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Med i dette nummer:  

 Lederkalender 

 Kalender 

 Vigtigt nyt om kontingent 

 Nyt fra Gruppen 

 Velkommen til nyt spejderår 

 Kommende fællesmøder 

 Naturløb med jem og fix 

 Spejderhjælpen 

 Projekt Spejder 

 Siden Sidst 

 Bæver/Ulve lejr  

 Seniorlejr i shelter 

 Enhederne  

 Programmer 

 Billeder 

 Opslagstavlen 

  Gruppeledelse og udvalg  
 Lederliste, adresser og tlf.nr. 

 
Lukket gruppe 

KFUM Spejderne Høruphav 
 

  
 

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

Seniorweekend 

Familieløb  

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

12. Leder- og gruppebest.møde kl. 19-21.30  

17. Oprykning og familieløb 18-20 Gruppebestyrelsen 

31. Grønfoder ud  

September   

   3.-5. Spejderdyst DT21  

   14. Fællesmøde Spejderhjælpen Gruppebestyrelsen 

18.-26. Spejderhjælpsuge  Alle 

17.-19. Landstræf Roskilde Knud Anker deltager 

Oktober   

1.-2. Projekt Spejd, Jorden rundt på 80 dage Blommeskobbel 

Uge 40 Planlægningsudvalg julemarked Birthe, Charlotte, 

Iben, Birgit 

14. Deadline Grønfoder  

14. Leder- og gruppebest.møde kl. 19-21.30  

10.-17. Efterårsferie. Roland 1 Seniorledere 

26. Grønfoder ud  

November   

5.-6. Distrikt Netværksweekend. Nærmere. Distiktsstaben 

19. Julefrokost  

23.-26. Forberedelser til alternativt Julemarked  Alle 

27.-28. Juleweekend for hele gruppen Alle 

28. Julemarked Alle 

December   

14.   Juleafslutning med overlapning i grenene Alle 

 

Vigtigt nyt angående kontingent 
Indbetaling af kontingent: Opkrævning af halvårligt kontingent udsendes 
først i september måned. 390 kr. pr. halvår. 
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. 25 83 09 87. 
Spejderhilsen  
Birgit  
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Nyt fra Gruppen 
 
 

Et nyt spejderår er ved at starte op. Forhåbentlig bliver det et mere 
normalt år, end vi har oplevet det gennem det deneste halvandet år. Vi 
har flere arrangementer her i efteråret, som vi glæder os til at afholde.  
 
Det første er allerede overstået, nemlig 
Oprykning og Familieløb. Vi havde en 
særdeles fin aften med godt vejr, sjove 
opgaver, hvor familierne dystede om 

vandreskindet, og til sidst oprykningen, 
hvor 5 bævere rykkede op til ulvene. 
Aftenen sluttede med uddeling af 
årsstjerner og to emaljestjerner, en 10 års 
stjerne til Marie Hjorth og en 50 års stjerne til Tommy Grau. Stort 
TILLYKKE til jer begge. Endnu en 10 års stjerne må vente til et senere 
tidspunkt.  
  

Alledrede søndag den 12. september finder 

det næste arrangement sted, idet der i 
forbindelse med Naturen Uge bliver et Kick 
off-event ved spejderhytten. Alle, spejdere 
såvel som ikke-spejdere vil kunne komme 
forbi, være med til den aktivitet, vi har på 
pladsen, tage på naturløb i skoven og få en 
goodiebag med hjem. 

 
På de næste sider vil I kunne læse mere om dette og to 

andre kommende arrangementer, Spejderhjælpsugen, 
som starter med Fællesmøde om Spejderhjælpen og 
Indbydelse til Projekt Spejd i Blommeskobbel, hvor vi 
sammen med de andre grupper i distriktet skal hjælpe 
Philias Fogg med at komme ”Jorden rundt på 80 dage”. 
 
Vi glæder os til at se jer alle både til disse arrangementer, men i 
højeste grad også til spejdermøderne. Programmerne finder I længere 
omme i bladet. 
 

Husk, vi vil stadig gerne have flere spejdere i alle aldersklasser samt 
flere ledere, så meld jer endelig, og inviter andre interesserede 
 
Spejderhilsen, Lederne og Gruppebestyrelsen. 
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Søndag den 
12.september 2021 
Mellem kl. 10 og 14 
Kick off-event ved 

spejderhytten i 
Høruphav 

Aktiviteter på pladsen 
Naturløb i skoven 
Få en goodiebag med 
hjem. 
Mere info følger. 

 

Naturens uge 
 

 
 

 
   

     

 

Prøv igen senere, hvis du ikke kan finde Høruphav 
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Kommende Fællesmøde 

2021 
 

I uge 38 holder vi Spejderhjælps uge. Det er den uge, hvor vi atter 

har fokus på børn i Ghana. Fra den 18. - 26. september 2021. 

