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Kære forældre 
Som forældre til en spejder, er du automatisk medlem af Spejderne i 
Hammershøjs Grupperåd. Grupperådet mødes normalt en gang årligt til 
gruppens årlige ”Generalforsamling” hvor lederne og bestyrelse fortæller om 
året der er gået, samt fremlægger planer for det kommende år. Der vil 
ligeledes være mulighed for aktivt at gå ind i spejderarbejdet, enten ved at 
blive spejderleder, blive valgt ind i gruppens bestyrelse, eller hjælpe i én af de 
forskellige udvalg som får Spejderne I Hammershøj til at køre rundt. 

Hvorfor møde op? 
Mødet giver informationer om, samt mulighed for at få indflydelse i dit barns 
fritidsinteresse. Det giver mulighed for at møde de spejderledere der er med 
til at udvikle spejdernes holdninger, meninger og færdigheder. 

Valg til bestyrelsen 
På Grupperådets vælges de forældre, ledere og unge spejdere der de næste 2 
år skal være med til at lede gruppen. Normalt forsøger bestyrelsen at finde 
kandidater til de enkelte poster inden mødet, så du skal ikke være ”bange” 
for at møde op. Hvis du ønsker at hjælpe til eller blot høre mere om dette, så 
tag endelig kontakt til Max eller Susanne. 

Spejder hilsen 

Max Laursen  Susanne Molbæk Gunnar Lanng 
Gruppeleder  Formand  Kasserer 
Tlf. 22 82 65 11 Tlf. 22 61 81 94 
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Program for aftenen 
 

17.30 Velkomst 

17.45 Spisning 

18.15 Børnene starter på aktiviteter 

 Voksne starter på generalforsamling 

 Dagsorden efter vedtægter 

19.00 Besøg af folk fra OK benzin der vil fortælle om sponsoraftale 

  

 Kaffe og te 

Ca. 19.30 Vi forventer at kunne sige ”Tak for i aften”  
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Dagsorden til Generalforsamling 
Ifølge vedtægter 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens og ledernes beretning 
3. Kassererens beretning – herunder årsregnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid Herunder: 

a. Forelæggelse af planer for indeværende år 
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling og 

spejderarbejde. 
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg til bestyrelsen 

a. Der skal vælges kandidater til bestyrelsen 
b. Der skal vælges formand 
c. Vi forventer at have forslag til navne på plads inden mødet. 

8. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 
9. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. 
12. Eventuelt 

 

Bilag til dagsorden 
Hvem er på valg 

Bestyrelsen består af: 
Susanne Molbæk – ikke på valg 
Jesper Danielsen – ikke på valg 
Johnnie Ardal – ikke på valg 
Annette Lilliendahl – ikke på valg 

Mulighed for at stille op til valg! 

Kassere:  
Gunnar Lanng – modtager gerne 
genvalg. 

Revisor: 
Flemming Kammersgaard: modtager 
gerne genvalg 

Revisor suppleant: Esmat Guindy – 
modtager gerne genvalg. 

 



Spejderne i Hammershøj 

5 
Generalforsamling 2018 

Årsberetning fra Spejderne i Hammershøj 
Sikket et begivenhedsrigt år vi har haft ved DDS spejderne i Hammershøj. Der har 
været fart over feltet på mange måder… 

Sidste år ved denne tid forventede vi, at vi kunne overtage den gamle børnehave 
Brevduen på Jernbanegade men intet var sikkert. Den 23. marts 2017 blev det 
vedtaget i byrådet, at DDS spejderne i Hammershøj kunne købe Jernbanegade 27 
i Hammershøj. Der blevet samtidig givet grønt lys for, at vi måtte bruge det 
rekreative grønne område til spejder brug. Med ét blev det ganske vist, at vi 
kunne overtage denne fantastiske bygning, der er som skabt til spejderarbejdet. 
Det har ligget lidt tungt med at få alle dokumenter på plads fra kommunens side, 
men vi forventer det sker snarest……. Vi overtog bygningen officielt den 1. maj og 
siden da er det gået slag i slag med, at få malet, flyttet og indrettet, skiftet 
vinduer er noget af det sidste der er blevet gjort. Det næste der skal ordnes; er en 
varmepumpe der skal sættes op for, at huset skal være nemmere, hurtigere og 
mere økonomisk at varme huset op. Dernæst er det brændeskjul og raftegård 
samt en bålhytte der står på To-Do listen.  

