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Lukket gruppe 

KFUM Spejderne Høruphav 

 

 

Med i dette nummer:  

 Fællesarrangementer 

 Fastelavn 

 Valg til gruppebestyrelsen 

 Nord-Als Musikfestival 

 Løbesedler 

 Sct. Georgs dag  

 Årets sommerlejr 

 Siden Sidst 

 Julemarked. Takkeskrivelse  

 Juletræsindsamling 

 Enhederne 

 Programmer og billeder 

 Opslagstavlen 

 Brugte uniformer, spejderbukser m.m. 

 Adresselister, Grupperåd og Ledere 

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

 

Juleweekend - Lysstøbning 

Nytårskur 

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


    Side 2 

Lederkalender 
Januar  

On. 29/1  Kl. 19.30. Distriktsrådsmøde Høruphav. GL, GRF, stab 

Februar  

To. 24/2 Fastelavn m. generalforsamling og valg til grupperådet. 

Marts  

Ma. 2/3  19.30 Gruppebest. Konstituering og ledermøde 

6-7/3  Distriktsmøde, Valg, Fest, Workshops f. best. og ledere  

6-8/3  PL/PA Kongeådalens efterskole, Rødding.  

27-29/3 Distriktsdysten i Hjartbro eller Hoptrup 

Ti. 31/3 Kl. 18.00. Fællesmøde KFUM/DDS. Mad hos os. 18.00 

April  

Ti. 14/4 Uddeling af løbesedler. 

18/4 & 25/4 Indsamling til loppemarked 

Ma. 20/4  Deadline Grønfoder maj - august 

To. 23/4  Sct. Georgs Dag. Urnehoved 

24-26/4 DM i Spejd - Terp 

To. 30/4  Kl. 19.00 Leder- og Gruppebestyrelsesmøde 

Maj  

1-2/5 Y’s Men’s Loppemarked  

16/5 Bæver/Ulveturnering Rinkenæs 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vigtigt nyt fra kassereren 
 

Indbetaling af kontingent: Den 14. januar er der udsendt mail til hver 
spejder ang. kontingentbetaling (195 kr/kvt for spejdere og 100 kr/kvt 
for passive medl.). Sidste frist for betaling 25.jan 2020. Kan I ikke finde 
den, er den sikkert i spam/uønsket mail. 
Pengene overføres til spejdernes kontonr. 5969 – 8031180 

eller MobilePay 99248. Flere søskende må gerne betales samlet. 
Bemærk: I Medlemsservice går alle meddelelser til begge forældre, så 
man må selv aftale, hvem der betaler. 
 

Husk: angivelse af spejderens navn eller navne (for søskende). 
 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 20 45 46 13. 
Med venlig hilsen 
Thorkild Christensen 
Kasserer 

Redaktør: Birgit Christensen 
Tryk: Toptryk, Gråsten 
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Kommende Fællesmøder 
 

 
 

   Kom og slå  
                  af 

 
 

Mandag den 24. februar 2020 
 

Alle spejdere med forældre og søskende indbydes hermed 

 til fastelavnsfest i spejderhytten. 
 

Vi slår katten af tønden udendørs  

Bagefter går vi ind og får fastelavnsboller og kakao.  
 

Seniorerne har en lille leg,  

mens de voksne afholder valg til gruppebestyrelsen. 
 

  Husk: 

Vi starter kl. 18:00 og forventer at slutte kl. 19:45 
 

Vi glæder os til at se jer alle sammen i jeres fantasifulde udklædninger,  

men husk, at vi også skal være ude. 

Stor spejderhilsen Lederne 
 

Generalforsamling 

Efter vi har slået katten af tønden, inviteres ALLE forældre til en kort 

generalforsamling, med følgende punkter: 

1) Formandens- og Gruppelederens beretning 

2) Aflæggelse af regnskab 

3) Valg til Gruppebestyrelsen* 

4) Evt. 

* Pt. har vi 4 medlemmer i gruppebestyrelsen samt en ”fondsansøger”.   

