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Med i dette nummer:  

 Nyt fra Gruppelederen 

 Præsentation 

 Velkommen til nyt spejderår  

 Kommende fællesmøder 

 Oprykning og familieløb  

 Spejderhjælpen 

 Projekt Spejder 

 Juleweekend 

 Siden Sidst 

 Bæver/Ulve lejr 

 Seniorlejr vandretur 

 Spejderlejr Ærø 

 Tømmerflådesejlads 

 Enhederne  

 Programmer 

 Opslagstavlen 

  Gruppeledelse og udvalg  
 Lederliste, adresser og tlf.nr. 

 
Lukket gruppe 

KFUM Spejderne Høruphav 
 

  
 

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

Bæver/Ulve Lejr, Nordborg 

Tømmerflådesejlads KFUM og DDS 

http://kfum-hoeruphav.gruppesite.dk/
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Lederkalender 
August  Ansvar 

24. Oprykning og familieløb 18-20 Gruppebestyrelsen 

27. Leder- og grupperådsmøde kl. 19-22  

September   

ma. 14. Fællesmøde Spejderhjælpen Gruppebestyrelsen 

18.-19. Projekt Spejder Dybbøl 

19.-27. Spejderhjælpsuge Alle 

26.-27. Landsmøde, Fredericia, Messe C  KA, Gry, BC, 
Jesper B.  

Oktober   

19. Deadline Grønfoder  

10.-17. Efterårsferie. Roland 1?? Seniorledere 

30. og 31. Juleweekend for hele gruppen Charlotte, Birthe, Brian 

November   

2.-3. Grønfoder udleveres  

5. Distrikt Netværksmøde. Nærmere tilgår Distiktsstaben 

 12. Leder + Grupperådsmøde kl. 19-22  

20. Julefrokost  

23.-28. Forberedelser til Julemarked  Alle 

29. Julemarked Alle 

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vigtigt nyt fra kassereren 
 

Indbetaling af kontingent: Den 9. august 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 27.aug. 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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Nyt fra Gruppelederen 
 
 

Et nyt spejderår skal til at starte op, og der vil være 
nogle spejdere og spejderforældre, som ikke ved, 
hvem jeg er. Derfor vil jeg kort præsentere mig selv.  
Mit navn er Knud Anker og jeg har været ulveleder 
ved KFUM spejderne i Høruphav i mange år. Jeg 
stoppede som ulveleder i 2017 og bortset fra at 
hjælpe ved forskellige spejderarrangementer, så 
var det ikke min intension at blive fuldtidsleder 

igen. Nogle uger før valg til gruppebestyrelsen 
ringede Birthe, som er formand for 

gruppebestyrelsen og spurgte, om jeg var interesseret i at stille op til 
valget som gruppeleder, da man manglede en kandidat til posten.  
Kort tid efter jeg blev valgt, blev alle bæver-, ulve- og spejdermøder 
og andre aktiviteter sat på pause på grund af Covid-19, så det blev en 
anderledes start end forventet. Inden sommerferien blev der åbnet op 
for, at der kunne holdes møder i en anderledes form end sædvanligt, 
og efter aftale med lederne blev der på grund af hele situationen også 

ændret på lederbemandingen blandt andet til ulvemøderne. 
Det er mit håb, at vi kan komme til at afholde almindelige 
spejdermøder her efter sommerferien, men der er også en risiko for, at 
der fra regeringens side kommer nogle tiltag, der kan få indflydelse på 
vores møder. 
For bævere og ulves vedkommende vil lederne være de samme. Julie, 
som har været leder for spejderne, er gået på barsel, og jeg har valgt 
at overtage spejderne og seniorerne sammen med Marie Ihle, indtil 
Julie kommer tilbage.  

Jeg vil gerne takke alle spejderledere for deres indsats og engagement 
og ser frem til et år med gode spejderaktiviteter. 
  
Spejderhilsen 
Knud Anker 
 

 

Ved generalforsamlingen den 24.februar bød vi således velkommen til 
Knud Anker Jepsen som gruppeleder og ligeledes til tre nye i 
bestyrelsen, Kim List, Sabrina Smilther Petersen og Jesper Bonde. Tak 

fordi I vil gøre en indsats til gavn for spejderne. 

