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                              KFUM Spejderne Høruphav 
 

   
 

 

 
 

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

Stolte bævere med 10 km vandreskjold. 
Godt gået! 

Så kan ulvene rejse telt i mørke. Sejt! 

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


 

Side 2 

Lederkalender 
 
Maj  
Ma. 13.  Kl. 19.30-21.30 Leder- og Grupperådsmøde. Lejr. 
On. 22. Uddelingsmøde i Y’s Men’s Club 
Lø. 25. Bæver/Ulve turnering. Lysabild. 
24.-26. Distriktsdyst Hjartbro 
Juni  

7.-9. Nordals Musikfestival.  
Ma. 10.  2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste Vibæk vandmølle. 
To. 13. 18.30 Leder- og Grupperådsmøde  
29/6-5/7 DT-lejr Houens Odde 
29/6-3/7 DT-lejr Houens Odde. Bævere og Ulve 
  
August:  
 On. 14. Seneste Deadline. Sep.-Nov. 
 To. 15. Oprykning og familieløb 

 To. 22. 18.30-21.30 Leder- og grupperådsmøde  
  
Sept:  
 Lø. 7. Naturens dag på Universe 
 ma. 9. Fællesmøde Spejderhjælpen 
 14.-22. Spejderhjælpsuge 
 20.-21. Projekt Spejder, Høruphav 
 27.-29. Landstræf, Gram slot 
  

 
 

 
 
 
 

 

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: Top Tryk, Brian Johannsen  
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Årets sommerlejr 
 

 

Opdagelse? 
 

DT-LEJR 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION TIL NYDAM DISTRIKTLEJR 2019 

 
PÅ HOUENS ODDE ved Kolding fjord  

 
FRA LØRDAG DEN 29. JUNI  

 

BÆVERE og ULVE: TIL ONSDAG DEN 3. JULI 
ØVRIGE SPEJDERE: TIL FREDAG DEN 5. JULI 

 
 
 



 

Side 4 

 

 

NU ER CHANCEN HER 

FOR AT MØDE JÆVNALDRENDE SPEJDERE :) 

 

VI HOLDER SPEJDERLEJR PÅ HOUENS ODDE, MED TEMAET: 

PÅ OPDAGELSE. 

 

Nu har I chancen for at lave mange forskellige sjove spejderaktiviteter 
sammen med Jeres nye venner. 
 

Lejren starter for alle lørdag den 29. juni kl. 10 på Houens Odde 
spejdercenter. 
Der skal medbringes madpakke til frokost denne dag. 
Der kommer nærmere besked om, hvornår der er afgang fra hytten. 
 
Bæver og ulve holder afslutning på lejren onsdag den 3. juli, med 
festmiddag om aftenen, hvor de inviterer deres familier til afslutnings 
hygge.  
Pris 60 kr/person, der ikke er tilmeldt lejeren allerede. 

Kagebord: til festmiddagen vil desserten være kagebord og alle grupper 
bedes medbringe nogle kager. Men! Snak med din leder, inden du bager, 

da vi hurtigt drukner i kage hvis alle 120 bager  

Bæver og ulvene tager hjem kl. 21.00 
 
For øvrige spejdere slutter lejren fredag den 5. juli kl. 16.00 

 
 Pris for årets sommerlejr er: 

Bævere og Ulve 5 dage for 600 kr.  
For øvrige spejdere koster alle dage 800 kr. 
 
Vi har i år 60 sengepladser!! 

som er forbeholdt de, der skal med på lejr, som vil hjælpe med 
diverse opgaver som ekstra hænder. Men også til de, der bøvler med 
kroppen, eller de der har for små børn til at sove ude. 
For at booke, hiv blot fat i jeres ledere. 
 

Vi håber, at I vil deltage, så vi kan få en fantastisk lejr. 
Program, pakkeliste og kørevejledning følger senere. 
 
Tilmelding til lederne på uddelte tilmeldingsblanket senest 30. april. 
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Bæver/ulveturnering 2019 
 

Det er igen tid til vores årlige turnering hvor vi skal have fundet den bedste 
familie og bande i distriktet. 
 
I kommer tilbage i riddertiden. Her er det lidt som i eventyr. I denne 
riddertid er der en drage. En drage der spyr ild. Ridderne er meget bange 
for dragen, for den er meget farlig.  
Der er også nogle lærde folk, det er munkene, de kan læse og skrive. 

