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HEJ  ALLE

Så er vi igen i gang med et nyt spejderår. Jeg håber I 
alle har haft en god sommer med mange gode 
oplevelser. 

Vores sommerlejre er i skrivende stund veloverståede. 
Jeg havde selv fornøjelsen af, at opleve et par dage af 
junior og troppens sommerlejr på Forlev 
Spejdercenter ved Skanderborg. Her var rigtig god stemning, både blandt 
spejdere og ledere.  

 De yngste enheder, bæverne og ulvene, var på lejr på Myretuen, hvilket 
også har været en rigtig fin lejr, som kunne følges via de mange gode 
opslag på Facebook.  

Vi kan allerede nu afsløre, at næste års sommerlejr bliver lidt anderledes. 
Sommerlejren 2020 bliver en distriktslejr, hvor alle grupper i Skamling 
distrikt bliver inviteret. Sommerlejren bliver afholdt på Stevninghus 
Spejdercenter ved Kliplev. 
Lejren kommer til at strække sig fra d. 27. juni til d. 4. juli for de ældste 
spejdere. For bævernes vedkommende starter lejren d. 2. juli og for ulvene 
d. 1.juli. Der er fælles afslutning d. 4. juli.  
Distriktslejrene plejer at bringe nogle rigtig gode oplevelser og det er en 
alle tiders mulighed for at møde spejdere fra andre grupper i Kolding 
kommune.   

Denne sommer har en af gruppens seniorer, Christoffer været afsted på 
Jamboree i USA, hvor spejdere fra hele verden mødes. Vi glæder os meget 
til at høre om turen og de beretninger, der vidner om, at spejderlivet er 
meget mere end at mødes en gang ugentligt. 

  
 Jeg håber, at vi alle får et rigtig godt spejderår og at så mange af Jer, som 
muligt kommer til de forskellige arrangementer. Husk allerede nu, at sætte 
kryds i kalenderen d. 25. sep., hvor der afholdes I Hus til Halsen. 

Med stor tak for spejderåret der er gået. 
Spejderhilsen 
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Hej alle f r iske bævere 

Så er vi klar til at starte op igen efter en dejlig 
sommerferie Bæverenheden er for børn, der går i 
i 0. til 1. klasse. 

Hos os lærer vi at holde sammen, og at 
samarbejde. Ligeledes lærer man at færdes i 
naturen og hører historier og som I alle andre 
enheder lærer bæverne igennem leg og ved at 
gøre tingene i praksis. 

Alle bævermøderne starter så vidt muligt op 
udendørs, så giv børnene praktisk tøj og sko 
på. Ligeledes laver vi ting som kan give 
børnene maling osv. på tøjet, så også her er 
praktisk tøj en fordel. 

Vi glæder os til endnu et halvår med en flok 
friske bævere. 

De bedste bæverhilsner 
Niklas, Nanna, Peter &  Karina

 Program

21. aug. Opst ar t  ?Fælles? 

28. aug. Sneboldskamp 

04. sep. Bålaften 

11. sep. Superhelte ?Mærke? 

18. sep. Tørklæder & uniformer 

25. sep. I hus t i l  halsen ?Fælles? 

02. okt. Pølseløb 

06. okt. Distriktsturnering i Kolding

09. okt. Bæverbusseboller 

16. okt. Eft erårsfer ie 

23. okt. Gåtursbanko 

27. okt. Buskgudt jenest e "Fælles"

30. okt. Natur ?Mærke? 

06. nov. Banko ?Fælles? 

13. nov. KImslegsløb 

20. nov. Snigning i Margrethelund 

27. nov. Juledekroationer  

04. dec. Juleafslut ning ?Fælles? 

Onsdag:
17.00-18.30
Kontakt:
Kar ina T. Peter sen

26134991

Niklas Lar sen
29916635



Onsdag:
18.30-20.00
Kontakt:
Bjør n Beyer

51807770

Hanne Aar estr up
42175541

Kære ulveunger  

Vel mødt til sjove timer i ulveflokken. 

Husk altid påklædning efter vejret, da vi 
stort set altid er udenfor.

 I efteråret glæder vi os til Distriktsturnering 
i Marielund Skoven den 6. oktober, hvor vi 
mødes med andre bævere og ulve fra 
Skamling distrikt.

Har I spørgsmål er I altid velkomne til at 
kontakte en af os ledere. 

Akela hyler og venter. 

Hilsen de gamle ulve 
Stine, Peter, Bjørn, Hanne, Aviaja, Lea

 Program  

21. aug. Opst ar t  ?Fælles?  