Samtidig sagde vi farvel til Ulla Grau og Jens Thygesen. Stor tak for 
godt samarbejde gennem mange år til jer begge. 
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Oprykning og Familieløb 
 

 
Kære spejdere med familie.  
Så er ferien ved at være slut, og et nyt spejderår venter forude. Der er meget at tænke tilbage på, 
først og fremmest vore egne oplevelser i familien, men også mange gode og spændende 
spejderarrangementer. 
Corona kom og spændte ben for nogle af de planlagte forårs og sommer arrangementer. Men da vi 
så endeligt måtte mødes igen, var alle gode til at overholde restriktionerne.  
Det blev til sommerlejre, selv om der måtte tænkes nyt. Bævere og ulve var i Nordborg 
spejderhytte, Tropspejderne en tur til Ærø og Seniorerne på vandretur på Alsstien med overnatning 
i Shelter i Mommark.  
Nu er vi klar til et nyt og spændende spejderår med aktiviteter og arrangementer.  
 
Først vil vi byde velkommen til Marie Ihle, som har været aktiv spejder i gruppen i mange år. Hun 
skal hjælpe med tropspejdere og seniorer sammen med Knud Anker. Vi 
glæder os til samarbejdet. 

 
Vores første arrangement er det traditionsrige  
 

FAMILIELØB OG OPRYKNING  
Mandag den 24. august kl. 18.00 - 20.00  
 

Efter velkomsten begynder vi med årets familieløb, som foregår på pladsen, så alle kan deltage, 
små og store, med og uden barnevogne o.lign. Bedsteforældre er også meget velkomne. Inviter 
gerne naboens børn i spejderalderen med, eller klassekammeraten, så vi kan blive endnu flere 
grønne spejdere i Høruphav.  
Man deltager som familie, og den familie, som klarer sig bedst, får overrakt vores vandreskind, med 
ret til at skrive sit navn på det og derefter opbevare det til næste år. Når løbet er slut, er der saft, 

kaffe og kage. Herefter kommer det store øjeblik, hvor de spejdere, som skal rykke op, under stor 
morskab bliver udsat for forskellige "prøvelser", inden de bliver værdige til modtagelse hos næste 
hold. Mød talstærkt op, så vi kan få et par sjove og festlige timer sammen. Arrangementet slutter kl. 
20.00. Er der et par stykker, som vil bage en pladekage, vil vi blive glade. Giv venligst besked, 
tak. :)  

 
De almindelige spejdermøder begynder i uge 34 efter sædvanlig plan.  

 
Bævere (0.-1. kl.): Mandag kl. 16.30 - 18.00 Birgit, Helen og Ken  

Ulve (2.-4. kl.): Mandag kl. 18.30 - 20.00 Mathias, Lisbeth og Gry  

Tropspejdere (5.-6.kl.): Tirsdag kl. 18.30 - 20.30 Knud Anker og Marie 

Seniorer (fra 7.kl.): Tirsdag kl. 18.30 - 20.30 Knud Anker og Marie 

 
Spejd er sejt, og det er sjovt at være mange.  

 
Vi vil gerne have flere spejdere, men vi har også hårdt brug for flere ledere.  
Har du/I som forældre lyst til at være en del af lederteamet, eller kender I nogen, som kunne være 
interesseret, hører vi meget gerne fra jer. Det kræver ikke, at man har forhåndkendskab til 
spejderarbejdet – bare lysten er der, finder vi ud af det i fællesskab. ”Sæt ikke dit lys under en 
skæppe” – Kom frisk og bliv en del af et godt lederteam.  
 

På spejder gensyn :)  
lederne og gruppebestyrelsen 
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Kommende Fællesmøder 

2020 
 

I uge 39 holder vi Spejderhjælps uge. Det er den uge, hvor vi har 
fokus på børn i Ghana. Fra den 19. - 27. september 2020. 
I år er temaet: Alle børn fortjener en ven – børn med udviklings-

handicap skal være en værdig del af lokalsamfundet. 
Inden ugens opstart afholdes der et informations-møde for alle 
spejderne, forældre, søskende, ledere og gruppebestyrelsen.  