Vi mangler 1-2 forældre mere til at hjælpe i gruppebestyrelsen. 

Og endnu mere mangler vi 1-2 nye ledere til spejder-senior grenen. 

Det er vigtigt at ALLE overvejer at afsætte tid til at hjælpe, da vi ellers ikke har 

mulighed for at udvikle gruppen - og som alle ved, er manglende udvikling det 

samme som afvikling. 

- Så kom frisk, og lad os løfte og udvikle i flok. Sammen kan vi mere! 

Har du spørgsmål, så sig endelig til 

  

Spejderhilsen  

Birthe M. Thomsen, 

Gruppebestyrelsesformand  

Tlf. 26 73 38 87 
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Høruphav 

 
 

 

 
 
 
 
 

Nord-Als Musikfestival     12. – 13. – 14. juni 2020 
 

I år har festivallen 40 års jubilæum og alle billetter var udsolgt før jul.  
Vi er igen på banen som hjælpere for at tjene penge 
til spejdergruppen. 

 
Vi har allerede en del hjælpere som er tilmeldt.  
MEN vi mangler stadig mange hjælpere. Skulle der 
være nogen som ikke har nået at tilmelde sig, men 
har lyst til et par dage til musik at hjælpe til i 
pommes-teltet, så kontakt os på e-mail: 
hoei.hhhc@privat.dk eller tlf. 40 50 51 89  
På den måde får vi jer tilknyttet det rigtige team. 
 

Fredag starter vi kl. 13.30 og der lukkes ca. kl. 1.30 
Lørdag  fra kl.10.30 og her sluttes ca. kl. 2.00 
Søndag  kl. 8.30   Alle hjælper med nedbrydning til ca. kl. 12 
 
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 hvor vi 
arbejder. Det er derfor en fordel at aftale på tværs af hold eller med 
kammerater om at være sammen på pladsen. Der er også et medarbejdertelt 
hvor man kan opholde sig i pauserne. 
 

Vi glæder os til en rigtig hyggelig og sjov arbejdsweekend. 
 
     
   

                         Spejderhilsen Mathias, Herdis og Hans Jørgen  

  

mailto:hoei.hhhc@privat.dk
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Kommende Fællesmøder 
 

Uddeling af Løbesedler 
 

Tirsdag den 14. april kl. 17 
 
Vær med til at tjene penge til gruppen! 
 
Sønderborg Y’s Men’s Club holder 
hvert år et stort loppemarked.  

Vi plejer at 
hjælpe med at 
dele løbesedler 
ud inden 
loppemarkedet. 
Derved tjener 
vi 2500 kr. og 
efterfølgende 
kan vi tillige 

søge om tilskud fra 
loppemarkedets overskud. 
Vi har derfor brug for, at alle 
giver en hånd med ved 
uddelingen. Vi har brug for et 
antal biler med voksne og børn 
til de forskellige ruter.  
Når vi er færdige, er 
aftensmaden klar i spejderhytten, 

så ingen skal hjem at lave mad. 

 

Uddelingen starter fra  

Spejderhytten tirsdag, 
den 14. april 2020, kl. 17.00 
Vi plejer at være færdige 
med uddeling og spisning 
ca. kl. 19.30 
 
Husk! 
Jo flere vi er, desto hurtigere 
er vi færdige. 

 
Indbydelse udsendes, men sæt 
kryds i kalenderen nu! 
 
I kan aflevere tilmeldingen 
senest 24. marts til lederne.  
I kan også tilmelde til Birgit  
tlf. 25 83 09 87 eller på e-mail: 
BirgitTChristensen@spejdernet.dk

 
 

Loppemarkedet finder 
sted den 1.-2.maj 
2020. Forhåbentlig 
som sidst 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 hjælpere til indsamling af 

 
lopper. Indsamlingen foregår 
over to lørdage, den 18. april og 
den 25.april kl. 9.30 – ca.13.30 
med start i hallen, Jyllandsgade 30. 
Man må meget gerne komme med 

sin egen trailer. Alternativt kan man 
også blive placeret i de 
tilstedeværende lastbiler.  
Der er pitabrød og drikkevarer til 
alle hjælpere. 
Tilmelding til en eller begge lørdage 
kan ligeledes ske til Birgit. 

