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Lukket gruppe 

KFUM Spejderne Høruphav 

 

 

Med i dette nummer:  

 Nyt fra Formand og Gruppeleder 

 Fællesarrangementer 

 Generalforsamling 

 Nord-Als Musikfestival 

 Sct. Georgs dag  

 Årets sommerlejre 

 Siden Sidst 

 Julemarked. Takkeskrivelse  

 Juletræsindsamling 

 Hjemmespejd 

 Enhederne 

 Programmer og billeder 

 Opslagstavlen 

 Brugte uniformer m.m. 

 Adresselister, Grupperåd og Ledere 

 

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

 

Nytårskur 

Bævere laver hjemmespejd 

Ulvene løser morsekoder 
for at åbne kassen 

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


    Side 2 

Lederkalender 
Marts  

To. 4/3  19.00 Online Gruppebest. og ledermøde 

10/3 Deadline Grønfoder april - august 

12/3  Online Distriktsmøde 

22/3 Grønfoder udleveres 

24/3 19.30 Generalforsamling Online. Indkaldelse er udsendt. 

April  

Ti. 14/4 Ingen uddeling af løbesedler. Alm. Møde sp/sen 

To. 23/4  Sct. Georgs Dag.  

24-25/4 DM i Spejd - Online 

Maj  

To. 6/5  Leder- og Gruppebestyrelsesmøde 

Lø. 8/5 Bæver/Ulveturnering, Sundeved 

Ma 24/5 2.pinsedag. Vibæk friluftsgudstjeneste 

Juni  

11.-13. Nord-Als Musikfestival 

12.-13. Gruppeledelseskonference 

??? Sommermøde med forældre 

  

August  

To. 12/8 Leder- og Gruppebestyrelsesmøde 

13/8 Deadline Grønfoder sept.-nov. 

16/8 & 17/8 B/U start mandag. Sp/sen start tirsdag 

Ma. 23/8 Oprykning og familieløb. Grønfoder udleveres. 

 

 

Vigtigt nyt fra kassereren 
Fra i år er vi gået over til halvårlig kontingentbetaling. 
Indbetaling af kontingent: Den 7. marts er der udsendt mail til alle ang. 

kontingentbetaling (390 kr/halvår for spejdere og 200 kr/halvår for 
passive medl.). Sidste frist for betaling 30. marts 2021. 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 
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Nyt fra gruppelederen 
 

 
Jeg sidder her d. 11/3 2021 og skriver dette indlæg til Grøntfoder. Det er 
lidt over et år siden, at jeg startede som gruppeleder, og det sidste år er 
blevet meget anderledes, end jeg forestillede mig. 
Dagen i dag er årsdagen for statsministerens først tale om corona pande-
mien i Danmark.  
Verden, som vi kendte den for over et år siden, og som den måske vil 
forme sig i fremtiden, vil være anderledes, og i forbindelse med dette, 

kommer jeg til at tænke på et af de spejder mottoer, jeg husker fra mine 
tidligste spejderår: Vær Beredt! Det er et motto der stammer helt tilbage 
fra spejdernes grundlægger Robert Baden Powell. 
Som spejder skal man være forberedt på, at tingene ikke altid er, som man 
forventer, og at man skal være i stand til at handle ud fra de skiftende 
udfordringer og opgaver, som man bliver konfronteret med. 
Året, som er gået, har været præget af mange uforudsete opgaver. 
Planlagte møder, kurser, lejre med mere er blevet ændret eller annulleret. 
I perioder har der været udført ”Hjemmespejd”, og møder er holdt som 

online møder. 
Der har nu i et par uger været afholdt bæver, ulve, spejder og senior 
møder, hvor al aktivitet foregår udenfor efter de regler, der er lige nu. 
Vi forventer efter påske at kunne gennemføre spejdermøderne med vores 
sædvanlige ledere. For tiden hjælper Helle Gry hos ulvene, og det skal hun 
have en stor tak for. 
Julie, som var leder for tropspejderne, indtil hun gik på barsel, har af 
helbredsmæssige årsager valgt at stoppe som leder, jeg vil gerne takke 
Julie for hendes indsat og ønsker hende det bedste. 
Lederne hos bæver og ulve vil efter påske være Birgit, Helen, Ken og 

Mathias, Lisbeth og Gry. Hos spejder og seniorerne er Per trådt til som 
leder sammen med mig. Marie som var leder i efteråret har valgt at 
prioritere sin skolegang. Marie skal have en tak for sin indsats, og jeg 
håber, hun på et tidspunkt får lyst til at komme tilbage som leder. 
 