Der er søgt et hav af fonde og mange har været meget velvillige til at donere 
penge til DDS Spejderne i Hammershøj. Hvorfor det også er muligt, at de næste 
projekter ikke blot forbliver en drøm men bliver en realitet.  

Vi var aldrig nået så langt, hvis ikke I ledere og forældre havde været 
behjælpelige med at få malet, gjort rent, flyttet og lavet andet praktisk arbejde. 
En kæmpe tak for jeres indsats stor eller lille. Tusind tak!  

Sct. Hans aften havde vi officielt indvielse af huset og vi fejrede vores 70 års 
jubilæum, godt nok med et års forsinkelse. Rigtig mange trodsede vejret og 
mødte op til vores Sct. Hans fest, fejring af vores nu eget spejderhus og jubilæum. 
Tusind tak for søde kort og gaver i den forbindelse, det varmer med stor 
opbakning til vores spejdergruppe. 

Talen blev leveret af Ib Trankjær, som engang i tidernes 
morgen selv havde været spejder i Hammershøj gruppe. Det 
var en meget flot tale der bl.a.  handlede om Hammershøj 
gruppens spæde start for 71 år siden og om dengang der var 
”rigtige spejder til”. Ib fortalte også om dengang 
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spejderhuset var stationsbygning og om Hammershøj by. Der var en flot rød tråd i 
talen og som giver næring til vores spejderarbejde i dag.  

Hammershøj gruppe tæller i dag 68 medlemmer heraf 57 børn og 11 ledere og en 
velfungerende bestyrelse. Det er flot antal medlemmer for et lille lokalsamfund 
som vores. Der bliver leveret et fantastisk flot stykke spejderarbejde alle ugens 
hverdages aftner. Hammershøj gruppe er meget privilegerede, at have nogle 
gode, stabile og engagerede ledere, som brænder for at videregive af deres 
spejderviden til børn, som gerne vil lære om spejderlivet. Spejderlederne bruger 
meget af deres fritid på, at have de ugentlige møder og være på lejre osv. ganske 
uden betaling. Hvilke er en af spejderbevægelsens grundelementer. Dejligt det 
fortsat er muligt, når vi skriver 2018. Tusind tak til hver eneste af jer ledere, for 
alt hvad I gør for børnene i vores gruppe og i det hele taget for Hammershøj 
gruppe. TAK 

Nok så snart var Sct. Hans overstået før end det blev tid til sommerlejre. Først tog 
Mini-spejderne på sommerlejr i Emmedsbo og siden hen deltog 40 spejdere fra 
Hammershøj gruppe i ”Spejdernes lejr” i Sønderborg, lejrens vision og tema var 
”vi sætter spor”. Det blev en oplevelsesrig uge hvor oplevelserne stod i kø. For 
nogen var det først gang, de deltog i en så kæmpestor lejr, andre var lidt mere 
rutinerede. Det blev en stor oplevelse for alle, at være på lejr sammen med 
37.000 spejdere fra hele Danmark og den øvrige verden.  Vi boede bl.a. på 
lejrplads sammen med nogle tyske spejdere, som vi lavede mad sammen med og 
løste praktiske opgaver med. Det er lærerigt at være afsted og godt at komme 
hjem igen til rindende 
vand og rent og tørt tøj 
😉😉Men der bliver stille 
efter en uge i stort tæt 
fællesskab, spækket med 
udfordringer og 
oplevelser af snart en 
vær art.  Jeg vil love jer 
der blev sat spor! 