Som ridder skal man være modig, god, hjælpsom og hensynsfuld. Det er 
spejdere også, så her skal i på et løb, hvor i skal vise, hvor gode i som 
spejdere er til at have ridderevner. 
 
Hvornår:   Lørdag den 25 Maj 2019 
Sted:        Spejderhytten Lysabildgade nr 4 (bag ved skolen)  
Tidspunkt: Kl. 9:30 – 15:00 
 
Vi mødes ved vores egen hytte  kl. 8:50 og kører samlet 

dertil. 
 
Vi er hjemme ved hytten ca kl.15:30. Børnene må også 
gerne hentes i Lysabild 
 
Medbring: Madpakke og drikkedunk i en lille rygsæk 

 
Påklædning:  Uniform og tøj efter vejret. 
                      Der bliver udleveret mærke til uniformen. 

 
Tilmelding til din leder senest den 7 maj. 
 
Med Spejderhilsen fra Lederne i Lysabild/Kegnæs 
 

 
Tilmelding til Bæver og Ulveturnering Lørdag den 25 Maj 
 
Navn:___________  Juhuu, jeg kommer:___ Øv øv jeg kommer ikke:__ 

 
Vi kan køre ud:_____ Vi kan køre hjem:___ Antal pladser i bilen:___ 
 
Mor/Far vil gerne bage kage:____ 
 
Mobilnr. Til forældre denne dag:____________ 
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Siden sidst 
 

Fastelavn og grupperådsvalg 
 

Tak til grupperødder. 
 
 
 

I forbindelse med fastelavnsfesten 
mandag den 4. marts 2019 var der valg 
til grupperådet, som er øverst ansvarlig, 
for at gruppen fungerer, og en vigtig 

opbakning for gruppens ledere. 
 

Der afholdes grupperådsmøde 4 gange 
årligt, og grupperådet er ligeledes med 
ved vores arrangementer og ved 
årsplanlægning i januar. 

  

Der kom desværre ingen nye ind i grupperådet, men to forældre tilbød at 
hjælpe med fundraising, og to andre som tovholdere ved renovering af 
hyttens facade. 

Vi kunne således byde velkommen til Kasper Sckerl, Maj Rotne, Michael 
Duus og Søren Sarstrup. Tak til jer for velvilje. 

Ved det efterfølgende grupperådsmøde konstituerede rådet sig således, at 
Birthe Thomsen blev valgt som formand. Brian Johannsen fortsætter i rådet 
som almindeligt medlem, og Birgit Christensen overtager sekretærposten. 

Tusind tak til Brian for det kæmpe arbejde, du gennem de seneste 8 år 
har lagt i rådet og hos spejderne som helhed. 
 
 

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.  
 

Vi har desuden fået lovning på et beløb for hjælp til 
indsamling af lopper.  
Derfor har vi ligeledes brug for hjælpere til indsamling af 
lopper. Indsamlingen foregår over to lørdage, den 27. april og den 4. maj 
kl. 9.30 – ca.13.30 med start i hallen, Jyllandsgade 30. 

Også stor tak for hjælpen her. 
       

Loppemarkedet finder sted den 10.-11.maj 2019 i  
tidl. Møller & Co, Jyllandsgade 30.  
Hallen ligger nærmest retsbygningerne. 
Kig endelig forbi på loppemarkedet den 10. maj kl. 15-19 og 
den 11. maj kl. 10-15. 
Måske er der er noget, som kunne friste. 
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Kommende Fællesmøder 
 

Friluftsgudstjeneste 
 

2. pinsedag den 10. 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  
 

Torsdag, den 15. august. 
kl. 18-20. 

Efter ferien er det første fælles 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. 

Bævere og Ulve starter den 19/8, Spejdere og Seniorer den 20/8.  
 

Indbydelse til dette første arrangement udsendes efter ferien. 
 

    Sæt X i kalenderen nu. 
 

 
 
 
 
 
Vinderne af familieløbet 2018 
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Høruphav 

  

   

 
 
 

Nord-Als Musikfestival 7. – 8. – 9. juni 2019 
 

I år har vi igen tilmeldt os som hjælpere ved festivalen for at tjene penge 
til spejdergruppen.  
 

Der er mange personer, der allerede har tilmeldt sig som hjælpere  
Skulle der være nogen som ikke har nået at tilmelde sig, men kan afse et 
par dage til musik og hjælpe til i pommes-teltet, så kontakt os på tlf. 40 50 
51 89 – på den måde får vi jer tilknyttet det rigtige team. 
 