28. aug. På med ?vand?ten  

  

04. sep. Dolkekursus 

11. sep. Dolkebevis + Primi ild 

18. sep. Mærkeaften 

25. sep. I hus t i l  halsen ?Fælles?  

  

02. okt. Mærkeaften

06. okt. Distriktsturnering i Kolding  

09. okt. Vi laver mad, mødes kl 18.00 

16. okt. Eft erårsfer ie  

23. okt. BUSK forberedelse

27. okt. Buskgudt jenest e "Fælles"

30. okt. Stratego aften 

  

06. nov. Banko ?Fælles?  

13. nov. Snigning, vi mødes ved Kino p-plads 

15.-17. nov. Myretuetur 

20. nov. Fri pga. tur  

27. nov. Julehygge 

  

04. dec. Juleafslut ning ?Fælles? 



 En Facebook t ak
 
 Mange af jer er udmærket klar over at 
gruppen har en velfungerende Facebook-side. 
I skrivende stund er der 468 af jer der har 
været inde og trykke syntes godt om. Det 
lyder måske ikke af alverden. 
 
 Men hver gang en af jer 468 trykker på 
?Syntes godt om? eller kommentere et billede 
eller en status så spredes ringene i vandet 
hurtigt langt omkring.

 Ved hjælp af et enkelt ?tag? kan den taggeds venner jo se billedet og skrive en 
kommentar, som alle vennens venner nu pludselig også kan se. 
 Så da vi lagde billedere ud fra årets sommerlejre, gjorde jeres tryk og kommentarer 
at flere tusinde personer så vores billeder. Heriblandt en del folk som ikke ellers har 
indtryk af hvad spejderarbejdet er for en størrelse. 
 Så Facebook giver en unik mulighed for at vise hvordan spejderarbejdet udfoldes på 
lejr og ikke mindst også på vores almindelige møder. Et kig, som giver et andet 
billede end de historier der slipper igennem mediernes nåleøje som mest drejer sig 
om bankospil, lotterisalg og så videre. Som selvfølgelig også er en del al spejderlivet, 
men ikke så sigende om hvad vi laver til vores møder normalt.
 Så vi vil slutte med at sige rigtig mange tak for dine ?Syntes godt om? og 
kommentarer da de giver det allerbedste indblik i hvordan det er at være spejder i 
Vamdrup. Så fortsæt endelig. 
 
 www.facebook.com/KFUMVAMDRUP 

"The unifor m 
makes for  
br other hood, 
since when 
univer sally 
adopted it 
cover s up all 
differ ences of 
class and 
countr y"

-Baden Powell

Uniform sleje  

Som spejder i Vamdrup giver vi alle 
vores medlemmer mulighed for at 
leje uniform og tørklæde til meget 
favorable priser. 

 Uniform: 102 kr. årligt  

Tørklæde 51 kr.  

Alt leje foregår under vores shop 
på vamdrupspejder.dk  

Vores udlejer Jane kan træffes på 
følgende måder:  

janemarienoe@gmail.com  

Tlf. 25116532  

Der kan ske afhentning ved at 
aftale tid med Jane. 

http://www.facebook.com/KFUMVAMDRUP


?A week of camp life is wor th six 
months of theor etical teaching 
in the meeting r oom.?
-Baden Powell



 

 

KÆRE JUNIORER 

Så er vi klar til at starte op efter en dejlig lang 
sommerferie, og vi ledere har sammensat et program 
for dette halvår, hvor vi både skal lære nye 
spejderfærdigheder og bruge det vi allerede har lært. 

Vi skal bl.a. samarbejde om at planlægge 
weekendturen, så husk at sætte kryds i kalenderen 
den 8. ? 10. novem ber , så du også kommer med på 
turen, som går til Myretuen. 

  

Husk at du til alle møder, uafhængigt af 
programpunktet, skal medbringe tøj efter 
vejret, og meld afbud hvis ikke du kommer til 
møderne.  

Mød op til udfordringer, sjov og hygge med 
dine spejderkammerater. 

  

Vi glæder os til et halvår med sjove og 
oplevelsesrige tirsdage. 

Med junior hilsner 

Michael, Thomas, Trine, Gry og Jane 

Tir sdag:
18.30-20.30
Kontakt:
Thomas Sandholt
41951104

Michael L. Jensen
28432771

 Program  

21. aug. Opst ar t  ?Fælles?  

27. aug. Hvem er hvem   

  

03. sep. Syn af sne 

10. sep. Mad over bål 

17. sep. Pionerbold 

25. sep. I hus t i l  halsen ?Fælles?  