  

mailto:Birgit.Christensen2@skolekom.dk
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Kommende Fællesmøder 
 
Sct. Georgs dag, 

Spejdernes dag…. 
 
 
 

Nydam Distrikt afholder Sct. Georgs dag 
hos Urnehoved gruppe i Bolderslev 

 
torsdag den 23. april 2020.  

 
Hele familien er velkommen 

 
Indbydelse følger senere.  

 

 
 

Årets sommerlejre 
 

Årets højdepunkt er sommerlejren,  

- og vi skal selvfølgelig på lejr. 

 

Bæverne regner med at tage på bæver/ulve-lejr på Terp Spejdercenter 
ved Bramming i pinsen den 30. maj – 1. juni 2020. 

Titlen er:  

 

 

 

 

 

Sæt kryds i kalenderen og giv os et praj  

Mere information om lejren følger! 

 

Der er endnu ikke planlagt sommerlejr for ulve  

og spejder/seniorgrenen.
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Siden sidst 
 

Julemarkedet blev igen en stor succes. Der blev et fint overskud, 
som er medvirkende til, at vi kan lave et godt spejderarbejde med 

mange forskellige aktiviteter.  
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden her til at takke følgende 

firmaer, samt de mange private, som har 
 støttet spejdernes julemarked på forskellig vis. 

 

Als Pølser, Kirke Hørup 
Andelskassen, Sønderjylland A/S 
Apoteksudsalget, Høruphav 
Bent Poulsen, Mintebjerg 
BM Regnskab & Løn, Sønderborg 
Danhostel, Vollerup 
Dansk Glaskunst, Høruphav 
Danske Bank, Sønderborg 
Davidsen, Høruphav 

Fotografen, Sønderborg 
Frøs Herred Sparekasse, Sønderborg 
Hannes Fodklinik, Høruphav 
Hans Jørgen Høj, Mintebjerg  
Himex, Høruphav 
Hotel Baltic, Høruphav 
HP Automester, Hørup 
Hørup Centralskole 
Hørup Kirke 

Hørup Murerforretning 
Høruphav Grill & Pizza-Restaurant 
IT Clinic, Vollerup 
Jyske Bank, Sønderborg 
Kellmann’s VVS, Kirke Hørup 
 
 

 

Kontor Syd, Sønderborg 
Mac Nab jagt og fiskeri, Sønderborg 
Meier Træprodukter ApS, Høruphav 
Min Købmand, Tandslet 
Mosteriet Ryesminde, Mintebjerg 
Nordea, Sønderborg 
Outdoor i Centrum, Sønderborg 
Profil Optik, Sønderborg  
Rema 1000, Høruphav 

Salon Ma-Gitt, Høruphav 
Stationskroen, Kirke Hørup 
Stenstrøm Byg 
Studie 66, Vollerup 
Super Brugsen, Høruphav  
Sydbank, Sønderborg 
Sydbyg, Kirke Hørup 
Sønderborg Advokaterne, Sønderborg 
Sønderborg Bolig- og 

Erhvervsudlejning 
Sønderborg Sommerrevy 
Sønderjysk Forsikring, Sønderborg 
Tandlægehuset, Høruphav 
Vollerup 2-Hjul-Center, Vollerup 
 

Tak til alle, som har bidraget! 
 

 

Juletræsindsamlingen  
blev også en kæmpe succes. 
Indtægten blev på ca. 10.500 kr.  
Vi gentager succes’en d. 9.jan. 2021 :)  

 
 



 

Side 8 

Program for bæverne 

Mødetid: Mandag kl. 16.30 til 18.00 
 

 
Januar: 
 20. Vi syr bålkapper, start på mærket Jeg kan selv. 

