

Redaktør: Birgit Christensen 
Tryk: Casanta Tryk, Brian Johannsen 
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Fra Gruppelederstolen 
 

 
 

Sidder i skrivende stund og tænker tilbage på en sommer 
med noget broget vejr, men med mange gode oplevelser for 
hver især, og ikke mindst i spejderregi.  
En spejdergruppe kan ikke fungere uden ledere, og jeg vil 
gerne takke jer alle, for en stor indsats. 
 
Der er hele foråret blevet knoklet på at 

få vores shelter bygget, et kæmpe 
arbejde som seniorer og ledere / forældre har hjulpet 
med. Der skal specielt lyde en særlig tak til vores 
seniorleder Erik Sørensen, der har styret os flot 
igennem opgaven.  
 

Spejderarbejde koster penge, og heldigvis har der igen 
været mulighed for at tjene gode penge ved at hjælpe i 
”Pommesteltet” ved Nordals Festival. Jeg vil gerne takke 
alle hjælperne, og særligt en tak til Herdis og Hans Jørgen, 

for deres store arbejde og besvær med at finde hjælpere 
og sætte hold sammen. Jeg håber, trods besværet, at de 

fortsat har lyst til at hjælpe og planlægge for os.  
Vi har lige modtaget 25.000 kr. som tak for vores arbejde – det er rigtig 
flot. 
 
Med hensyn til vores varmeforbrug i hytten, har vi søgt og fået 
bevilliget 57.000 kr. fra kommunens Anlægspulje til opsætning 
af 2 varmepumper. Arbejdet er gået i gang, og denne gang 

skal vi ikke selv i arbejdstøjet for at løse opgaven, dejligt. Vi 
forventer at varmeudgiften kan reduceres med ca. 30-50 % 

 
Sidst men ikke mindst, så har Birgit ihærdigt arbejdet på at få 
lavet ny gruppehjemmeside, det er nu i mål, og der vil blive 
lagt ind løbende, som tiden nu rækker til. Stor tak til Birgit for 
dette fine arbejde. http://kfum-hoeruphav.gruppesite.dk/ 
 

 
Nu ser jeg med glæde frem til at starte et nyt spejderår, og ikke 

mindst vores 40 års jubilæumsdag.  
KFUM Spejderne i Høruphav fylder 40 år 

den 20. august 2016 fra kl. 14

http://kfum-hoeruphav.gruppesite.dk/
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Kommende Fællesmøder 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
Fællesmøde mandag, den 12. september 

Kl. 17 -19. 
Spejderhjælpsugen er fra lørdag den 17. til søndag den 25. september. 
Vi holder som sædvanligt fællesmøde inkl. spisning for alle spejdere i 

Høruphav gruppe som optakt til spejderhjælpen. 
Programmet ligger ikke helt fast endnu, men nærmere besked følger. 

 
 

 
 

Spejderhjælpen 2016 støtter handicappede børn og 
deres skolegang i det fattige afrikanske land, Rwanda.  

Alle børn har ret til at gå i skole, og på verdensplan er 
det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole. Børn med 
handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i 
skole. Det vil spejderhjælpen gerne gøre noget ved.  

Der bliver uddelt nærmere invitation til fællesmødet og 
tilmeldingsseddel til spejdermøderne.
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Kommende Fællesmøder 

 
 

Projekt spejder 
16.-17. september 2016 

 
Projekt spejder er et fællesarrangement for alle grupper i  

Nydam distrikt, så nu har du mulighed for at møde 
 nye kammerater fra de andre grupper i distriktet. 

Vi ved endnu ikke, hvor Projekt Spejder afholdes i år,  

men nærmere information og indbydelse udsendes senere. 
Fredag aften er for spejdere og seniorer. 

Lørdag er for alle grene fra bæver og opad. 
 

Sæt kryds i kalenderen nu ! 

 

     2014   2013  2012  2010 

 

 

 

 

 

 

 

Juleweekend 
4.-5. november 2016 

 
Som optakt til julemarkedet laver vi igen en fælles 
weekend for hele gruppen med forskellige workshops, 
hvor vi laver gevinster, måske bolsjekogning, 
kagefigurer, noget af træ osv. Nye idéer modtages 
med tak. 

Vi vil gerne have nogle forældre med som hjælpere, både i de 
forskellige workshops og til madlavning. 
 