Tusind tak for en fantastisk lejr, tak til både børn og ledere.  
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I august var vi atter i gang med 
spejderarbejdet ;-) den årlige 
gruppetur gik igen i år til 
Mariager hvor vi lånte Mariager 
spejdernes flotte spejderhus. 
Temaet for årets gruppetur var 
”Trolddom”. Der blev produceret 
tryllestave, lavet trylleformularer, 
troldmandskapper og alle 
deltagere var til troldmandsprøve inden turen igen gik hjem. På hjemturen tog 
deltagerne veterantoget til Handest, som var det en andet ”Hogwards 
Ekspressen” i Harry Potter. Tak for en forrygende god tur!   

 

 

Der er også blevet dystet i spejderdyder både på divisionsturnering og på 
Minihike. Hammershøjgruppe klarede sig rigtig godt på begge dele. På 
divisionstuneringen vandt minierne førstepladsen i bedste flok og tov trækningen 
og de vandt første og tredje pladsen til Minihike.  Juniorerne klarede sig også flot, 
de vandt natløbet på divisionsturneringen.  

 

Herefter fulgte en flot og stemningsfyldt oprykning i oktober, hvor nogen børn 
skiftede gren og fik nye ledere.  
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Først i januar havde vi første 
gang vores nytårsparade i eget 
hus og efterfølgende var vi i 
Hammershøj kirke til familie 
gudstjeneste. Flot og 
stemningsfuldt var det, da vi gik 
til kirken med fanerne forrest 
efterfulgt af spejderne og deres 
familier.  Hold nu op en flot 
opbakning! Vi var over 90 

deltager, jeg tror aldrig vi har været så mange til en nytårsparade. Til 
nytårsparaden blev der uddelt årsstjerner og duelighedsmærker af snart en hver 
art og specialmærker som; sheltermærket, soveposemærket, shorty mærket, 
kiltmærket, cykelmærket og tørklædemærket. Blot et uddrag af de mærker der er 
taget og er ved at blive taget. Spejderbørnene i Hammershøj gruppe ligger ikke 
just på den lade side……  ;-) 

Vi har også i det forgangene år truffet aftale med Petanque folket om, at de må 
brug vores lokaler i sommerhalvåret mod at de er behjælpelige med lidt 
forefaldet praktisk arbejde, så som græsslåning, maling af udhæng osv. En rigtig 
fin ordning, som jeg tror er en win-win for begge parter. 

Vi har også truffet aftale med Dagplejen om, at de kommer og benytter huset 
hver fredag. De betaler for lejen af lokaler og vi får gjort rent en gang ugentligt.  
Det er dejligt at huset bliver brugt udover om aftenen til spejder aktiviteter. Det 
giver god mening for os alle og men ikke mindst for lokalområdet vi er blevet så 
meget mere en del af og vores arbejde bliver mere synligt. 

For at et spejdersår, som det beskrevne kan lade sig gøre, skal der være nogen 
pengeskabene aktiviteter og i øjeblikket tjener vi penge via; salg af juletræer, 
parkering ved Ny Lundgård til økodagen, salg af lodsedler, uddeling af Trojka nyt 
og som noget nyt kan man støtte spejderne, hvis man har et OK benzinkort. I 
fremtiden skal vi overveje, hvor vi ellers kan skaffe pengene fra …. Ideer 
modtages gerne og med kyshånd!  