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 
 

 
Vi håber også der vil være nye familier eller spejdere 
over 14 år, som har lyst til at være en del af 
hjælperflokken.  
Kender du ikke noget til opgaven kan vi kort fortælle, at vi er inddelt i 2 
hold, som har ca. 6 vagter af 2 timers varighed, hvor der tilberedes og 
sælges pommes og kebab i ovenstående tidsrum. I den øvrige tid har man 
gratis adgang på festpladsen og kan høre musik og hygge sig. 
Børn under 14 år er velkomne til at være med, men på grund af hygiejne- 

og sikkerhedsmæssige årsager må de ikke opholde sig i teltet. Det er 
derfor en fordel at aftale på tværs af hold eller med kammerater om 
pasning. 
 
Vi har hørt lidt om, at foreningen i år har planer om at lave et nyt tiltag i 
vores telt, hvilket betyder nye opgaver. Det er vi spændt på at høre mere 
om ved planlægningsmødet. 
 

Vi glæder os til en rigtig hyggelig og sjov arbejdsweekend. 

 
      Spejderhilsen  

 Mathias, Herdis og Hans Jørgen  
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Program for bæverne 

Mødetid: Mandag kl. 16.30 til 18.00 

 
Maj:  

   6.  Byg robotter eller kunst af affald. Mærke udleveres 

 13.  Start på mærkerne Navigatør og Udforsker 

 20.  Pakke rygsæk, bæverfærdigheder, samarbejdsleg 

 25. Lørdag. Bæver-Ulve turnering i Lysabild.  

  Se andetsteds.   

 27. Skovtur 

  

Juni: 

  3. Færdselsløb  

10. Intet møde. Friluftsgudstjeneste v. Vibæk Vandmølle kl. 11.00 

 17.  Strandtur 

 24. Afslutning med forældre. Nærmere følger.  

29/6-3/7 Distriktslejr på Houens Odde. Se andetsteds. 

  

Juli: God sommerferie  

 

August:  

 15. Torsdag. Fællesarrangement med familieløb og oprykning.  

  Se andetsteds. 

 19. Goddag igen. Velkommen til nye bævere 

 26. Vi starter på mærket superhelte 

 

 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. 06. Kimsleg 

d. 13. Spejderoverraskelse 

d. 20. Gåtur til Trillen 

d. 25.  Bæver-Ulve turnering i Lysabild.  Se andetsteds 

d. 27.  Vi mødes ved Vibæk 

 

Juni 

d. 03. Vi arbejder med mærker  

d. 10. 2. Pinsedag, ingen ulvemøde 

 Friluftsgudstjeneste ved Vibæk kl.11.00 

d. 17. Spejderoverraskelse 

d. 24. Afslutning med forældre. Vi starter kl. 18:00 ved Spejderhytten.  

 

d. 29. juni - 3. juli  

Ulvesommerlejr på Houens odde ved Kolding. 

 

Juli God Sommerferie  

 

 

August 

d. 15. Torsdag: Oprykning og familieløb. 

d. 19. Opstart efter sommerferien. Velkommen til nye  

d. 26. Ulvemøde 

 
 
Hav altid tøj med, der passer til vejret, da vi er ude hver gang. 

 
  

Ulvehyl og hilsner  
Lisbeth og Mathias 
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Program for Spejdere  
(5., 6. kl.) 

  
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 
 
Maj 

07. planlæg kolle kolle  

14.  fællesmøde med de blå 

21.  kolle kolle 

24.-26. Distriktsdyst Hjartbro Spejdercenter 

28. bål-mærke 
 

Juni 

04. bål-mærke 

10. 2. Pinsedag, Friluftsgudstjeneste ved Vibæk kl.11.00 

11. klar dig selv 

18. klar dig selv 

25. klar dig selv - Afslutning 

 

29. juni - 5. juli  Distriktslejr på Houens odde ved 

Kolding. 
 
 

Juli  God sommerferie  
 

August 

15. Torsdag: Oprykning og Familieløb. Se andetsteds. 

20.  bål mad og velkommen til nye spejdere 

27. snit din egen ske 
 

September 

03. tag på tur – mærke 
 

Spejderhilsen 

   Julie 
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 Program for Seniorer 
og Rovere 

 

 
Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 

Maj 

07. Troubadur. Playliste. Patruljekode. Kropssprog og 

humor og mime  

14.  Kommunikation. Tegnsprog og giv beskeder. 

Hviskeleg. Lav plakater med vigtigt budskab (stop 

mobning)  

21.  Kommunikation. Lave videre på plakater og 

fremlægge dem for hinanden  

24.-26. Distriktsdyst Hjartbro Spejdercenter 

28. Bål og bålmad 
 

Juni 

04. Knob 

10. 2. Pinsedag, Friluftsgudstjeneste ved Vibæk kl.11.00 

11. Troubadur. Historie gennem lyd 

18. Sætte telt op 

25. Pakke til sommerlejr 

 

29. juni - 5. juli  Distriktslejr på Houens odde ved Kolding. 
 

