
April 2017 41. årgang 

Grønfoder 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Med i dette nummer: 

 Meddelelser 

 Spejdernes Lejr 2017  

 Distriktsturneringer 

 Bæver/Ulve turnering 

 Siden Sidst 

 Grupperådsvalg  

 Uddeling af løbesedler 

 Kommende fællesmøder 

 Friluftsgudstjeneste 

 Oprykning og Familieløb 

 NordAls Musikfestival 

 Enhederne  

 Programmer og billeder 

 Opslagstavlen 

 Udvalg og lederliste 

 

            
              

Genbrug 

 

Spejderweekendd 



 

Side 2 

Lederkalender 
 
April  
 24. Grønfoder uddeles 
 28.-29. Spejderturnering. 
 29. Indsamling af lopper 9.30-ca.13 Sønderborg Y’s Men’s Club 

Sted: Jyllandsgade 30, Sønderborg. Tidl. Møller&Co.  
  

Maj  
 5.-6. Loppemarked, Y’s Men’s Club. Jyllandsgade 30. 
   9. Kvartersmøde SL17. Løkkegård  
 20. Bæver/Ulve turnering Høruphav 
  
Juni  
   5. 2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste i Vibæk 
 9.-10.-11. Nord-Als Musikfestival 
 12. Fælles spejdermøde: Forberedelser til SL17 

 15. Leder- og Grupperådsmøde 19.00 – 22.00 
 20. Fælles spejdermøde: Forberedelser til SL17 
  
August:  
   8. Seneste Deadline. Aug.-okt. 
 15. Leder- og grupperådsmøde 19.30-22 
 22. Oprykning og familieløb 
  

 

 
 
 
 
 

 

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 

Redaktør: Birgit Christensen 
Tryk: Casanta Tryk, Brian Johannsen  
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SPEJDERNES LEJR 2017 

      For bævere 25.-28.juli.   For alle andre 22.-30.juli. 
 

Vision: Vi sætter spor – i os selv, hinanden og omverdenen. 
 

Så er der ca.3 mdr. til det går løs på Spejdernes Lejr. 

Vi er 52 tilmeldte spejdere og ledere samt nogle få, som kun kan være med 

enkelte dage. Det er rigtig dejligt, at vi bliver så mange. Vi glæder os til at 

komme af sted med en stor flok glade spejdere. 
 

Betalingen kunne deles i to rater med første 

rate 30.marts og anden rate 1.maj. Efter 

aflevering af lodseddelpenge har alle fået 

opgivet endelig deltagerpris. Evt. spørgsmål 

desangående til Birgit. Konto: 5969–8031180. 
 

I kan følge SL2017 på Instagram, Facebook og 

Snapchat. For mere information, spørg en 

leder eller gå ind på www.spejderneslejr.dk.  

Det er også her, man kan læse, hvis man som forældre/bedsteforældre 

ønsker at tilmelde sig som jobber. Der mangles rigtig mange frivillige til alle 

mulige jobs. Fordelen her er jo, at man kan bo hjemme og nøjes med at tage 

derud, når man har job. 
 

Spejdernes lejr 2017 bygges op som en stor by med alle de funktioner, 

der hører til der. Lejren er inddelt i underlejre 

og kvarterer. Hele Sønderborg kommune skal 

bo sammen i underlejr Møllen (den røde bydel).  

Kvarterets navn er: 

 MOJN I Æ MÖL    
Vi holder ledermøder ca. en gang om måneden, 

hvor vi planlægger indretning og aktiviteter, 

bl.a. de CO2 neutrale.  
 

Åbningsshow på lejren: 

Kommunen efterlyser unge mennesker til at være statister til åbningsshowet. 

https://kultursonderborg.nemtilmeld.dk/34/ 
 

Den lilla underlejr er for familier og Jobbere, som ikke bor i 

en spejdergruppe. Her kan man bo i telt eller campingvogn 

og vælger selv, hvor længe, man vil være der.  

 
 

Så kom og vær med til at opleve suset på Spejdernes Lejr 2017. 

Vi er mange, der glæder os til at fyre de fedeste aktiviteter af for dig! 
 

Du kan finde meget mere på http://spejderneslejr.dk

http://www.spejderneslejr.dk/
https://kultursonderborg.nemtilmeld.dk/34/
http://spejderneslejr.dk/
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Bæver- og Ulve turnering 

2017  
 

Kære Bævere og Ulve 

Det er igen tid til vores årlige turnering hvor vi skal have fundet den bedste familie og bande i 

distriktet. 