I år fortsætter 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 finder sted tirsdag 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 bidrager 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 

 
Indbydelse til 

Projekt Spejd 2021 

Jorden rundt på 80 dage 

 

 

 

Der er blevet lavet et væddemål. 

Kan man rejse jorden rundt på kun 80 dage? Den udfordring har Phileas Fogg og hans 

butler sat sig for at bevise. Men hvis det skal kunne lade sig gøre, har de brug for jeres 

hjælp. For intet er værre end at tabe et væddemål! 

 

Fredag kl. 18 mødes de store spejdere (Junior, Trop og Senior) hvor de skal klargøre og 

afholde afskedsfesten, inden den lange rejse startes dagen efter. 

Lørdag kl. 10 er der afrejse for alle enheder, og forhåbentligt er alle kommet jorden rundt 

på 80 dage når klokken rammer 15. Her vil der være velkomstfest og fejring af, at Phileas 

Fogg har vundet sit væddemål. 

 

Projekt spejd 2021 afholdes ved blommeskobbel hytten. 

Sønder kettingskov 17a, 6440 Augustenborg.  

 

● Vi starter Fredag den 1/10 kl. 18.00 for Junior, Trop og Senior.  

Afgang fra egen hytte kl. 17.30 

● Lørdag den 2/10 kl. 9.30 ankommer Bæver og Ulve og selve arrangementet starter 

kl. 10.00. Afgang fra egen hytte kl. 9.00 

● Vi er færdige Lørdag den 2/10 kl. 16.00 

● Prisen for Junior, Trop og Senior er 100kr. og for Bæver og Ulve 30kr. 

Pakkeliste for Junior, Trop og Senior: Madpakke til fredag aften, tom madkasse til 

lørdag, spisegrej, drikkedunk, grej til overnatning i telt, tøj og sko efter vejret. 

Pakkeliste for Bæver og Ulve: Madpakke og drikkedunk til lørdag frokost, tøj og sko 

efter vejret. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tilmelding og betaling skal ske til din leder senest Fredag d. 10/9. 

Jeg hedder: ________________________ Enhed:______ 

Vedlagt betaling □  eller overført på mobilpay _______  ࠐ 

Kan køre ud: Ja □ antal pladser ___  Nej ࠐ   

Kan hente:  Ja ࠐ    antal pladser ___  Nej ࠐ  

Jeg vil gerne bage en kage ࠐ 
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Siden sidst 
Sørøver-lejr på Kegnæs  

    

Bæver og ulve weekenden var meget sjov og hyggelig.  

Ulvene og bæverne fik mange opgaver de skulle lave.  

Fredag eftermiddag kom børnene til spejderhytten på 

Kegnæs.  

Lørdag fik alle sammen de første par opgaver. De skulle lave nogle pirat  

t-shirts til at have på om søndagen. En mast til deres piratbåd og lære 

nogle sørøversange. Lørdag aften kom Kaptajn Klo på besøg med 

skattekisten. Den sidste dag var der en vandballon kamp med 

deres kanoner, og til sidst var der afslutning med fælles 

frokost med forældrene. 
 

Sørøver hilsen, Gry 

    
 
   
 
 

 
 
  

 
Tak for en god lejr. 

  

7 
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  2021 

Program for bæverne 

Mødetid: Tirsdag kl. 16.30 til 18.00 

 
August: 

 17. Fællesarrangement med familieløb og oprykning. 

 24. Velkommen til nye og gamle bævere.  

Hvem er bæverfamilien? 

 31. Bæverne bygger dæmning.  

  

September:  

   7. Bæverne laver marmelade til spejderhjælp. 

 12. Søndag. Naturens Uge. Kick off event. Se andetsteds. 

 14. Kl. 17-18.30. Fællesmøde for hele gruppen om Spejderhjælpen. 

 21. Vi sælger marmeladen og tjener penge til 

spejderhjælpen.  

 28. Vi starter på mærket Science Pirater 

 

Oktober: 

   2. Lørdag. Projekt Spejd i Blommeskobbel. 

  Se andetseds 

   5. Science Pirater  

 12. Bæveroptagelse med forældre. Nærmere 

senere.  

 19. Efterårsferie. Intet møde. 

 26. Science Pirater  

 

  Husk: 

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

- at ringe afbud, hvis du er forhindret.  

 

Mange klask med bæverhalen, 

Ken, Helen, Iben og Birgit. 
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2021 

Program for ulvene 
 
 

Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.00 
 
 
August 

d. 3.       Sommerferie 

d. 10. Sommerferie 

d. 17. Oprykning og familie løb 

d. 24 Opstart efter sommerferien 

d. 31. Intro til dolkebevis 

    

September 

d. 7.      Dolkebevis opgave 

d. 12.    Søndag - Naturens dag. Kick off event.  

