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Årets første udgave af TUPLA 

indeholder blandt andet invitation 

til vores Grupperådsmøde den 21. 

februar, hvor vi meget gerne ser så 

mange forældre som overhovedet 

muligt. Grupperådsmødet er 

spejdernes generalforsamling, hvor 

vi også går langt dybere ind i 

fortællingen om spejderarbejdet i 

gruppen og gruppens arbejde med 

hinanden og Gråsten by. 

 

 

 

 

 

 

Fællesweekenden står for døren og 

det plejer at være en stor oplevelse 

for små som store. Der er 

traditioner som tøndeslagning med 

efterfølgende kageræs, der er god 

mad og sjove aktiviteter udendørs 

som indendørs. 

Vi glæder os til at se så mange 

spejdere som muligt på lejren. 

Invitationen er i bladet og uddeles 

også særskilt til spejderne. 

 

 

 

    

Gruppen 
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I år har vi valgt at lave ½ årsplanen 

i samråd med minierne, det blev 

modtaget med nogen iver, og der er 

mange mærker på programmet i 

dette ½ år. 

 

Bla. Planlægger vi en Primi-tur, 

hvor hele 4 mærker skal afsluttes på 

samme tid. Nærmere info omkring 

dette følger, når vi kommer lidt 

tættere på. 

Først skal vi i gang med ½-

årsplanen, og de næste tre måneder. 

Vi starter ud med at tænke på 

dyrene i naturen, og øve vores 

førstehjælp, det er altid godt at 

kunne. 

 

Minierne havde et stort ønske om at 

lave mad over bål, så det er også på 

programmet, og så begynder vi 

allerede nu at forberede vores 

Primi-tur, ved at begynde at lære 

at bygge bivuak, vi starter inde, 

hvor det er lidt nemmere at se, og så 

går vi ud i skoven og arbejder 

videre der, når det lysner til 

møderne. 

Der er fællesweekend, og dertil skal 

vi have snakket om at pakke det 

nødvendige grej, på den bedste 

måde, og øve os på selv at kunne 

bære vores oppakning, og dermed 

også tage hul på selvstændigheds-

mærket. Dette kræver også ture ud 

i trafikken, og måske en cykeltur.   

 

…Så kære forældre, der gives 

løbende info med hjem, og sørg 

nu for at spejderne er klædt på til 

de vejrmæssige udfordringer, og 

påregn at vi gerne er ude. 

 

Alt imens vi arbejder os igennem 

vores mærker, og bliver klogere og 

styrkede i vores kundskaber, øver 

vi stadig vores knob. Der er mini-

divi d. 3.-4. maj, og vi skulle gerne 

have et par stærke patruljer, så vi 

igen kan få nogle divi-pladser med 

hjem. Og der er knob-stafetten, 

vores spejdere er stærke i deres 

knob, og de kan blive stærkere, så 

vi øver med jævnt mellemrum. De 

må også gerne øve hjemme, det er 

de 5 knob der er i Flammen de skal 

kunne. 

Mini 
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Efter vinterferien tager vi igen fat 

på besnøringer, da vi skal prøve at 

bygge en lejrplads, bygge bivuak, 

arbejde mere med bål og, og, og… 

Meget mere spændende 

 

Afbud til møderne bedes sendes til 

Samantha på tlf. 41661860 

 

 

Spejderhilsen Sulfo, Ingo og 

Samantha 
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Miniernes plan 1. halvår 2019 
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 TUPLA  

                                        Del 2  

 De følgende sider indeholder den 

officielle indkaldelse til årets 

grupperådsmøde i spejderhuset 

  

Torsdag den 21. februar  

kl. 19.00  
  

  

 

Kære forældre 

Der er mange måder, at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at 

møde op til det årlige Grupperådsmøde. Grupperådsmødet er 

spejdernes generalforsamling. Og vi vil forfærdelig gerne fortælle jer 

om vores spejderarbejde. 

 

Med spejderhilsen Bestyrelsen 
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Grupperådsmøde for GråstenSpejderne 
torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 

  

Dagsorden   

1. Valg af dirigent og referent  

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen   

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Forelæggelse af gruppens årsplan og beslutninger om gruppens 

udvikling og spejderarbejde  

6. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent  

7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5 

8. Valg til bestyrelsen af:  

 Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige 

forældre,  

 Unge i styrelsen  

 Ledere, herunder mindst en gruppeleder  

 Suppleanter      

9.  Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet  

10. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet.  