For at en velfungerende spejdergruppe, som vores skal kunne fungere skal der 
være en mængde faktorer tilstede, der skal være børn der gider spejderarbejdet, 
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der skal være gode ledere der brænder for spejderarbejdet og samværet med 
børnene, der skal også være en engageret forældregruppe i form af at være 
medlem af gruppestyrelsen, der skal i det hele taget være engagerede forældre, 
som er villig til at stå på post, bage kage, hente og bringe børn og nu også være 
behjælpelig med at male og i det hele taget ordne hus. Jeg syntes i høj grad, at 
jeg kan ”vinge det hele af ” med en stor glad smiley 😊😊  

Jeg vil lige nævne vores kassere Gunnar Lanng der har ydet en særlig indsats i år, 
for uden hans hjælp og egenskaber var vi ikke nået i mål i forbindelse med 
hushandlen, alt hvad der fulgte før, under og efter købet af spejderhuset.  
Det samme gør sig gældende for Flemming Kammersgård. Du har været en 
uundværlig hjælp. Tusind tak. 

Tusind tak hjælpen til alle der på den ene eller den anden vis har bidraget til at 
Hammershøj gruppe er hvad den er i dag!  Lad det være afslutnings-
bemærkningen for dette års beretning. 

Spejderligst Grupperådsformand  

Susanne Molbæk  
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Beretning fra Mikro lederne 
Vi har haft et godt år - hvor vi har været igennem 
mange forskellige aktiviteter. 

Vi nyder rigtig meget at vi er rykket ind i 
spejderhuset – det at vi kan åbne porten fra 
værkstedet og så er vi i gang uden for – det er 
fantastisk. 

Spejdernes Lejr - en fantastisk oplevelse hvor vi 
havde en flok mini spejdere med. 

En Troldmands gruppetur til Mariager – dejligt at 
være sammen med de andre fra gruppen. 

I efteråret arbejdede vi med forskellige temaer - 
så som Grønspættebogen, Robin Hood og Eventyr. 

 

 

Her efter nytår har Mikro spejderne også fået deres sang som vi starter møderne 
med – til melodien "Den lille frække Frederik" 

Vi er en dejlig ræveflok, 
Lidt snu og fræk det er vi nok 
Men gode venner her får vi,  
Og samarbejde kan vi li ́. 

  

Spejder hilsen 

June, Jens Frederik og Henrik 
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Beretning fra Mini lederne 
2017....Så gik det år..? Vi synes lige det var begyndt. Som altid tager det lang tid 
at få skrevet en årsberetning. Inden man får skrevet noget som helst, vandrer 
tankerne tilbage, og det er her det går rigtigt galt med tiden. Man falder konstant 
over gode minder, sjove ting som er hændt og hyggelige stunder med børnene, 
lederne og andre spejdere. Man finder faktisk også ud af, hvor meget børnene 
flytter sig i løbet af sådan et år, hvordan de forandrer sig, - bliver mere grebet af 
det vi laver, arbejder mere koncentreret med de opgaver vi finder til dem, 
udvikler sig, jo det er en fornøjelse at arbejde med børnene.....og jer forældre. 
Det er som om vintertrætheden bare forsvinder. Vi ser forventningsfulde frem til 
foråret og sommeren, så vi kan komme i gang med de nye oplevelser, der venter 
os i det nye år. Vi ved godt at nogle forældre genkender disse linjer, men det kan 
ikke beskrives anderledes. 

I 2017 måtte vi af med hele tre mødeknapper. Det var Marie, Anna og Sigrid der 
var de stolte og mest fremmødte minier. Det glæder os ledere, når børnene har 
et stort fremmøde. Tak for det børn!!! 

Vi er fortsat det gamle lederteam med Ann, Benny og Bente. Vi synes selv, vi er et 
godt trekløver, der har et godt samarbejde. Og vi har mange gode oplevelser 
sammen. 

Ting vi har lavet i 2017: 
Lært at binde firknob. Lært grundlæggende knob. Lavet Foderhuse til fugle af 
mælkekartoner. Lavet A-buk. Lavet trebuk. Lavet tørklædering af hjortegevir. 
Lavet Hovercraft. Lært at bruge en sav. Lavet bål. Verdenshjørner og bruge 
kompas. Grundlæggende førstehjælp. Øvet tovtrækning. Nordiske flag. Kims leg. 
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Patruljetræning. Samlet affald. Lavet heks til Sct. Hans. Lavet gynge af rafter og 
reb. Lært knivregler, snittet spåner. Morse. De fire årstider i naturen. Dyrespor. 
Trætyper. Binde hesteknude. Lavet julegave til forældrene: en billedramme med 
ting fra naturen. Fyrværkeri og regler. 