 Der bliver også plads til julelege, julemad og julehygge. 
 

Derfor: sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
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Siden sidst 

 

Turen til Kandersteg i Schweiz 
 
Vi skulle mødes tidlig om morgenen d. 
3/7 ved hytten. Vi havde kørt i ca. 12-
13 timer og ca. 1.199km, da vi ankom 
til Kandersteg, et af verdens ældste 
spejdercentre. Vi fandt vores lejrplads 

og rejste telte. Imens vi lavede mad, 
blev vi inviteret til frokost næste dag i 
den schweiziske lejr. 
Mandag morgen efter morgenmad gik vi 
ned for at se på byen. Tilbage i lejren 
skulle vi have frokost i den schweiziske 

lejr, hvor vi blev budt på toast, som var vendt i 
æg og stegt. Der var æblemos og kanelsukker, 
og det smagte godt. Om eftermiddagen tog vi ud 
og så nogle store vandfald, som hedder 

Trümmelbach. Om aftenen var der international 
aften, hvor vi kunne bytte tørklæder og mærker.  
Tirsdag tog vi liften op til noget, der hedder 
Sunnbüel, 1.934 meter over havets overflade. 
Inden vi gik, så vi nogle, der skulle cykle ned af 

bjerget. Da alle var kommet tilbage, mødtes vi på en restaurant, hvor vi fik 
varm kakao, inden vi tog liften ned igen. I lejren fik vi lov at slappe af indtil 
spisetid.  
Onsdag eftermiddag var vi på en opgave, som foregik rundt i hele 

lejrområdet. Bagefter skulle vi hente bålfad og brænde. Til aftensmad fik vi 
hakkebøf med kartoffelmos. Senere lavede vi bål, og mens vi sad der, kom 
der en mand fra Australien, han havde et Emu æg med. Det var sort og 
grønt. Vi sang nogle sange sammen med ham, og bagefter sang vi en sang, 
der hedder teskevisen, som vi lavede ekstra vers til.  
 
Torsdag morgen, da vi skulle gøre klar til morgenmad, var mælken frosset, 
så Ulla og Tommy målte hente noget nyt. Da vi havde spist og smurt 
madpakker, kørte vi til en ostefabrik, hvor de lavede store oste. En ost vejer 
36 kg, og der går 400 liter mælk til pr. ost og altså 4800 liter til 12 store 

oste. Til sidst fik vi smagsprøver af oste. Derpå kørte vi videre til en 
chokoladefabrik, hvor vi først fik en rundvisning, og bagefter var der et stort 
bord fyldt med chokolade, som man måtte smage på. Tilbage i lejren lavede 
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vi en lille vandkamp for at køle ned, inden vi skulle lave aftensmad. Dagen 
sluttede med bål og sang. 

Fredag morgen pakkede vi turtaske med 
badetøj.  Vi tog vi liften op til Rodelbahn 
Oeschinensee og prøvede et par ture. 
Derefter gik vi videre til selve søen, hvor vi 
badede indtil frokost. Da vi var på vej ned, 
blev vi faktisk væk fra hinanden i 3 grupper. 
Nogle endte nede i byen, andre endte ikke 
så langt fra busserne, og den sidste gruppe 
endte ved busserne. Da vi kom tilbage, 

pakkede vi fællesteltet og køkkenteltet ned. 
Vi skulle også selv pakke så meget som muligt, så der kun var sovepose og 
liggeunderlag tilbage.  
Derefter gik vi over til international campfire. Vi sad på store blokke af sten i 

en halvcirkel med lejrbålet i midten. Efter et par 
timer der gik vi tilbage og gik i seng. 
 

Lørdag pakkede vi telte og alle vores ting ned. Da 
busserne var pakket, kørte vi til Bern. Den kaldes 
”bjørnenes by”, fordi der går 3 bjørne i byen i et 

stort bur. Efter et stykke tid gik vi til det gamle 
centrum af byen og fik en is. Til sidst så vi en stor 
og fin katolsk domkirke. 

 

Efter frokost kørte vi videre til Heidelberg, hvor 
vi skulle overnatte på vandrehjem. Efter 
aftensmaden spillede vi Blink på en 
græsplæne. 
 