11. Valg af revisor og en revisorsuppleant.  

12. Beretning fra større arrangementer til knyttet gruppen. jf. § 50.  

13. Eventuelt.  

  

  

Forslag til dagsorden sendes til Christa Bonde på mail: 

christabonde@gmail.com  så det er fremme senest mandag d. 11. 

februar.  

  

  

mailto:christabonde@gmail.com
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Bestyrelsen  
   

  

Bestyrelsen består af følgende:  

  

Forældrerepræsentanter:  

  

Formand: Vakant  

 

Kasserer: Grethe Sommer  På valg  

  Maria Schütt  Ikke på valg 

Christa Bonde   Ikke på valg 

Stine Sølverblad   På valg – ønsker ikke genvalg 

 Tina Olsen 

 

Leder:  

 På valg – ønsker ikke genvalg 

 

Gruppeleder Paul Frydendall  Automatisk medlem  

Lederrepræsentant  

  

  

 Vælges af ledelsen  

Ung i bestyrelsen       Vælges  

  

Som det fremgår af ovenstående vil vi meget gerne finde en ny 

formand og 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Det vil glæde os 

hvis der er interesserede blandt forældrene der ønsker at blive en del 

af spejderarbejdet hos GråstenSpejderne. Sig gerne til inden 

grupperådsmødet.  
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Bestyrelsens årsberetning 
  

  

Endnu et år er gået og der er sket meget. Bestyrelsen har og er stadig 

presset, da der har været udmeldelser/udskiftning og manglende 

formand. Vi har hårdt brug for flere forældre i bestyrelsen. 

Gruppelederen blev også skiftet ud i oktober, dog uden at have en ny 

til posten.  

 

Det værste er, hvis vi skulle miste spejdere på denne bekostning. 

Lederne og vi andre, bestræber os på, at spejderne ikke bliver berørt af 

uroen og forældre er mere end velkommen til at opsøge både lederne 

og medlemmer af bestyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål, mangler 

eller utilfredshed. De fleste af os er i hytten om onsdagen, hvor der altid 

er kaffe/te på kanden. Forslag og ideer er også velkomne. Vi vil alle det 

bedste for spejderne. 

 

Spejderne, forældre, lederne og bestyrelsen har fået samlet aviser og 

pap i containervis, sikke en fest. Forældreopbakningen er desværre 

mangelfuld. Det er ofte de samme vi ser, og dem er vi selvfølgelig glade 

for at se. Men vi mangler kontakt med de sidste. Arbejdet er ikke 

hårdere end hvad man selv gør det til. Hyggen derimod, er helt i top. 

Så vi skal have fundet en måde, at få de sidste med, så de kan se, hvad 

spejderne egentlig går og laver og pengene går jo tilbage til børnene, så 

win win her. 

 

Der har været lidt oprydning i spejderhytten, så der er plads til 2 

patruljer for Klanen. Oprydning er altid godt, vi finder en masse 

spændende ting, som måske endda kan bruges til inspiration til 

spejdermøderne. 

Der er lagt planer for udendørsarealerne, hvor der er lagt op til en 

arbejdsweekend/dag i foråret 2019. Igen kalder vi på forældrene, som 
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kan være med til, at deres børn får de bedste muligheder/omgivelser for 

rigtig spejderarbejde. 

 

Sommeren 2018 var af den varmeste af slagsen, vi længe har set og det 

er blevet udnyttet. Spejderne har haft et stramt program: Der har været 

Fællesweekend, hvor alle Gråsten spejderne var samlet på Stevninghus, 

Fællesspisning med forældre i hytten med god opbakning fra 

forældrene, 4. maj højtideligheden og Oldtimerløb, Skt. Hans, sammen 

med Gråsten Roklub, Sommerafslutning, igen med fælles mad og 

hygge, Sommerlejr, Oprykning, Julelotto, Fakkeloptog, hvor 

julemanden blev vækket og Julemærkemarchen. Og så alle de andre 

ting, som grenene, hver for sig, har afholdt, også sammen med resten 

af Divisionen. 

 

Ved nogle af aktiviteterne får vi samlet penge ind og andre gives der 

penge ud. Arbejde giver også oplevelse og læring og spejderne tager 

det som en selvfølge, at de bidrager. De forstår, at der skal arbejdes for 

at nydes og både spejderne og lederne har meldt tilbage, at turene har 

givet gode oplevelser og læring. Der er fyldt lidt ekstra op i alles 

rygsække og der er mod på flere af slagsen.  