  

02. okt. Distrikts juniormøde 

04.-06. okt. PLPA weekend 

08. okt. Redskabsmøde 

15. okt. Eft erårsfer ie  

22. okt. Ta på tur

27. okt. Buskgudt jenest e "Fælles"   

29. okt. Græskarhoveder 

  

06. nov. Banko ?Fælles?  

08.-10. nov. Myretuetur 

19. nov. Snigning  

26. nov. Julehygge 

  

04. dec. Juleafslut ning ?Fælles? 



Chr ist of fers t ur  på WSJ 2019

forweekender, men dagene i New York var 
virkelig med til at forstærke båndet 
imellem os, inden vi nåede helt frem til 
lejren. 

Efter et par dage i New York gik den så med 
bus mod lejrpladsen. Det gigantiske 
område, som lejren bliver afholdt på, huser 
hvert andet år de Amerikanske spejderes 
nationallejr, og området er før også blevet 
brugt til at afholde X-games, men denne 
gang tog det imod 45.000 spejdere fra 150 
forskellige lande. 

Når man er afsted på sådan en lejr, kan 
man virkelig mærke forskellen på lande og 
deres kulturer, men det var bl.a. det der 
gjorde det spændende. Jeg har mødt 
mennesker fra hele jorden, samt skabt 
venner for livet. 

Men den kulturelle del af turen er ikke det 
eneste, der er værd at skrive om, da der 
var masser af muligheder for at lave en 
masse aktiviteter. Jeg har været ude at 
klatre, jeg har skudt med shotguns og 
pistoler, man kunne køre BMX, 
mountainbike og skateboard, og min 
personlige favorit ? river rafting på USA's 
ældste flod. En stor del af lejren går også 
ud på at bytte mærker og tørklæder, og nu 
har jeg mærker fra mere end 20 lande, 
samt et tørklæde fra Brasilien og Hong 
Kong.

Alt i alt har det været en helt igennem 
fantastisk oplevelse, og jeg vil aldrig 
nogensinde glemme de minder jeg har fået 
skabt. Næste gang i 2023 bliver lejren 
afholdt i Sydkorea, og der vil jeg super 
gerne med, og det synes jeg også at du 
skal!

De bedste spejder Hilsner
Christoffer Pold

Jeg hørte for første gang om Verdens Jamboree, da jeg gik i fjerde klasse, og derefter 
blev det en drøm for mig at komme afsted på lejren. Takket være konfirmationsgaver 
og gavmild støtte fra Sct. Georgs Gilderne, som gav mig et legat, blev min drøm en 
realitet. 

Her til sommer rejste jeg med min trop (Trop Leverpostejmad) og 600 andre spejdere 
mod Summit Bechtel Reserve i West Virginia, USA, hvor lejren denne gang blev 
afholdt. Før lejren skulle man vælge hvilken rundrejse, man ville på. Jeg valgte 
?Byrejse? hvilket resulterede i, at jeg fik fem dages sightseeing i en af verdens mest 
besøgte byer ? New York City. 

Før selve lejren havde jeg allerede været sammen med min trop to gange på to 



 Hej t i l  Troppen
 
 Så tager vi fat på et nyt spejderår, med nye og gamle 
spejdervernner. 
 Som noget nyt i år forsøger vi at indfase patruljesystemmet, 
hvor de nye patruljer selv skal tilrettelægge programmet 
med hjælp fra en leder. 
 Selvfølgelig er der også spejdermøder som du kender dem, 
fyldt med gamle og nye programpunkter som ikke altid er til 
at gennemskue. 
 VI ledere syntes at vi har sammensat et 
godt og varieret program som vil tilgodese 
alle de spejderønsker man gå have. Husk 
allerede nu at sætte kryds i kalenderen da 
vi skal på weekendtur d. 8.-10. november 
og vi helst skal have så mange så muligt 
med.  
De allerbedste hilsner
Lederne

Tir sdag:
18.30-20.00
Kontakt:
Jonas Jør gensen
60675032

Bjør n Schr amm
81619602

 Program  

21. aug. Opst ar t  ?Fælles?  

27. aug. Trop opstart   

  

03. sep. Patruljemøde 

10. sep. Raftemedister 

17. sep. Fagre nye verden 

25. sep. I hus t i l  halsen ?Fælles?  

  

01. okt. Casino 

08. okt. Konditerens marreridt  

15. okt. Eft erårsfer ie  

22. okt. Træk & Slip

27. okt. Buskgudt jenest e "Fælles"

29. okt. Græskarhoveder 

  

06. nov. Banko ?Fælles?  