Der var ikke nogen, der for et år siden var forberedte på det år, som er 
gået, men alle lederne hos KFUM-spejderne i Høruphav har gjort det 
bedste, de kunne, for at gennemføre spejder aktiviteter under de forhold, 
der har været. Jeg vil gerne takke alle spejderledere for deres indsats, 

engagement og for at have været beredt. Forhåbentlig bliver det næste år 
mere forudsigeligt. 
  
Spejderhilsen 
Knud Anker 
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KFUM spejderne Høruphav 

Online Generalforsamling 
 
 

Der indkaldes herved til online generalforsamling  
onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.30 - ??? 

 
Vi beder om tilmelding på mail, så vi derefter kan udsende link til 
deltagelse. Desuden kommer vi forbi med en goodiebag til alle tilmeldte. 
Fristen for tilmelding og forslag til punktet "indkommende forslag" er, 
senest den 20. marts 2021 ved at svare den mail, I har fået tilsendt:) 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer. 

 

2. Valg af referent. 
 

3. Aflæggelse af beretning 
 

4. Godkendelse af regnskab. 
 

5. Gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og 

planer for udvikling og vækst. 
 

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter. 
 

7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen. 
 

8. Valg af to revisorer. 
 

9. Eventuelt. 
 

Spejderhilsen Birthe M. Thomsen, Gruppebestyrelsesformand 

Ved eventuelle spørgsmål ring eller send en sms tlf. 26 73 38 87 

 

Pga. de nuværende Covid-19 restrektioner, afholdes dette års generalforsamling online. 

Vi har en stor bøn til Jer, som er forældre til vores dejlige spejderbørn. Da vi meget 
gerne vil have at vores ledere har mest fokus på vores spejdermøder, har vi meget brug 
for at I vil hjælpe os. Vi mangler forældre til Gruppebestyrelsen, så hvis der er nogen, 
som har lyst og mulighed for at være med i bestyrelsen, vil vi blive meget glade. Send 
gerne en returmail, hvis du vil melde dig til at hjælpe. 

Lidt om opgaverne i bestyrelsen:  

1. 5 - 6 møder om året  
2. Hjælpe med at planlægge arrangementer  
3. Hjælpe til ved nogle arrangementer 
4. Andre opgaver der kan forekomme 
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Høruphav 

 
 

 
 
 
 
 

Nord-Als Musikfestival 11. – 12. – 13. juni 2021 
 
På grund af Corona blev festivallen aflyst i 2020, derfor fejres 40 års 

jubilæum i år og alle billetter var udsolgt på blot 24 timer. Vi er på 
banen som hjælpere for at tjene penge til spejdergruppen. 
 
Vi har allerede en del hjælpere,som er tilmeldt.  
MEN vi mangler stadig nogle hjælpere. Skulle der være nogen, som ikke 
har nået at tilmelde sig, men har lyst et par dage til musik og 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 ca. 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 en medarbejder-
café 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


 

Side 6 

  

 

Kommende Fællesmøder 
 

Sct. Georgs dag, 
    Spejdernes dag…. 

Fredag den 23. april 2021. 
Nydam Distrikt afholder normalt Sct. Georgs dag sammen. 

Måske bliver den anderledes i år. 
Indbydelse følger senere. 

 
 

Loppemarked 
Vi plejer at tjene penge til spejderne ved at uddele løbesedler til 

loppemarkedet i Sønderborg Y’s Men’s Club sidst i april. 
Pga. Corona situationen er loppemarkedet aflyst her i foråret. 

Hvis det bliver gennemført til efteråret, vil vi få mulighed for at tjene penge 
til den tid. 