 

Til sidst, skal der lyde et stort TAK til alle ledere, bestyrelsen, spejdere 

og forældre for et godt, spændende og sjovt år hos Gråsten spejderne – 

vi glæder os alle til at se, hvad det nye år bringer os. 

   

Bestyrelsen  

December 2018 

  

 

Regnskab og budget foreligger til 

grupperådsmødet 
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I januar har lederne for anden gang afholdt lederweekend, hvor der blev 

hygget, snakket gruppefremtid og planlagt et spejderår. 

I februar holdt vi vores traditionelle fællesweekend. Det blev sidste år 

vi kan være i Gammel Stevning på Stevninghus, men vi finder altid på 

noget. På fællesweekenden arbejder alle spejdere sammen på tværs af 

alder for at skabe noget sammen. Denne gang handlede det om 

dragebygning og knobtavler.  

I april lykkedes det endeligt at afholde vores længe ventede 

udviklingsdag sammen med Dieter fra korpset. Det blev en spændende 

dag hvor der både var mulighed for at få bevægelse i hjernen og i 

kroppen.  

 

Ligeledes i april lykkedes det at afholde et fælles spejdermøde med 

Beboerne på Dalsmark plejecenter. Det er absolut ikke hver dag en mini 

får chancen for at bage snobrød med en 85 årig – og alle hyggede sig 

med oplevelsen. 

Af andre traditioner fra foråret skal nævnes Sct. Georgs dag, hvor vi 

mødes for at bekræfte for os selv og alle andre at vi vil spejderiet som 

interesse og livsstil. og 4. maj arrangementet hvor vi deltager for at vise 

vores respekt for dem der kæmpede og faldt under 2. Verdenskrig. 

 

Sommerlejre er der også blevet plads til. De større spejdere drog til 

Tyskland for at besøge spejderne i Bucher Berg. De kom hjem med 

dejlige minder, en del kilometer i fødderne og med oplevelsen af intet 

mindre end regnvejr. Noget man for en gangs skyld skulle rejse 

udenlands for at finde denne sommer. Mikro og Mini spejderne drog 

på en mindre tur til Padborg spejderhytte. Der var også garanti for liv, 

glade dage, vandkamp og hygge.   

 Gruppelederens årsberetning  
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I august drog vi afsted igen – for at holde oprykning. Der var mange 

der skulle rykke op, både af børn og ledere og efter en god dag på 

Stevninghus var alle klar til nye udfordringer. 

 

Den første store udfordring i sensommeren var at Aase besluttede sig 

for at stoppe som gruppeleder. Det betyder at jeg, der tidligere var 2. 

gruppeleder, har måtte tage posten som gruppeleder i et stykke tid, med 

Ingo som gruppeassistent. Hvor hyggeligt det end måtte være at iføre 

sig den blå uniform, kan det godt blive lidt overvældende når der i 

forvejen er en masse kasketter både som juniorassistent og som 

tovholder for juniorspejderne i divisionen. Derfor har vi snøren ude 

efter en der har lyst til at være gruppeleder, uden at skulle have andre 

”pligter” i huset. Så, hvis du har en gammel uniform hængende hjemme 

i skabet, og kunne tænke dig at tage den på igen – så bare sig til. At den 

er blevet for lille er ingen undskyldning, så får du bare en ny. 

I efteråret drog en bilfuld ledere og bestyrelsesmedlemmer på kursus 

weekend i Pindstrup. Alle kom klogere og trætte hjem, og jeg taler vist 

for alle når jeg siger – vi skal afsted igen, og vi vil gerne have mange 

flere med næste gang. 

I det sene efterår blev der afholdt Kudo løb. Et løb for ledere og 

bestyrelsesmedlemmer hvor vi skal træne vores egne 

spejderfærdigheder og styrke vores kendskab til hinanden. 

Ud over alt dette har de forskellige grene deltaget i egne 

divisionsarrangementer og små ture. For at læse om alt dette henviser 

jeg til de respektive gren beretninger. 

Til sidst skal jeg takke: 

- Grenlederne for at bakke op, og tolerere at jeg ikke helt har 

fundet mig til rette med gruppeleder kasketten endnu, og gene-

relt bare for at være gode kammerater. 

- Bestyrelsen for at byde mig velkommen i bestyrelses kredsen 

og for støtte og opbakning til de projekter der sættes i gang. 

- Forældrene, for hver uge at låne os jeres spejderunger så vi 

kan arbejde og hygge med dem. 

- Spejderne for at møde trofast op og være glade og yde det bed-

ste de kan. 
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- Alle gode venner af huset der træder til for at hjælpe til avis-

indsamlinger og andre ting, selvom de i princippet ikke har no-

get med gruppen – eller spejderarbejdet at gøre overhovedet. 