Guldsmeden Hugo tager os med ud på eventyr i naturens verden. Men nogle gange har han 

brug for hjælp. I skal derfor ud i naturen og møde Myren Myra, Odderen Oda, Haren 

Harry og mange flere. I skal hjælpe dem med at løse forskellige opgaver. 

 

Hvornår: lørdag den 20. maj 2017     
Sted: Spejderhytten, Lambjergsned 7B, Høruphav   
Tidspunkt: kl. 9:30 – 15:00 

 

 Vi mødes ved Spejderhytten kl. 9:15. 

      

 

Medbring: Madpakke og drikkedunk i lille rygsæk.         
Påklædning:    Uniform og tøj efter vejret.         

    Der bliver udleveret et mærke til uniformen.   

  

Tilmelding til din leder senest den 4. maj 2017 
Med spejderhilsen lederne i Høruphav gruppe 

 
klip-‐-‐-‐riv-‐-‐-‐klip-‐-‐-‐riv-‐-‐-‐klip-‐-‐-‐riv-‐-‐-‐klip-‐-‐-‐riv 

Tilmelding til Bæver og Ulveturnering lørdag den 20. maj 2017 

 

Navn:__________________  Juhuu, Jeg kommer:_____  Øv,øv, Jeg kan ikke:_____    

     

Vi kan køre ud:____    Vi kan køre hjem:_____       Antal pladser i bilen:_______    

     

Mor/far vil gerne bage en kage:______         

Mobilnr. til forældre denne dag:_______________         

 

Forældreunderskrift:________________________________ 
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Siden sidst 
 

Fastelavn og grupperådsvalg 
 

Tak til grupperødder. 
   
 forbindelse med fastelavnsfesten 

mandag den 27. februar 2017 
var der valg til grupperådet, 
som er øverst ansvarlig, for at 

gruppen fungerer, og en vigtig 
opbakning for gruppens ledere. 

 

De siddende 
grupperådsmedlemmer var alle 
villige til genvalg, og ingen nye 
ønskede at indtræde.  

 

På generalforsamlingen var der beretning fra Grupperådsformand Brian 
Johannsen og Gruppeleder Ulla Grau. Regnskabet blev godkendt. 

Spejdernes Lejr 2017 var naturligvis også på programmet. 
 
 

Uddeling af Løbesedler 
 

Sønderborg Y’s Men’s Club vil herigennem gerne sige 
tusind tak for hjælpen og kvitterer med 2500 kr. til 
vores spejderarbejde. 

Tak til alle, der mødte op til uddelingen.  
 

Derforuden har vi fået lovning på et beløb for hjælp til 
indsamlingen af lopper. 
 

Loppemarkedet finder 
sted den 5.-6.maj 2017 
i tidl. Møller & Co 
Jyllandsgade 30. 
Hallen ligger nærmest 

retsbygningerne. 
 
Ekstra indtjening til spejderne: 
Vi vil rigtig gerne tjene flere penge 
til spejderne. Derfor har vi 
ligeledes brug for nogle hjælpere 
til indsamling af lopper.  

I kan stadig nå at hjælpe med 
indsamlingen den 29. april kl. 9.30 
– ca.13.30 med start i hallen, 
Jyllandsgade 30.  
Der er pitabrød og drikkevarer til 

alle hjælpere.  
 
Kig endelig forbi på loppemarkedet 
den 5. maj kl. 15-19 og den 6. maj 
kl. 10-15. 
Måske er der er noget, som kunne 
friste. 
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Kommende Fællesmøder 
 

Friluftsgudstjeneste 
 

2. pinsedag den 5. juni kl. 11.00. 
 

De fire sogne på Sydals holder igen i år en 
fælles friluftsgudstjeneste på gårdspladsen 
ved Vibæk Vandmølle. 
 

Efter gudstjenesten vil der være frokost i det 
grønne, hvor menighedsrådene er vært ved 
pølser og brød sammen med KFUM-Spejderne, 
Høruphav, som også står for salg af øl og 
vand. Overskuddet herfra går til spejderne.  
 
Kom og vær med. Det plejer at være hyggeligt.  
Medbring noget at sidde på. 
Parkering ved vindmøllen. 

 

Oprykning og Familieløb  
 

Tirsdag, den 22. august. 
kl. 18-20. 

Efter ferien er det første arrangement det traditionsrige familieløb, 
hvor man dyster familievis, og den vindende familie bliver 

 ejere af vandreskindet for et år.  

Efter familieløbet er der ”prøvelser” til de spejdere, 
der skal rykke op til den næste gren. 