Søndag morgen gik turen videre til Danmark. 
Undervejs holdt vi pause ved Mac Donald for at 

spise frokost. Efter nogle timers kørsel nåede 
vi grænsen til Danmark. Vi var hjemme ved 
hytten ved kaffetid.  

 
Jeg synes, det var en rigtig god tur med 
mange gode oplevelser. Derfor siger jeg 
mange tak for turen til lederne og alle 
spejdervennerne. 
 

Skrevet af Jacob Jørgensen (senior) 
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Siden sidst 
 

Bæver/Ulve turnering i Varnæs 
 

    
 

 
 

 
To andenpladser. 

Stort Tillykke til bævere og ulve 

 
Bæverlejr på Houens Odde. 

Detektivskolen 
    
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Christian og mysteriet  
fra Ramasjang 

Klar til afgang 
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Program for bæverne 

Mødetid: Torsdag kl. 16.30 til 18.00 

 

August: 

15. Goddag igen til alle bævere.  

 ----- og især velkommen til de nye.  

20. Lørdag. 40 års Jubilæum, Oprykning og familieløb.  

Starter kl. 14 ved hytten. 

22. Bæver og Muldvarp i de underjordiske gange.  

 Vi starter på mærket Min familie.  

29.  Hvor bor du? Hvor bor vi? Hvor bor Bæver?  
 

September:  

   5. Vi koger marmelade til spejderhjælp. 

 12. Kl. 17-19. Fællesmøde for hele gruppen.  

  Vedrørende Spejderhjælp. 

 17. Lørdag. Projekt Spejder. Se andetsteds.    

 19. Vi sælger marmelade og tjener penge til 

spejderhjælpen.   

 26. Vi får besøg.  
 

Oktober: 
  3. Bæverhule - Bæverdæmning. 

 10. Bæveroptagelse med forældre. Nærmere senere. 

 17. Efterårsferie. Intet møde. 

 24. Bondegårdsbesøg. 

 31. Vi starter på mærket: Jeg kan selv. 

 
 

November: 

Sæt kryds i kalenderen til juleweekend den 4.-5.november. 
 

 
 
Husk: - at have tøj med, så vi også kan være ude. 
          - at ringe afbud, hvis du er forhindret.  
 

  Mange klask med bæverhalen 
     Helen, Sabina, Ken og Birgit. 
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Program for ulvene 

Mødetid: Mandag kl. 18.30 til 20.00 
 

 
August 
d. 15. Opstart efter sommerferien. 
d. 20. Lørdag. Oprykning og Jubilæum 
d. 22.  Velkommen til de nye + dolkebevis (1. års) /  

ulveopgaver (2. & 3.års) 
d. 29. Dolkebevis (1. års)/ ulveopgaver (2. & 3.års) 

   
 
September: 
d. 5.  Lille Båltændingsprøve (1. års)  

stor båltændingsprøve  (2. og 3. års) 
 
d. 12. Kl. 17-19. Fællesmøde spejderhjælp 
 
d. 17. Projekt spejder 
d. 19. Løb 

d. 26. Introduktion til junglemærket 
 
Oktober: 
d. 3. Introduktion til junglemærket (1. års) og klargøring til 

fuldmånemøde (2. og 3.års)   
 
d. 10. Fuldmånemøde 
d. 17. Efterårsferie  
d. 24. Opgaveløb 

 
d. 31. Koder og morse 
 

November: 

Sæt kryds i kalenderen til juleweekend den 4.-5. november. 
 
Hav altid tøj med, der passer til vejret, da vi er ude hver gang. 
 
    

 Ulvehyl og hilsner 
 
 Lisbeth, Mathias og Knud Anker. 
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 Program for Spejderne  
(5., 6. kl.) 

  
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 
August: 

d. 16. Opstart efter sommerferien. 
d. 20. Lørdag. Oprykning og Jubilæum 
23. Velkommen til nye spejdere. Vi hygger og lærer 

hinanden at kende.  

30.  Øksebevis (5. kl.) & patruljesærpræg (6. kl.) 

 

September: 

  6.  Primimærke 

12. Mandag 17-19. Fællesmøde om spejderhjælp 

 inkl. aftensmad. 

13. Intet møde 

16.-17. Projekt spejder - Indbydelse følger. 