 

Mødet afholdes mandag den 14. september fra kl. 17.00 
 

Til dette møde vil der være lavet mad fra Ghana, som bliver serveret for alle, 
der møder op denne aften. Nærmere invitation og tilmelding følger. 
Der vil være forskellige aktiviteter, f.eks. binde knob og besnøringer.  
Hvorfor det er vigtigt at børnene i Ghana kan dette? 

Noget om hvorfor er det vigtigt, vi sorterer affald. Hvad gør 
de i Ghana? Der vil også være andre spændende opgaver.  
 

Udviklingshandicap er i Ghana omgærdet med stærke 
fordomme. Projektet skal nedbryde fordomme, skabe 
accept, social kontakt og et skole- og fritidsliv, så børn med 
udviklingshandicap også får mulighed for at udvikle sig 
socialt og kan blive en værdig del af det samfund, de bor i. 
Projektet bidager til at sikre, at børn med udviklingshandicap opbygger 
selvtillid og bliver inkluderet i deres lokalsamfund. 

Spejderne i Ghana bidrager til at skabe venskabsordninger. Spejderne bliver 
”best buddies” med børn med udviklingshandicap. Deres møder finder 
primært sted på skoler og markedspladser, i kirker og på andre kendte 
steder, hvor det er let samle folk. 
Venskabet vil hjælpe det enkelte barn med udviklingshandicap til at styrke de 
sociale relationer og få mere selvtillid. I dag er dette desværre en stor 
udfordring for børn med udviklingshandicap i Ghana. De føler sig ofte 
ekskluderet og ensomme. 
Samlet set vil projektet bidrage til at sikre, at lokalsamfundet og andre 

interessenter i Ghana får en større forståelse for børn med 
udviklingshandicap, og at de ser børnenes potentialer. 

Vi håber, at I vil møde op til en spændende 
aften. 

Spejderhilsen Gruppebestyrelsen 
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Kommende Fællesmøder 
 
Projekt spejder 

18.-19. september 2020 
 

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. 

Projekt Spejder afholdes i år i Dybbøl gruppe. 
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 2019 

    
 

 
 

 

Juleweekend 
30.-31. oktober 2020 

 

Som optakt til julemarkedet laver vi som altid 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 også 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 
 

Bæver-Ulvelejr 
Brug fantasien på Udforskerlejr 

 
Vi havde en fin lejr i Nordborg KFUM spejdercenter med mange udendørs 
aktiviteter og lejrbål om aftenen. Om lørdagen havde Sct. Georgsgildet på 
Nordals lavet en opgavetur rundt i Nordborg. Mange ting blev udforsket på 
turen. Søndag kom forældrene med picnickurv, inden vi sagde 
farvel og god sommerferie. 
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2020 
Program for bæverne 

Mødetid: Mandag kl. 16.30 til 18.00 

 
August: 

 17. Velkommen til nye og gamle bævere. Hvem er 

bæverfamilien? 

 24. Fællesarrangement med familieløb og oprykning. 

 31. Bæverdæmning ved Vibæk. Start ved hytten. 

  

September:  

   7. Bæverne laver marmelade til spejderhjælp. 

 14. Kl. 17-19.00. Fællesmøde for hele gruppen  

  Vedrørende Spejderhjælpen. 

 19. Lørdag. Projekt Spejd. Dybbøl. Nærmere senere. 

 21. Vi sælger marmelade og tjener penge til 

spejderhjælpen. Forældrehjælp ønskes. 

 28. Bæver og Muldvarp i de underjordiske gange. 

 

Oktober: 

   5. Bæver og hans venner til fest.  

  Bæveroptagelse med forældre. Nærmere senere.  

 12. Efterårsferie. Intet møde. 

 19. Vi starter på Madeventyr 

 26. Madeventyr fortsætter 

30.-31. Juleweekend. Nærmere besked senere. 

 

  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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2020 

Program for ulvene 
 
 

Mødetid: Mandag kl. 18.30 til 20.00 
 
 
August: 
 
Mandag d. 17. Opstart efter ferien 

Mandag d. 24. Oprykning kl. 18.00- 20.00 

Mandag d. 31.   Velkommen til nye ulve. 