 

Juli  God sommerferie  
 

 

August 

15. Torsdag: Oprykning og Familieløb. Se andetsteds. 

20.  Seniormøde 

27. Seniormøde 

 

Vi ses! 
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Billeder 
 

 
 

 
  

 
     
   

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Bævernes 10 km 
vandretur på 
Kegnæs 

Ulvenes samarbejdsøvelse: At rejse et telt i mørke 
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Opslagstavlen. 
Indkøb fra Spejderbutikken 55° Nord 

 

Hvis du vil købe nye 
uniformer og andre 
ting fra 

spejderbutikken 55° Nord, kan du på 
www.55nord.dk  købe varer. Bliv medlem 
af Klub Highfive og få mindst 10% rabat på 
varerne. 
 

Man kan også besøge butikken 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.  
 

Køb af brugte ting: Vi har i øjeblikket ret mange uniformer, 
spejderbukser, bælter, t-shirts, soveposer, liggeunderlag, dolke, kopper og 
andre ting og sager til salg. 
Se alle varerne i teknikrummet i hytten. 
De ting, der ikke er privat salg, kan betales på gruppens MobilePay 99248. 
 

Mærkerne på den nye uniform

  

http://www.55nord.dk/
http://www.55nord.dk/
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Udvalg m.m.  Telefon:   Mobil:  E-mail: 
Gruppeleder:   

Ulla Vang Grau   40624922 tommy.grau@stofanet.dk 
 

Grupperåd:   

Birthe M. Thomsen  Fmd.   26733887 birthemt.spejder@gmail.com 

Jens Thygesen Næstfm. 74433348 23103012 jens@bthygesen.dk 

Thorkild Christensen Kass. 74415712 20454613 thorkildchr@gmail.com 

Birgit Christensen  Sekretær 74415712 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

Brian Johannsen    40505553 bjo@toptryk.dk 

Charlotte Hjort    26177305 charlotthjorth@gmail.com 
 

Hytte- og Materialeudvalg: 

Tommy Grau   23344928 tommy.grau@stofanet.dk 

Thorkild Christensen  74415712 20454613 thorkildchr@gmail.com 
 

Julemarkedsudvalg:   

Birgit Christensen  74415712 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

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

Hanne Sørensen  74416093 61606093 skovhoj66@gmail.com 
Helen Christensen   29730325 helen.grishauge@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 bjo@toptryk.dk 
 

IT– Udvalg 

Birgit Christensen  74415712 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

Brian Johannsen   40505553 bjo@toptryk.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 

Knud Anker Jepsen  74416208 28947936 kajepsen@gmail.com 

Anette Tranekjer   29278747 atranekjer@stofanet.dk 

Martin Riis   74404062 28554062 martin@riis.mail.dk 
Niels Erik Jepsen  74416208 23371424 nielserikjepsen@gmail.com 

Ken Grøndahl Lassen   41144321 lassenken@gmail.com 

Sabina Sandgaard Chaluppa  22962022 tweetybina@gmail.com 

 

Revisorer: 

Flemming Andersen Revisor 74415015 

???  Revisor 
 

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. 

Grupperåd og udvalg 

Fælles Bidrag til 

fredsgaven 

mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:birthemt.spejder@gmail.com
mailto:jens@bthygesen.dk
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:bjo@toptryk.dk
mailto:charlotthjorth@gmail.com
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:helen.grishauge@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
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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 

 

Seniorer: Erik Sørensen 74416093 30296093 

 Skovhøj 66, Høruphav  skovhoj66@gmail.com 

 

Spejdere: Julie Boye Thygesen  24844096 

 Kirke Hørupvej 13, Kirke Hørup julie627d@gmail.com 

 Hanne Sørensen 74416093 61606093 

 Skovhøj 66, Høruphav skovhoj66@gmail.com 

 

Ulve: 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 

 

 

 

  

KFUM-spejdernes hytte 
Lambjergsned 7B 
Høruphav 

Tlf. 74 41 66 03 

mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:julie627d@gmail.com
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