19.-25. Spejderhjælpsugen  

20.  Primimærke. 

27. Primimærke  

 

Oktober: 

  4.  Snigløb m. koder 
11.  Spejdermøde 
18. Intet møde – Efterårsferie. 

25. Spejdermøde 

 

November: 

4.-5. Juleweekend. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.  

 

 

Husk praktisk tøj, GOD lommelygte, dolk m.m. 

 

Spejderhilsen 

        Hanne 
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Program for Seniorerne 
og Roverne 

 
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 
 

 August: 
d. 16. Opstart efter sommerferien. 
d. 20. Lørdag. Oprykning og Jubilæum 
23. Velkommen til de nye seniorer.  

30.  Indrette senior og rover lokaler, og forberede de 

næste 2 møder. 

 

September: 

  6.  Seniormøde 

12. Mandag 17-19. Fællesmøde om spejderhjælp 

 inkl. aftensmad. 

13. Intet møde 

16.-17. Projekt spejder - Indbydelse følger. 

19.-25. Spejderhjælpsugen  
20.  Seniormøde 

27. Seniormøde. Klargøre til overnatning i shelter.  

30/9-1/10: Fredag-lørdag. Overnatte i shelter 

 

Oktober:  

  4.  Vi laver senior-bålkapper 
11.  Vi laver senior-bålkapper 
18. Intet møde – Efterårsferie. 

25. Vi laver senior-bålkapper 
 

November: 

  1. Spilleaften 

4.-5. Juleweekend. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.  
 

 

Seniorhilsen 

 Ulla, Ken og Erik 
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Opslagstavlen. 
 

Indkøb fra Spejderbutikken 55° Nord 
 
Hvis du vil købe uniformer og andre ting 
fra spejderbutikken 55° Nord, kan du på 
www.55nord.dk  se varer og priser, men 
det er billigst at bestille varerne gennem 
os, da vi har en rabatordning. 
 

Bestil helst lidt i god tid, da vi skal købe 
for min. 1000 kr. for at undgå porto. 
 

Kontakt: Birgit tlf. 25 83 09 87 eller på e-
mail: BirgitTChristensen@spejdernet.dk 
 

Nu kan man også besøge den nye butik 
på H.C. Ørsteds Vej 10, Taulov, 7000 
Fredericia. Se åbningstider på www.55nord.dk 
 

Brugte uniformer m.m.   

Er uniformen er blevet for lille? Hvorfor smide den eller andet grej væk,  
når der er andre, der kan få glæde af det. 
Sælg den igennem os.  

Mærkerne på den nye uniform 

 
 
 

 

  

http://www.55nord.dk/
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
http://www.55nord.dk/
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Udvalg m.m.  Telefon:   Mobil:        Mail: 

 

Gruppeleder:   

Ulla Vang Grau   40624922 tommy.grau@stofanet.dk 

 

Grupperåd:   

Brian Johannsen  Fmd.  40505553 brian@casanta.dk 

Jens Thygesen Næstfm. 74433348 23103012 jens@bthygesen.dk 

Birthe M. Thomsen Sekr.   26733887 per.birthe.thomsem@gmail.com 

Thorkild Christensen Kass. 74415712 20454613 thorkildchr@gmail.com 

Henrik Uekermann    27323231 artemis431@hotmail.com 

Maj Rotne    25989776 mkr@s-revision.dk 

Charlotte Hjort    26177305 charlotthjorth@gmail.com 
Flemming Boisen    28718269 f.boisen@stofanet.dk 

 

Hytte- og Materialeudvalg: 

Tommy Grau   23344928 tommy.grau@stofanet.dk 

Henrik Uekermann    27323231 artemis431@hotmail.com 

Thorkild Christensen  74415712 20454613 thorkildchr@gmail.com 

Flemming Boisen   28718269 f.boisen@stofanet.dk 

 

Julemarkedsudvalg:   

Birgit Christensen  74415712 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

Ulla V. Grau   40624922 tommy.grau@stofanet.dk 

Hanne Sørensen  74416093 61606093 skovhoj66@gmail.com 

 

PR-udvalg:   

Hanne Sørensen  74416093 61606093 skovhoj66@gmail.com 

 

Juletræsindsamling: 

Erik Sørensen  74416093 30296093 skovhoj66@gmail.com 

Thorkild Christensen  74415712 20454613 thorkildchr@gmail.com 

Ulla V. Grau   40624922 tommy.grau@stofanet.dk 

Brian Johannsen   40505553 brian@casanta.dk 

 