 

  

September: 

 

Mandag d. 07.  Dolkebevis Intro. 

Mandag d. 14.     Kl. 17 - 19 Fællesmøde vedr. spejderhjælp 

                              Spejderhjælps uge 19. - 26. sep.  

Mandag d. 21. Opgaver til dolkebevis. 

Mandag d. 28. Spejderoverraskelse 

   

 

Oktober: 

 

Mandag d. 05. Forberedelse til fuldmånemøde  

Mandag d. 12. Efterårsferie. 

Mandag d. 19. Fuldmånemøde 

Mandag d. 26. Intro til båltænding.  

Fr.30.- Lø.31.  Juleweekend. Nærmere besked senere. 

 

 

Hav altid tøj med der passer til vejret,  

da vi er ude hver gang. 

Husk at melde afbud  

  

 

Ulvehyl og hilsner  

Lisbeth, Gry og Mathias 
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Program for 

Spejdere (5.-6.kl.)  
 

Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 

August: 

d. 18. Opstart eftersommerferien 

d. 24 Mandag kl. 18-20 Oprykning og familieløb 

d. 25. Pionering plus andre opgaver 

 

 

September: 

d. 1.  Pionering plus andre opgaver 

d. 8. Pionering plus andre opgaver 

d. 14.  Mandag kl.17 -18:30 - Fællesmøde spejderhjælp 

d. 15.  Store båltændingsprøve  

d. 18. - 19. Projekt Spejder, Dybbøl 

d. 22.  Åbent spejdermøde 

d. 29. Spejderoverraskelse  

 

Oktober: 

d. 6.  Førstehjælpsløbs optakt  

d. 13. Efterårsferie 

d. 20.  Førstehjælpsløbs optakt 

d. 27. Førstehjælpsløb 

d. 30. – 31. Juleweekend 

 

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

 

Spejderhilsen 

       Marie og Knud Anker
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Program for 

 Seniorer  
 

     Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 

 

August 

d. 18. Opstart eftersommerferien 

d. 24 Mandag kl. 18-20 Oprykning og familie løb 

d. 25. Sætte stillads op for Pionering  

    

 

September 

d. 1.  Pionering indgangsportal 

d. 8.  Pionering indgangsportal 

d. 14.  Mandag kl.17 -18:30 - Fællesmøde spejderhjælp 

d. 15.  Pionering indgangsportal  

d. 18. - 19.  Projekt Spejder - Dybbøl 

d. 22.  Pionering indgangsportal 

d. 29. Spejderoverraskelse  

 

 

Oktober 

d. 6.  Forberede førstehjælpsløb 

d. 13. Efterårsferie 

d. 20.  Forberede førstehjælpsløb 

d. 27. Førstehjælpsløb 

d. 30. – 31. Juleweekend 

   

  

 

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

 

 
Spejderhilsen 

         
 Marie og Knud Anker 
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Siden sidst 
 

Seniorlejr/vandretur 
Seniorerne tog afsted på en 11 km lang tur på Alsstien fra Fynshav til Mommark. 

Velankommet til Mommark stod den på Grillmad, hvor alle deltog i madlavningen. 

Så blev der uddelt mærker. Einer fik sin 10 års stjerne, som blev udleveret af Knud 

Anker.       Super god lejr. 

   
 
   

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tropspejderlejr på Ærø 
 

Tropspejderne havde en god 
lejr på Ærø. De tog færgen fra 
Fynshav og boede på to 
shelterpladser i Ærøskøbing. 