Mærker der blevet taget: 
Pioner Basic - grundlæggende knob. Klima Basic – Lært om CO2 og 
begrænsningen af dette. Savmærke. Sundhedsmærke – lært om kost, hygiejne og 
bevægelse. 
5-km mærke. 10-km mærke. Knivmærke – lært knivregler. Natur Basic mærke – 
lære årstiderne i naturen, trætyper, dyrespor. 

Specialmærker: 
• Marie har taget Shortymærket = Short til spejdermøder i et år. 
• Sebastian og Laurits har hver taget Sheltymærket - sove i shelter 1 x hver måned 

i et år. 

Arrangementer og ture: 
• Nytårsparade først med morgenkaffe i konfirmandstuen i Vorning for forældre 

og børn. Derefter gudstjeneste med fanerne i Vorning kirke. Uddeling af 
årsstjerner. 

• Økodag på Ny Lundgård: Her deltog nogle minier og hjalp med parkeringen. 
• Divisionsturnering: Her vandt minierne en 1.plads til dagsløbet. Blev kåret til den 

bedste flok og vandt tovtrækningen. Super, super flot. 
• Soppefest: Optog gennem byen + spejderstand på stadion med snobrød og 

pandekager. 
• Sct. Hansfest og indvielse af nyt 

hus: God aften med mange 
fremmødte 

• Sommerlejr på Emmedsbo: Super 
god lejr – traktortur ude at se på 
dyr - gik 10-km. Tur til Fjellerup og 
spise kæmpe is. Lave gipsaftryk af 
dyrespor. 
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• Sommerlejr 2017 i Sønderborg: Flere minier deltog 
• Socialuge: De store spejder havde lavet et spejdermøde med løb på 

spejdergrunden temaet var eventyr. 
• Gruppetur i Mariager: Temaet var magi og trolddom. Rigtig god tur og vi kørte 

hjem med veterantog. 
• Havens dag på Ellengaard: Her bagte vi pandekager og snobrød både lørdag og 

søndag. 
• Mini Hike på Fussingø: Årets tema var Robin Hood. Humlerne vandt en flot 

1.plads og Guldbasserne fik en 3.plads. Rigtigt flot!!! 

 

• Mini mikro dag: Foregik i Randers, først et lille løb, og derefter i biografen og se 
”Mysteriet om den kæmpestore pære.” 

Spøjse spejderhilsner fra Ann, Benny og Bente 
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Beretning fra Junior lederne 
Junior grenen er en slags overgangsfase mellem mini og tropsspejder. Dette både 
indenfor patruljearbejde, selvstændighed i opgaveløsning, spejderfærdigheder og 
sociale spilleregler. Junior spejderne bruger en del tid på det at lære det at 
samarbejde, dele opgaverne imellem sig i patruljen, og at holde målet for øje så 
opgaven lykkedes. Når man som junior deltager på den årlige divisionstunering 
(divi), så er det på egen hånd. Dette skal forstås på den måde at vi som ledere er 
der til at holde øje, men juniorne skal selv opbygge lejrpladsen, selv lave og 
udføre opgaverne, gå i seng og stå op. Dette betyder at der i løbet af 
vinteren/foråret er en del ”træning” i de forskellige discipliner, så de som patrulje 
er klar til divi. Dermed sagt at de får lov selv at prøve at grave bål steder, lave 
pionering, opsætte telt og meget mere, forud for divi. Der er rigtig mange 
punkter vi skal nå igennem i denne fase hvor de går fra at være mini-spejder til at 
blive en junior-spejder. Vi forsøger at give dem en masse værktøjer til at turde stå 
på egne ben og at tage opgaverne med fuldt gåpåmod. Derudover laver man 
selvfølgelig en masse skæg og ballade og hygger i hinandens selskab. 