Spejdere og Seniorer starter den 15/8. Bævere og Ulve venter til den 28/8.  
 

Indbydelse til dette første arrangement udsendes efter ferien. 
 
 

 
 

 
 
 
 
  Vinderne fra  

familieløbet 2016   
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Høruphav 

  

   
 
 
 

Nord-Als Musikfestival  9. – 10. – 11. juni 2017 
 

I år er vi atter hjælpere ved festivalen for at tjene penge til spejdergruppen i 

Høruphav.  
 

Der er mange personer, der allerede har tilmeldt sig som hjælpere. Skulle der 

være enkelte, som stadig ønsker at hjælpe til, så kontakt tlf. 40 50 51 89 hurtigst 

muligt. 
 

Fredag starter vi kl. 13.30 og aftenen sluttes ca. kl. 1.30   

Lørdag fra kl.10.30 og her sluttes ca. kl. 2.00 

Søndag kl. 8.30 Alle hjælper med nedbrydning.     
 

Der er nu åbent for "Shop" hvor du kan købe mad og drikke  
billetter, booke overnatning på campingpladsen, tilmelde dig  
til morgen mad og evt. bestille en ekstra T-shirt. 
Du finder shoppen ved at logge ind på CrewNET og så ligger  
den øverst på siden.  

Et blåt felt:   HJÆLPER-SHOP 
 

Selv om du ikke ønsker at købe noget i shoppen 
skal du bestille den gratis T-shirt, som du får for 
at hjælpe.  
Du har godt nok ved tilmelding oplyst din størrelse, men det kan jo ske at størrelsen har 
ændret sig siden du tilmeldte dig.  
Hvis du bestiller mad m.m. kan du betale med internationale kredit kort! Almindeligt 
Dankort kan desværre ikke bruges!  
Har du kun almindeligt Dankort må du vente med at købe til under festivalen.  
Bestilling og betaling af ekstra T-shirt skal ske inden 1. maj!  
De andre ting kan stadig købes efter 1. maj. 
 

Udlevering af bånd, T-shirt, mad og drikkeboner: 
Afhentes i musikerboden ved indgangen til festivalpladsen. 
Musikerboden vil være åben torsdag d. 8. juni fra kl. 15-23, fredag fra kl. 12-23 og 
lørdag fra kl. 10-23. Skal du kun arbejde lørdag kan du først hente dine ting lørdag. 
 

Det er vigtigt at alle er informeret om hygiejnen, men da vi i år er rigtig mange der 
har været med tidligere, holder vi intet infomøde. Alle de nye deltagere bliver kontaktet 
for en kort info og alle andre opfordres til at møde mindst en halv time før første vagt til 
opdatering. 
  

Vi glæder os til en rigtig hyggelig og sjov arbejdsweekend. 
 

     Spejderhilsen, Mathias, Herdis og Hans Jørgen   
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Billeder 
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Program for bæverne 

Mødetid: Mandag kl. 16.30 til 18.00 

 
 
Maj:  

   1. Nyt mærke. Udforsker. Jorden rundt på 80 

minutter.  

    8. Velkommen til nye bævere. Vi skal lege, 

  snige, lytte, binde knuder, være bævere. 

 15. Løb med internationale spejdertegn. 

19.-20. Overnatning i shelteren. Nærmere herom senere.  

  20. Bæver-Ulve turnering ved vores spejderhytte. 

   Se andetsteds.   

 22. Vi bygger hule i skoven. 

 29. Pionering for bævere.  
 

Juni: 
  5. 2. Pinsedag. Friluftsgudstjeneste ved Vibæk kl.11.00 

 Se andetsteds i bladet. 

 Intet bævermøde. 

12. Vi går til stranden. 

 19. Afslutning med forældre. Nærmere følger.  
 

Juli: 
25.-28.  Bæverne på Spejdernes Lejr 2017 
 

    Sommerferie 
 

August:  

 22. Fællesarrangement med familieløb og oprykning.  

  Se andetsteds. 