Turen rundt i området foregik 
til fods, mens de tog bussen til 
Marstal en af dagene.  
Billedet er fra afgangen i 
Fynshav. 
Mærket Ta’ på tur var til både 
spejdere og seniorer.
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Billeder 

 
 
Tømmerflådesejlads den sidst aften inden sommerferien som afslutning 
på samarbejdet med de blå  

 

   
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fastelavn 2020 



 

Side 14 

 

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/
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Grupperåd og udvalg 
 

Udvalg m.m.   Telefon:   Mobil:        Mail: 

Gruppeleder:   

Knud Anker Jepsen  74416208 28947936 knudankerjepsen@spejdernet.dk 
 

Gruppebestyrelse:   

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

Thorkild Christensen Kass.  20454613 thorkildchr@gmail.com 

Birgit Christensen Sekretær  25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.dk 

Brian Johannsen   40505553 bjo@toptryk.dk 

Charlotte Hjort     26177305 charlotthjorth@gmail.com 
Kim List     42805517 blaamose5@gmail.com 

Sabrina Smilther Petersen     25113635 smiltherpetersen@gmail.com 

Jesper Bonde     93408835 bondejesper4@gmail.com 
 

Hytte- og Materialeudvalg: 

Tommy Grau  23344928 tommy.grau@stofanet.dk 

Thorkild Christensen  20454613 thorkildchr@gmail.com 
 

Julemarkedsudvalg:   

Birgit Christensen  25830987 BirgitTChristensen@spejdernet.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  20454613 thorkildchr@gmail.com 

Brian Johannsen  40505553 bjo@toptryk.dk 
 

IT– Udvalg 

Birgit Christensen    25830987 birgittchristensen@spejdernet.dk 

Jesper Bonde  93408835 bondejesper4@gmail.com 

Brian Johannsen  40505553 bjo@toptryk.dk 
 

Øvrige: 

Monika Hoeck Petersen 74416302 51294368 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 

Martin Riis 74404062 28554062 martin@riis.mail.dk 
Niels Erik Jepsen 74416208 23371424 nielserikjepsen@gmail.com 
Kristine Nørtoft Sørensen 74416603   kristine.noer@gmail.com 

Martin Stenkjær Sørensen  22266093 martin.s.soerensen@gmail.com 

Hanne og Erik Sørensen 74416603 30296093 skovhoj66@gmail.com 
 

Fondsansøgninger: 

Kasper Sckerl  23839380 kasper.sckerl@gmail.com 
 

Revisorer: 

Karen Jørgensen Revisor  25293582 

Bente Petersen Revisor    22525428 
 

Udlån af hytten 
Jesper Bonde  93408835 bondejesper4@gmail.com 
 

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:knudankerjepsen@spejdernet.dk
mailto:birthemt.spejder@gmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:bjo@toptryk.dk
mailto:charlotthjorth@gmail.com
mailto:blaamose5@gmail.com
mailto:smiltherpetersen@gmail.com
mailto:bondejesper4@gmail.com
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:helen.grishauge@gmail.com
mailto:birthemt.spejder@gmail.com
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:brian@casanta.dk
mailto:birgittchristensen@spejdernet.dk
mailto:bondejesper4@gmail.com
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:martin@riis.mail.dk
mailto:nielserikjepsen@gmail.com
mailto:kristine.noer@gmail.com
mailto:martin.s.soerensen@gmail.com
mailto:skovhoj66@gmail.com
mailto:kasper.sckerl@gmail.com
mailto:bondejesper4@gmail.com
mailto:hoei.hhhc@privat.dk
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Ledernumre og -adresser 
 

Gruppeleder: Knud Anker Jepsen   28947936 
 Lebølvej 20, Lebøl knudankerjepsen@spejdernet.dk 

 

Seniorer: Knud Anker Jepsen    28947936 

 Lebølvej 20, Lebøl knudankerjepsen@spejdernet.dk  
 Marie Plesner Ihle   60460515 

 Sdr. Landevej 202, Høruphav mariepihle@gmail.com 

 

Spejdere: Knud Anker Jepsen    28947936 

 Lebølvej 20, Lebøl knudankerjepsen@spejdernet.dk  
 Marie Plesner Ihle   60460515 

 Sdr. Landevej 202, Høruphav mariepihle@gmail.com 
 

 Julie Boye Thygesen (barsel)  24844096 

 Rådhusgade 41A 1 julie627d@gmail.com 

 

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

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

 Gry E. Christensen +4407402454488 

 Lebølvej 20, Lebøl gry.e.christensen@gmail.com 

 

Bævere: Birgit Christensen  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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