IT– Udvalg 

Birgit Christensen  74415712 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

Brian Johannsen   40505553 brian@casanta.dk 

 

Øvrige: 

Monika Hoeck Petersen  74416302  petersen.per@get2net.dk 

Herdis Høi   74415189 40505189 hoei.hhhc@privat.dk 

Nina Wortmann Davidsen  27111741 nina@majboel.dk 

Jette Jepsen  74416208 22495118 jette.jepsen@mail.tele.dk 

Anette Tranekjer   29278747 atranekjer@stofanet.dk 

Martin Riis   74404062 28554062 martin@riis.mail.dk 
 

Revisorer: 

Flemming Andersen Revisor 74415015 

Maj Rotne  Revisor   25989776 mkr@s-revision.dk 
 

Udlån af hytten 

Anette Tranekjer   29278747 atranekjer@stofanet.dk 
 

PS. Hvis jeres @ adr./ mobil nr. ikke er med, eller der er fejl, venligst oplys redaktøren om det. 

 

Grupperåd og udvalg 

Fælles Bidrag til 

fredsgaven 

mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:brian@casanta.dk
mailto:jens@bthygesen.dk
mailto:per.birthe.thomsem@gmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:artemis431@hotmail.com
mailto:mkr@s-revision.dk
mailto:charlotthjorth@gmail.com
mailto:f.boisen@stofanet.dk
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:artemis431@hotmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:f.boisen@stofanet.dk
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:brian@casanta.dk
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:brian@casanta.dk
mailto:petersen.per@get2net.dk
mailto:hoei.hhhc@privat.dk
mailto:nina@majboel.dk
mailto:jette.jepsen@mail.tele.dk
mailto:atranekjer@stofanet.dk
mailto:martin@riis.mail.dk
mailto:mkr@s-revision.dk
mailto:atranekjer@stofanet.dk
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Ledernumre og -adresser 
 

 

Gruppeleder: Ulla V. Grau   40624922 
 Vesterbakken 42, Høruphav tommy.grau@stofanet.dk 

 

Rovere: Tommy Grau   23344928 

 Vesterbakken 42, Høruphav tommy.grau@stofanet.dk 

 Kristine N. Sørensen   41606093 

 Skovhøj 66, Høruphav kristine.noer@gmail.com 

 

Seniorer: Erik Sørensen 74416093 30296093 

 Skovhøj 66, Høruphav  skovhoj66@gmail.com 

 Ken Grøndahl Lassen   41144321  

 Kærløkke 32 lassenken@gmail.com 

 Ulla V. Grau   40624922 

 Vesterbakken 42, Høruphav tommy.grau@stofanet.dk 

 

Spejdere: Hanne Sørensen 74416093 61606093 

 Skovhøj 66, Høruphav skovhoj66@gmail.com 

  

Ulve: Knud Anker Jepsen 74416208 28947936 
 Lebølvej 20 knudankerjepsen@spejdernet.dk 

 Lisbeth Sibbersen 74405219 51765392 
 Damkobbel 4 b, Kegnæs sibbersen1@hotmail.com 

 Mathias Petersen 74405428 41825228 
 Østerbyvej 31, Kegnæs    map@bbsyd.dk 

 
Bævere: Birgit Christensen 74415712 25830987 
 Mommarkvej 242, Majbøl birgittchristensen@spejdernet.dk 

 Helen Christensen  29730325 
 Kavsløkke 33, Høruphav helen.grishauge@gmail.com 

 Ken Jespersen  20861711 
 Gyden 5, Mjels ritajespersen03@gmail.com 

 Sabina Sandgaard Chaluppa  22962022 
 Hyldestub 16 tweetybina@gmail.com 

 

KFUM-Spejdernes hytte 
Lambjergsned 7B 

Høruphav 
Tlf. 74 41 66 03 

mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:kristine.noer@gmail.com
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:lassenken@gmail.com
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:knudankerjepsen@spejdernet.dk
mailto:sibbersen1@hotmail.com
mailto:map@bbsyd.dk
mailto:birgittchristensen@spejdernet.dk
mailto:helen.grishauge@gmail.com
mailto:ritajespersen03@gmail.com
mailto:tweetybina@gmail.com