Se andetsteds. 

d. 14. 17-18:30 Fællesmøde spejderhjælp 

d. 21.     Science pirater 

d. 28. Spejderoverraskelse 

 

Oktober 

d.2.       Projekt Spejder - Blommeskobbel 

d. 5.      Fuldmånemøde 

d. 12. Science pirater 

d. 19.  Efterårsferie 

d. 26.    Science pirater 

 

 

Hav altid tøj med der passer til vejret,  

da vi er ude hver gang. 

Husk at melde afbud  

  

 

Ulvehyl og hilsner  

Gry 
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Program for 
Tropspejdere (5.-6.kl.)  

 

Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 

Troppen holder i øjeblikket møder sammen med seniorerne 

 

 

August 

d. 3. Sommerferie  
d. 10. Sommerferie 
d. 17. Oprykning og familie løb 
d. 24. Opstart eftersommerferien  
d. 31. Science Pirater og Gør det selv - Afbud Knud Anker 
    
September 
d. 7.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 12.  Søndag - Naturens dag 

d. 14.  17-18:30 Fællesmøde spejderhjælp 
d. 21.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 28. Spejderoverraskelse  
 
Oktober 
d. 1. - 2. Projekt Spejder i Blommeskobbel 
d. 5.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 12. Science Pirater og Gør det selv 
d. 19.  Efterårsferie 

d. 26. Science Pirater og Gør det selv 

 

 

 

 

 

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

 

 

Spejderhilsen 
Per og Knud Anker 
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Program for 

Seniorer og Rovere 
 

Mødetid: Tirsdag kl. 18.30 til 20.30 

 

 

August 
d. 3. Sommerferie  
d. 10. Sommerferie 
d. 17. Oprykning og familie løb 

d. 24. Opstart eftersommerferien  
d. 31. Science Pirater og Gør det selv – (Afbud Knud Anker) 
 
    
September 
d. 7.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 12.  Søndag - Naturens dag 
d. 14.  17-18:30 Fællesmøde spejderhjælp 

d. 21.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 28. Spejderoverraskelse  
 
 
Oktober 
d. 1. - 2. Projekt Spejder i Blommeskobbel 
d. 5.  Science Pirater og Gør det selv 
d. 12. Science Pirater og Gør det selv 
d. 19.  Efterårsferie 

d. 26. Science Pirater og Gør det selv 

 

   

  

 

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

 

 

Spejderhilsen 
         

Per og Knud Anker 
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Siden sidst 
 

Seniorlejr i shelter 
 

Seniorer og Rover var på weekendlejr fra 2. til 4. juli.  
En god lejr med hygge, god mad, samvær, snak og sjov.  
Tak for en dejlig weekend. 
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Billeder 

 
Oprykning og Familieløb 
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Opslagstavlen. 
Indkøb fra Spejderbutikken 55° Nord 

 

Hvis du vil købe ny uniform 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 
Jette Jepsen Kass.    22495118  horupkfumkassemester@gmail.com 
Thorkild Christensen Kass.ass.  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 
Kirsti Madvig Olesen     51222126  kirsti.madvig@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 
Birthe M. Thomsen     26733887 birthemt.spejder@gmail.com 
Charlotte Hjort     26177305 charlotthjorth@gmail.com 
Iben Nymand  24246180 ibennymand@yahoo.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 

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 

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: 

Kirsti Madvig Olesen     51222126  kirsti.madvig@gmail.com 
 
 

Revisorer: 

Jan Olesen Revisor  61144135 

Bente Petersen Revisor    22525428 
 

Udlån af hytten 
Birthe Thomsen  26733887 birthemt.spejder@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:horupkfumkassemester@gmail.com
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:bjo@toptryk.dk
mailto:charlotthjorth@gmail.com
mailto:blaamose5@gmail.com
mailto:kirsti.madvig@gmail.com
mailto:tommy.grau@stofanet.dk
mailto:thorkildchr@gmail.com
mailto:BirgitTChristensen@spejdernet.dk
mailto:birthemt.spejder@gmail.com
mailto:charlotthjorth@gmail.com
mailto:ibennymand@yahoo.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
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mailto:hoei.hhhc@privat.dk
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mailto:skovhoj66@gmail.com
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mailto:birthemt.spejder@gmail.com
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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   21475118 

 Frederiksgård 3, 6440  per.birthe.thomsen@gmail.com 

 

Spejdere: Knud Anker Jepsen    28947936 

 Lebølvej 20, Lebøl knudankerjepsen@spejdernet.dk  
 Per Thomsen   21475118 

 Frederiksgård 3, 6440  per.birthe.thomsen@gmail.com 
 

  

Ulve: 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 

 Iben Nymand  24246180 

 Toftehøj 88 ibennymand@yahoo.dk 

 

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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