- Og tak til alle dem jeg har glemt. 

 

Jeg glæder mig til det næste år sammen med jer alle sammen 

 

Med Spejderhilsen Paul 

 

 

Mikroerne har i år lavet en hel del. Vi lærte at pakke vores egne tasker, 

så vi klar til at tage på fællesweekenden.  

Så har vi været på Mikrotræf på Troldhøj. I år skulle Mikroerne ud til 

Asterix og Obelix i Gallerbyen Troldhøj. Mikroerne lavede mange ting, 

de skulle ud på 4 baser og løse div. Opgaver, efter de havde løst 

opgaverne fik de en brik. Brikken var til et puslespil som til sidst blev 

til et kort over Troldhøj. Med kortet kunne de finde hen til et sted som 

idefix gemte sig. 

Vi har også været på Mikrodag, hvor temaet var Kaptajn Klo  

Vi mødte mange den dag. Mikroerne var rundt på løbet hvor de bl.a. 

mødte Kaptajn Klo, Peter Pan, Klokkeblomst, Piraterne, Wendy, John 

og Michael. Hos Klokkeblomst skulle mikroerne igennem en 

forhindringsbane som blev sværere og sværere. Når Mikroerne havde 

løst posterne fik de udleveret en nøgle, så til sidst endte det med mange 

nøgler. En af nøglerne passede til en kiste, i kisten lå der 

Mikrodagsmærker og guldmønter. 

Ind imellem alle de dejlige oplevelser, har vi i vores onsdagsmøder 

lavet en lang række forskellige ting. Vi har bl.a. Snittet, Lavet knob, 

Samarbejde, Førstehjælp og lavet vores egne stearinlys. 

Så har vi også taget Naturmærket. Vi lærte hvordan vi skal passe på 

naturen og om hvor farligt det er at smide affald i naturen. Vi lærte også  

Mikrogrenens årsberetning 
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hvor lang tid der går før affald forgår.  

 

Vi har også taget 5 kilometermærket og Håndværksmærket. 

 

Vi holdt sommerlejr i Padborg sammen med Minierne. Der hyggede vi 

med spil, klatring og en gåtur til grænsen. 

 

I julen bagte vi pebernødder, julemærkemarch, Julelotto og 

juletræstænding. 

Tak for et godt år, vi glæder os til mange flere! 

 

Spejderhilsen Lasse, Louise og Jesper 
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2018 startede med at vi havde 4 gode stabile juniorer i grenen. Juniorlederne 

var Kenneth og Paul. 

Vi har deltaget i de fælles juniormøder som de forskellige grupper i divisionen 

afholder.  

 

I februar deltog vi i gruppens traditionelle fællesweekend til Stevninghus. 

Denne gang blev arrangementet afholdt i Gl. Stevning.  

Det første halve år har vi holdt vores juniormøder sammen med troppen, et 

samarbejde der har været gavnligt for begge grene. 

I maj måned var vi på divisionsturnering sammen med resten af juniorerne. 

Denne gang gik turen til Augustenborg hvor vi skulle hjælpe Tintin med at 

finde Racham den rødes skat. Jagten førte imidlertid spejderne helt til 

Høruphav ad små snørklede veje. Der fandt de skatten, og måtte bygge en 
bivuak for at kunne komme til at sove tørt om natten. 

Sommerlejren gik i år til den tyske spejderlejr i Bucher Berg, hvor den lille 

men udsøgte flok fik hiket og hygget. Vi fik endda oplevet noget så sjældent 

som regnvejr mens vi var afsted.  

Efter sommerferien havde vi oprykning. Det betød en fuldstændig udskiftning 

i juniorgrenen. Alle juniorer rykkede op i troppen og hele minigrenen rykkede 

op til juniorerne. Kenneth og Lea rykkede endda med op så det eneste der 

blev som det plejede er at Paul stadig hænger i bremserne i juniorgrenen og 

nægter at rykke nogen steder hen. Juniorledelsen er nu Lea, Steen, Vicki og 

Paul. 

Vi deltog stadig i de fælles juniormøder cirka hver anden måned.  

Årets efterårstræf foregik på Stevninghus, hvor vi skulle stifte bekendtskab 

med vikingelivet. Der blev leget lege, snittet i træ, smedet små Thors-hamre 
og som den absolutte winner fik vi lov til at slagte høns og lave dem til suppe. 