 
 

Bæver/Ulve turnering 
Lørdag den 8. maj i Sundeved gruppe 

Vi ved endnu ikke, hvordan den bliver afholdt, men nærmere følger. 
 
 

Årets sommerlejre 
 

Årets højdepunkt er sommerlejren, - men skal vi på lejr i år? 
 

Foreløbig har vi ikke planlagt lejr for gruppen eller de enkelte grene. 

Det afhænger af Corona situationen. 
Så snart vi ved, om det kan lade sig gøre, skal vi nok melde noget ud. 

 

Det kunne være dejligt, hvis vi kunne arrangere noget 
i enten Kr. Himmelfart eller Pinsen. 

 
 
 

Spejdernes Lejr 2022 
23.–31. juli 2022 

Vi ved helt sikkert, at vi næste år skal på Spejdernes Lejr 2022  
på Hedeland ved Roskilde. 

Sæt allerede nu et kæmpe kryds i kalenderen,  
så det ikke er lige der, I vælger udenlandsrejse.  
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Siden sidst 
 

 
Julemarkedet 2020 blev også aflyst.  

 
Alligevel fik vi en, efter forholdene, pæn indtægt på ca. 9.000 kr. 
i form af: 
Modtagne sponsorbeløb 
Salg af forudbestilte juledekorationer og adventskranse 

Salg af dekorationer ved Superbrugsen lørdag den 28. novmber. 
 

Vi vil derfor gerne benytte lejligheden her til at takke følgende 
firmaer, samt de mange private, som har støttet  
spejdernes alternative julemarked på forskellig vis. 

 
Danske Bank, Sønderborg 
Hans Jørgen Høj, Mintebjerg  

Hørup Kirke 
Nordea, Sønderborg 
Superbrugsen, Høruphav 

 
Sønderborg Advokaterne,  
Sønderborg 

Sønderborg Bolig- og 
Erhvervsudlejning 
Toptryk Grafisk, Gråsten 

 
Tak til alle, som har bidraget! 

 

 
Juletræsindsamlingen  

 
Atter blev det en kæmpe succes. 
 
Spejderfamilier delte løbesedler ud før 
jul. 
Indsamlingen af juletræer blev ligeledes foretaget familievis pga. 
covid-19 restriktionerne.  
Belønningen var ringriderpølser udendørs.  
Indtægten blev på ca. 18.000 kr., hvilket var et meget flot 

resultat, som vi er særdeles glade for. 
 
Tak til alle, som bidrog med større og mindre beløb. 
 
 
Vi gentager succes’en d. 8. januar 2022 :)  
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Program for bæverne 

Mødetid: Mandag kl. 16.30 til 18.00 
 

 

Marts:   

15. Hulebygger mærket  

22. Karseløb. Medbring mælkekarton    

29. Påskeferie 
 

April   

  5. Påskeferie  

12. Hulebygger  

19. Optagelse af Emma, Hektor og Alexander med forældre. 

23. Fredag. Sct. Georgsdag  

26. Vi spiller ”Sænke lejrplads”  
 

Maj 

03. Opgaveløb 

08. Bæver/Ulve turnering 

10. Vi syr bålkapper og bestikposer  

17.  Vi syr bålkapper og bestikposer  

24  2. pinsedag Vibæk friluftsgudstjeneste 

31.  Eventyrmærket 
 

Juni 

07.   Eventyrløb 

14.  Vi går til stranden. Medbring håndklæde 

21.  Afslutning med forældre. 
 

Juli Sommerferie 
 

August 

16.   Velkommen 

23.  Oprykning og Familieløb 

30.   Bæverdammen 
 

 Husk:- at have varmt tøj på. Vi er ude hver gang.  