27. Vi syr bålkapper. 
 

Februar:  

  3. Bålkapper gøres færdige. Sy mærker på. 
10. Vinterferie. Intet møde.  

17.  Vi maler fastelavnstønder. 

24. Fælles Fastelavn for alle. Se andetsteds.      

Marts: 

  2. Jeg kan selv. Uniform og tørklæde. Laver tørklædering.  

  9. Kan du binde snørebånd? Pakke sovepose? Mærke dleveres.  

16. Paletten mærket Min familie. Fortæl om din familie. 

23. Mange andre slags familier. Kendetegn? 

30. Kan du smøre madpakke? Gåtur.  
 

 

April: 

  6. Påskeferie 

13. Påskeferie 

14. Tirsdag kl. 17: Vi deler løbesedler ud.  

 Se andetsteds. 

20. Mærket Dig, mig, os. Hvordan bor vi her og rundt i verden? 

23.  Torsdag. Sct. Georgs dag. Urnehoved Gruppe. 

27. Dig, mig, os. Hilsen og mad fra andre lande.  

Mærker udleveres. 
   

Maj: 

  4. Palettenmærket Madeventyr. Stearinbomber.  
 

Kryds i kalenderen: 

Bæver-Ulveturnering: Lørdag den 16. maj 

Bæverlejr i pinsen 30. maj – 1. juni.  
 

Husk at have tøj med, så vi også kan være ude.  
Husk 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 

 
 
 

Februar: 

d. 03. Morse & koder 
d. 10. Vinterferie 
d. 17. Klar dig selv 

d. 24. Fællesmøde Fastelavn og valg til grupperåd 
 

 

Marts:  

d. 02.  Madspild & genbrug 
d. 10. Spejderoverraskelse  
d. 16. Løb 
d. 23.  Knob & besnøringer 
d. 30. Vandretur ved Vibæk (vi mødes ved Vibæk mølle) 

 

 

April: 

d. 06.  Påskeferie  
d. 13. Påskeferie  
d. 14.  Tirsdag kl. 17: Uddeling af løbesedler 
 Se andetsteds. 
d. 20. Optakt til båltænding 

d. 23.  Torsdag. Sct. Georgs dag. Urnehoved gruppe 
d. 27. Båltændings prøve 

 

 

 

Kryds i kalenderen: 

Bæver-Ulveturnering: Lørdag den 16. maj 

 

Hav altid tøj med der passer til vejret,  

da vi forsøger at være ude hver gang. 

Husk at melde afbud  

  
Ulvehyl og hilsner  
Lisbeth og Mathias 
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Kære spejdere og forældre    6.01.2020 

Som I alle ved, har vi store udfordringer med at have ledere nok til trop- og 

seniorspejdere. 

Vi har den 15.1.2020 haft møde sammen med DDS, hvor der var repræsenteret ledere 

og spejdere fra begge grupper. Ligeledes var gruppebestyrelsen fra KFUM der også. 

Til mødet blev der lavet en liste med ønsker fra spejderne til fælles-spejdermøderne. 

Disse blev prioriteret med håndsoprækning. Ud fra det, er der i fællesskab blevet lavet 

et program indtil sommerferien. Der er nogle af møderne, hvor indholdet ikke er helt 

planlagt endnu, men det bliver gjort i samarbejde ved et af de første fælles 

spejdermøder. 

Spejdermøderne ligger hver 14.dag, enten om tirsdagen eller om onsdagen fra kl. 18.30 

- 20.30. Der vil desuden forekomme fællesmøder i KFUM Høruphav, som kan ligge en 

anden dag, f. eks. fastelavn.  

Vores egne spejdere vil udover fællesmøderne have ca. 1 spejdermøde mere om 

måneden, så husk at tjekke programmet. 

Der skal MEGET gerne komme 1-2 forældre ved hvert Spejder møde, som kan give en 

hånd med, der hvor lederne har brug for hjælp. Der vil i alt, hvis alle kommer, være ca. 

23 spejdere, 2 ledere fra DDS og Julie og Gry fra vores spejdere. De 16 spejdere er 

vores egne. 