Efteråret er gået med koder, kultur, og andet traditionelt spejderarbejde og det 
er også blevet til en lille 10 km vandretur  

I december måned holdt vi som sædvanligt juleafslutnings ædegilde sammen 

med trop og klan.  

Juniorlederne 

Lea, Steen, Vicki, og Paul  

Juniorernes årsberetning 
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Den første halvdel af 2018 holdt trop og junior møder fælles, fordi der 

ikke var ret mange spejdere i grenene. Årets sommerlejr gik til Bucher 

Berg i Sydtyskland, nærmere betegnet Bayern. Efter oprykningen i 

august blev tropsgrenen atter selvstændig.  

Vi har arbejdet med almene spejderfærdigheder på traditionelle og nye 

måder og i øvrigt brugt tid på at finde ud af, hvad tropsarbejde 

indebærer. Troppen er desuden gået i gang med at indrette tropslokalet, 

som de gerne vil have det med opslagstavle, gevir på væggen osv.  

 

Som sædvanlig har troppen deltaget i årets juletræssalg, en både 

hyggelig og kold fornøjelse.  

 

I det nye år vil der blive sat endnu flere færdigheder på prøve, og 

patruljen vil komme til mere og mere at skulle planlægge deres 

ugentlige møder og deres patrulje ture. 

 

 

Med spejder hilsen. 

Troppen. 

 

 årsberetning   
 

  

 

Troppens årsberetning 
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I klanen har vi brugt vores 2018, på at tage en masse nye super fede 

og udfordrende mærker til vores blå uniform.  

 

Vi startede 2018 ud med en weekendtur - den første weekend i januar. 

Her var målet at fuldføre en tur udenfor i 48 timer uden elektronik. Vi 

tog en tur ud til syvstjernen, hvor vi opholdte os i alle 48 timer. Vi 

hyggede os ved bålet, lavede mad og sov tæt for at holde varmen. Vi 

klarede de 48 uden elektronik og fik vores nye mærke til uniformen - 

Off-the-grid.  

 

Hen på foråret fik vi så en ny idé og vi ville da, bo i hytten én hel uge. 

Vi planlagde turen, glædede os til at være sammen som klan en hel uge 

med at hvad det indebærer - så som madlavning, opvask, arbejde og 

skole. Vi havde en hyggelig tur, hvor der også blev plads til hygge som 

computerspil, tv-serier og en tur i svømmehallen.  

Efter denne uge sammen fik vi udløst mærket - Kolle Kolle. 

  

Året 2018 var også året hvor vi blev færdige med at skulle sove i shelter 

én gang i måneden. Juli måned var den sidste måned, vi samlede os til 

en hyggetur i shelter og så var dette mærke også i hus.  

 

Ud over de tre mærker som hele klanen tog sammen, blev David, Jesper 

og Sulfo også færdige med deres individuelle mærker som - Scotty og 

Skirty. Godt gået drenge! 

Ud over mærkerne fik vi da også tid til at prøve kræfter med at bygge 

en katapult.  

 

Vi ser frem til hvad 2019 vil bringe vores vej - måske flere nye mærker 

til uniformen.  

Mange Spejderhilsner  

Klanleder, Louise Sørensen 

 

Klanens årsberetning 
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HER ER BAGSIDEN!  
  

Nyttige informationer om GråstenSpejderne 

Konkel 6a, 6300 Gråsten  

Bestyrelsesformand  Vakant  

Kasserer  Grethe Sommer  2196 1921 

Gruppeleder  Paul Frydendall 4223 5069 

Mikroleder  Jesper Thomsen  2374 6318  

Minileder  Samantha Thybo 4166 1860 

Juniorleder  Lea Sommer  2277 9416 

Tropsleder  Kenneth Danielsen 6127 4838 

Klanleder  Louise Sørensen  

Depot  Christa Bonde 2617 3299 

Udlejer af hytten  Paul Frydendall 4223 5069 

Hyttens adresse  Konkel 6a, Gråsten    

 

Hos GråstenSpejderne er spejderne op i følgende grupper:  

  
Mikro  Fra 6 til 8 år  Onsdag 17.00-18.30  
Mini  Fra 8 til 10 år Onsdag 17.00-18.30  
Junior  Fra 10 til 12 år Onsdag 18.30-20.00  
Trop  Fra 12 til 16 år  Torsdag 19.00-21.00  
Klan  Fra 16 til 23 år  Torsdag 19.00-21.00  

  

  

  

  

  

Har du noget på hjerte, du gerne vil have bragt i TUPLA, så send det 

venligst til louise@johnsen.biz  

  