 28. Velkommen til gamle og nye bævere. 

 

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

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

Mødetid: Mandag kl. 18.30 til 20.00 

 
 
Maj 
d. 1. Knob og besnøringer 
d. 8.  Tur til Trillen 
d. 15. Førstehjælp 
d. 20. Bæver /Ulveturnering 

d. 22 Spejderoverraskelse 
d. 29.  Vi mødes ved Vibæk 
 
Juni 
d. 5. 2. Pinsedag ingen ulvemøde 

  Friluftsgudstjeneste ved Vibæk kl.11.00 

 Se andetsteds i bladet. 
d. 12. Fællesmøde SL mødetid kl. 18:00 

d. 19. Ingen ulvemøde på grund af fællesmøde tirsdag 
d. 20. Fællesmøde SL mødetid kl. 18:00 
d. 26. Vi starter kl. 18:00 ved Spejderhytten Afslutning med forældre 
 
  
 
Juli Sommerferie og Spejdernes lejr 2017 i uge 30 
 
 

August 
  
d. 22. Tirsdag: Oprykning og familieløb.  

Se andetsteds 
d. 28.  Opstart efter sommerferien. 
 
 
Hav altid tøj med, der passer til vejret, da vi er ude hver gang. 
 

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

  
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 
April: 
25. Vi slagter fisk og tilbereder/ spiser den.  
 Evt. bage en Trangia-kage 
28-29. (fre-lør) Spejderturnering i Distrikt Nydam  

 
Maj: 
2.  Primi-mærke 
9.  Primi-mærke 
16.  Tømmerflåde-bygning 
23.  Tømmerflåde-bygning 
30.  Tømmerflåde-sejlads 
 

Juni: 
5.  (2. pinsedag) Friluftsgudstjeneste ved Vibæk vandmølle  

kl. 11 – 12:30 
6.  Vibæk: afslutning for spejdere – Vi mødes oppe ved (vind)møllen  
   SMS et par dage før om nærmere info 
12.  (man) Fælles spejdermøde: Forberedelser til den store sommerlejr 
20.  (tirs) Fælles spejdermøde: Forberedelser til den store sommerlejr 
 
Juli:  Sommerferie – Vi ses uge 30 på SL2017!  

 
August: 
15.  Gensyn efter sommerferien. Vi leger og 

planlægger løb for de kommende spejdere. 
22.  (tirs) Fællesmøde: Oprykning og familieløb  
 Indbydelse følger 
29.  Velkommen til de nye + ryste-sammen-aktiviteter 
 
 NB: Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. 

 
Mange spejderhilsner  

Martin og Hanne. 
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 Program for Seniorer 
og Rovere 

 

 
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

April: 

25/4:  Seniormøde- klargøring til spejderturnering. 

Fredag og Lørdag d. 28-29/4: spejder og seniorturnering i Urnehoved 

 

Maj: 

2/5:  seniormøde 

9/5:  Seniormøde 

16/5:  Seniormøde 

23/5:  Seniormøde 

30/5:  Seniormøde 

 

Juni: 

Mandag d. 5/6: Pinsegudstjeneste ved Vibæk. Se andetsteds. 

6/6:  Seniormøde 

Mandag d. 12/6 kl. 18:00: Fællesmøde SL17  

Tirsdag d. 20/6 kl. 18:00: Fællesmøde SL17 

 

Juli: 

Lørdag d. 22/7 – Søndag d. 30/7:  SL17 – Spejdernes lejr 

 

Sommerferie 

 

August: 

15/8: Seniormøde – forberede oprykning og rydde op efter SL 17 

Tirsdag d. 22/8: Familieløb og oprykning. 

29/8: Vi byder velkommen til de nye seniorer. 

  

  Seniorhilsen 

   Lotte, Ken, Ulla, Tommy og Erik 
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Billeder 
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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 
 

Butikkens adresse: H.C. Ørsteds Vej 10, 
Taulov, 7000 Fredericia. Se åbningstider 
på www.55nord.dk 
 

Brugte uniformer m.m.   
Er uniformen er blevet for lille? Sælg den igennem os. Vi har i øjeblikket 

nogle brugte uniformer til salg. 
 

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:  E-mail: 
Gruppeleder:   
Ulla Vang Grau   28994683 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   28994683 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   28994683 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 26305189 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 
 

Nord-Als Festival 

Hans Jørgen Høi  74415189 40505189 hoei.hhhc@privat.dk 
 

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

Fælles Bidrag til 

fredsgaven 

Grupperåd og udvalg 

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
mailto:hoei.hhhc@privat.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 

 Lotte Boisen  29715002 

 Østerkobbel 45 Lotte.boisen@hotmail.com 

 Ulla V. Grau   40624922 

 Vesterbakken 42, Høruphav tommy.grau@stofanet.dk 

Spejdere: Hanne Sørensen 74416093 61606093 

 Skovhøj 66, Høruphav skovhoj66@gmail.com 

 Martin Sørensen 74416093 22266093 

 Skovhøj 66, Høruphav  Martin.s.soerensen@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
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