Der er oprettet en Messenger gruppe, så spejderne og lederne kan holde hinanden 

orienteret. 

Afbud gives til Julie på sms 24844096 og IKKE på Messenger, da der så kan opstå en 

hel kæde af afbud.  

Vi håber på forældrenes opbakning til det kommende program og samarbejde med 

DDS, da det alternative vil være, at vi ikke kan tilbyde vores spejdere det store 

program. Vore 2 dygtige lederassistenter skal ikke stå alene med16 spejdere. De vil 

også være sårbare, når 1 af dem ikke har mulighed for at komme til et møde. I så fald 

må mødet aflyses. 

Vi glæder os til samarbejdet mellem KFUM og DDS, men også med forældrene. 

Der vil den 31. marts være evaluering imellem lederne i de to grupper.  

Spejderhilsen fra ledere og Gruppebestyrelsen 

Denne meddelelse er sendt ud på mail via medlemsservice. 

 SVAR VENLIGST TILBAGE, så jeg ved, I har læst den, og skriv gerne, hvilke(t) 

møde I kan hjælpe ved.   

Sph. Birthe 
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Program for Spejder-Senior 
Mødetid: 18.30 – 20.30 



 

Side 12 

Billeder 

 

 
 

     
 
   
     

 
 
 
   

 
     

 
 

 
 
 
 

  

Jule- 
weekend 

Julemarked 

Ulvene laver 

pebernødder 

Plejehjemmet 

Bævernes 

juledekorationer 
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Juleafslutning 

Nytårskur 
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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  se 
varer og priser. Bliv medlem af Klub 
Highfive og få mindst 10% rabat på 
varerne. Sms High5 til 1272. 
 

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, kan 
du sælge den igennem os. Spørg 
også efter brugte uniformer, bukser og andre ting. 

 
T-shirt med Høruphav Spejder logo 60 kr.  

Tørklæde 40 kr. 
Startpakke med T-shirt og tørklæde.  
80 kr. pr. sæt 
 

Mærkerne på den nye uniform 
 

  

Eventyrmærket hos bæverne 

http://www.55nord.dk/
http://www.55nord.dk/


 

  Side 15 

Grupperåd og udvalg 
 

Udvalg m.m.  Telefon:   Mobil:        Mail: 

Gruppeleder:   

Ulla Vang Grau   40624922 tommy.grau@stofanet.dk 
 

Gruppebestyrelse:   

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                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                 25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

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

Helen Christensen   29730325 helen.grishauge@gmail.com 
 

PR-udvalg:   

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

Juletræsindsamling: 

Erik Sørensen   74416093 30296093 skovhoj66@gmail.com 

Thorkild Christensen   74415712 20454613thorkildchr@gmail.com 

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

Brian Johannsen   40505553 bjo@toptryk.dk 
 

IT– Udvalg 

Birgit Christensen                 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 
 

Fondsansøgninger: 

Kasper Sckerl    23839380 kasper.sckerl@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 @ adr./ mobil nr. ikke er med, eller der er fejl, venligst oplys redaktøren om det. 

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:helen.grishauge@gmail.com
mailto:birthemt.spejder@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:kajepsen@gmail.com
mailto:atranekjer@stofanet.dk
mailto:martin@riis.mail.dk
mailto:nielserikjepsen@gmail.com
mailto:kasper.sckerl@gmail.com
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 

 

Seniorer: Vakant.  
Spejdere: Vakant. Indtil da: 

 Julie Boye Thygesen  24844096 

 Kirke Hørupvej 13, Kirke Hørup julie627d@gmail.com 

 Gry E. Christensen, Lebøl gry.e.christensen@gmail.com 

 Per Thomsen 

 

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 

 

Hytten: Tommy Grau   23344928 

 Vesterbakken 42, Høruphav tommy.grau@stofanet.dk 

 

 

 

 
 

KFUM-Spejdernes hytte 
Lambjergsned 7b 

Høruphav 
Tlf. 74 41 66 03 
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