08.-10. nov. Myretuetur 

19. nov. Snigning  

26. nov. Cafe Fodkold Julespeciel 

  

04. dec. Juleafslut ning ?Fælles? 



Kære senior  

Så tager vi hul på år 2 af seniorarbejdet.  
Vi har haft nogle gode møder, taget et 
par mærker, og er stadig i gang med 
?plask? mærket.   I den kommende 
sæson vil vi dykker længere ned i 
spejderarbejdet. 

Vi har ikke fastlagt programmet, da vi 
som regel hjælpes ad med at finde ud af, 
hvad vi skal og hvornår.  De aktiviteter vi 
ledere har i tankerne er: Byg en stol, bål, bivuak, snitte noget sejt, 
lav din egen kniv, kanon ild, vild med vand (våde sko), VandVittig 
løb, grøn mad fra naturen og et par weekendture.  

Har I ideer eller ønsker så tag dem med og så finder vi ud af det.   
Derudover planlægger vi også et par weekendture, og hvis I har 
lyst, kan i deltage som stab ved PLPA i oktober måned.   Vi forsøger 
også at deltage i de arrangementer som SNIK afholder. 

Vi mødes i spejderhuset mandage i ulige uger klokken 19.00-21.00  
Vi glæder os til et spejderår med mange sjove spejderoplevelser. 

Med seniorhilsen Lederne.

Kasserer  info 

Kære forældre! 

Alle os der har med spejderne at gøre i Vamdrup, gør det 
frivilligt og ulønnet, for jeres børns skyld. 

Kunne I som forældre, tænke over det f.eks. i forbindelse 
med betaling og tilmelding til arrangementer. 

Vi bruger desværre meget spejder tid, på at rykke for 
kontingent, leje af uniform og til at lukke op for tilmelding igen, overhold venligst 
betalings- / tilmeldings frister. Det kan være svært at planlægge aktiviteter når 
man tror der kommer 10, og der i virkeligheden kommer 25. 

Kontingent betaling foregå på hjemmesiden www.vamdrupspejder.dk. Ca. 10 
dage inden kontingentbetaling, sender vi en mail hvor man skal klikke på linket 
og bekræfte, jeres kortoplysninger, altså trækker vi ikke pengene automatisk. 

Medlem  skab og Kont ingent  

Halv årligt kontingent er: 330,- Hvis du vil være spejder, skal man bare møde op 
til et spejder møde. Efter et par spejdermøder skal du ind på 
www.vamdrupspejder.dk og tilmelde dig. 

Fr i plads /  h jælp t i l  bet aling 

Ønskes der friplads eller del betaling så kontakt kassereren på nedenstående 
mail. 

Vi er så heldige i Vamdrup at der muligheder for at søge tilskud til spejder 
aktivitet, men det klarer kassereren kontakt ham om dette. 

OBSOBS: Husk at tilmelde dig, er du ikke tilmeldt dækkes du IKKE af korpsets 
forsikring, eller kan tilmelde digde forskellige aktiviteter 

Hvis du ikke ønsker at være spejder mere, skal der gives besked, til kasserer Erik 
Graversen. 

Udmeldelse skal ske senest ultimo juni eller ultimo december, for at have 
virkning for det kommende halv år. 

Sker udmelding efter nævnte datoer, vil vi trække beløb for til svarende 
måneder. 

Ved spørgsmål kontakt 

Erik Graversen 

Tlf. 20608213 

Email : Spejder@cetg.dk 



"The spor t in 
Scouting is to find 
the good in ever y 
scout and develop it"

-Baden Powell

Bæver ledere 

Karina Petersen: 26134991 

Niklas Larsen: 29916635 

Ulveledere 

Bjørn Beyer: 51807770 

Hanne Aarestrup: 42175541 

Junior ledere  

Thomas: 41951103 

Michael: 28432771

Jane Noe: 25116532  

Tropsledere 

Bjørn S: 81619602 

Jonas Jørgensen: 60675032 

Christian: 30619242

Ann Poulsen: 26148100 

Senior ledere 

Gitte: 41951104 

Michael: 28432771 

Grupperåd 

Formand: 

Kirsten S-Rasmussen: 61650088 

Gruppeleder 

Christian Jørgensen: 30619242 

Assisent: 

Thomas Sandholdt :41951103 

Kasserer: 

Erik Graversen: 20608213 

Uniformsleje: 

Jane Noe: 25116532 

Ann Poulsen: 26148100 

Gitte Sandholdt: 41951104 

Arne Christensen: 20114592 

Louise Kiel: 25140912 
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