- 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 

 
 
 

April: 

d.  5. april  Påskeferie 

d. 12. april.   Intro båltænding 

d. 19. april.  Vi arbejder med mærker 

d. 23. april  Sct. Georgsdag 

d. 26. april.  Vi arbejder med mærker 
 

Maj: 

d.  3. maj  Båltænding opgave 

d.  8.maj Bæver/Ulve turnering 

d. 10. maj  Vi mødes ved Vibæk mølle 

d. 17. maj  Vi arbejder med tov 

d. 24.maj  2. pinsedag intet møde 

d. 31. maj  Morse & koder 
 

Juni: 

d.  7. juni  Førstehjælp 

d. 14. juni.  En tur til vandet 

d. 21. juni.  Sommerafslutning 
 

Juli: Sommerferie 
 

August: 

d. 16.   Velkommen 

d. 23.  Oprykning og Familieløb 

d. 30.   ??? 

 
 
Husk altid tøj der passer til vejret. 

Vi skal være ude hver gang. 
 
 
Ulvehyl og hilsner 
Ulvelederne. 
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Program for spejder/senior 
 

Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.00 
 

April 
d. 6. Vi arbejder med Svanemærket 
d. 13. Vi arbejder med Svanemærket  
d. 20. Vi arbejder med Svanemærket 
d. 23. Sct. Georgsdag Felsted 
d. 24-25. DM i Spejd online tilmelding før 1. april ! 
d. 27. Løb 

    
Maj 
d. 4.  Vi arbejder med Svanemærket 
d. 11. Spejderoverraskelse. Vi kører fra Spejderhytten kl. 16 
d. 18.  Vi arbejder med Gør det selv mærket 
d. 15.  Vi arbejder med Gør det selv mærket  
d. 25.  Vi arbejder med Gør det selv mærket  
d. 28-30. Weekendtur 
 

Juni 
d. 1.  Vi arbejder med Gør det selv mærket 
d. 8. Løb 
d. 15.  Opsamling på Svanemærke og Gør det selv mærke 
d. 22. Afslutning op til sommerferien  
d. 29.  Sommerferie 
   
 
Juli Sommerferie 

 
 
August 
d. 2.  Sommerferie 
d. 10. Sommerferie  
d. 17.  Opstart efter sommerferien 
d. 23. Oprykning og famileløb 
  
 

  
Spejderhilsen 
 
Per og Knud Anker 
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Billeder 
 

 
  

 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Bæverne 
Udendørs møder 
og hjemmespejd 

Bæverne har selv bagt pandekager 
 og snittet figurer til dukketeater 
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Billeder 

 
 

Ulvene gik til stranden for at finde nogle sten, til at tegne på.  

Her er deres resultater. 
Bagefter var de seje til samarbejde og til at løse morsekoder. 
     
   
      

 
 
   
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Knob og besnøringer. 
 

Alle er på vej til at lave en 
lille tømmerflåde. 
 
 
 

Spejdernes Lejr 2022  Hjemmespejd  
 

   
 
Sæt kæmpe KRYDS i kalenderen 
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Billeder 

 
 

Senior Hjemmespejd 
 

   
 

    
 

    

 
 

Tropspejdere 
og seniorer 
 
Første 

udendørs 
møde efter 
nedlukningen 
 
Dejligt at 
mødes igen 
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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/
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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 

Jesper Bonde     93408835 bondejesper4@gmail.com 
 

Hytte- og Materialeudvalg: 

Tommy Grau  23344928 tommygrau53@gmail.com 

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 jepsenleboel@gmail.com 

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

Hanne og Erik Sørensen 74416603 30296093 skovhoj66@gmail.com 
 

Fondsansøgninger: 

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

Revisorer: 

Bente K. Petersen Revisor    22525428 

Jette Jepsen Revisor    22495118 
 

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 
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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  

 Per Thomsen perstamer@gmail.com 

 Marie Plesner Ihle   60460515 

 Sdr. Landevej 202, Høruphav mariepihle@gmail.com 

  

 

Spejdere: Knud Anker Jepsen    28947936 

 Lebølvej 20, Lebøl knudankerjepsen@spejdernet.dk  

 Per Thomsen perstamer@gmail.com 

 Marie Plesner Ihle   60460515 

 Sdr. Landevej 202, Høruphav mariepihle@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 29869353  
 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  tommygrau53@gmail.com 

 

 
 

KFUM-Spejdernes hytte 
Lambjergsned 7b 
Høruphav 
Tlf. 74 41 66 03 
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