Vi har i det forgangne år haft 8 juniore 
før oprykning og 22 i alt efter 
oprykningen i oktober. Den store 
ændring i junior antallet, har i år givet 
en øjenåbner i forhold til kravet til 
planlægning. Det har for os som ledere 
været noget af omvæltning. Men vi har 
været så privilegerede at få en 
ordentlig flok unge mennesker som kan 
selv, og som tør selv. Fordelen ved at 
have en så stor flok er at der nu er 
juniore nok til at kunne lave flere 
patruljer og dermed lidt intern kamp 
om hvem der er hurtigts og lign. Dette 
øger motivationen og gør at opgaverne ikke bare ender i ”hat og briller”. 

En fælles junior tur i en kold januar weekend med de andre grupper fra 
divisionen, var juniorne også med på. I hvert fald 3 ud ad 8 dengang. 3 seje tøser 
stillede klar til udfordringer iført shorts, grundet mærket shorty. Super respekt fra 
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os ledere over det store engagement de unge mennesker viser. Det skal dog siges 
at for ikke de endte med at blive helt blå af kulde blev de beordret i lange bukser 
af deres ”onde” ledere. 

Vi var i sommers afsted sammen med hvad der føltes som resten af Danmark i 
Sønderborg til Spejdernes Lejr 2017. En lejr med et deltagerantal omkring 38.000. 
Juniorerne ankom til lejren et par dage efter starten, og havde dermed energi 
nok til at kunne klare den store oplevelse, det var at være afsted, resten af ugen. 
En kæmpe oplevelse at være med til så stor en lejr, og på et par junior ben, så 
stor en lejr at de kun nåede at se 30% af lejren. Tak til juniorene for en god tur 
med godt humør. 

Tak for lån af jeres unger, som: 

• Altid er sjove 
• Møg beskidte (efter møderne)  
• Seje 
• Dygtige 
• Og ikke mindst nogen glade unger 
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Beretning fra Trop lederne 
Troppen har haft en rigtig spændende år 2018, med en masse oplevelser og 
personlig udvikling 

Vi er kommet rigtig godt i gang med forløbstanken. Dette er Det Danske 
Spejderkorps metode til projektarbejde. Her får spejderne selv lov til at opbygge 
et forløb på 4-5 møder. Når vi starter et nyt forløb gør vi det ud fra krav, vi først 
har fastlagt. Vi deler derefter hele forløb op i flere dele. Efterhånden som 

spejderne bliver endnu mere fortrolige med 
metoden, vil de få en endnu større ansvar i 
udførslen af hele forløbet. Spejderne får 
igennem forløbene lært en metode til at 
gennemføre et stort projekt, der ved 
starten kan virke uoverkommeligt, samtidig 
vil de have en erfaring at trække på senere i 
livet, f.eks. på arbejde eller i uddannelse. 

Under Spejdernes Lejr i Sønderborg boede vi sammen med en tysk trop fra 
Frankfurt. På trods af lidt sprogvanskeligheder begge veje, gik det rigtig godt og 
spejderne fik oplevet hvordan spejdere rundt omkring i verden gær tingene på 
forskellige måder.  Vi håber at kunne mødes med dem igen en gang. 

 

På gruppeturen til Mariager, fik alle tropsspejderne opgaven som patruljeleder, 
for blandede patruljer af spejdere fra alle grenene i gruppen. Denne opgave tog 
de rigtig flot til sig, og vi kunne trygt stole på at de havde styr på deres patrulje.   
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Troppen har afholdt socialuge i det nye spejderhus i Hammershøj. Dette er en 
tradition for troppen at flytte hjemmefra i en lille uge, og bo i en kollektiv i 
spejderhuset. Spejderne står selv for alt det praktiske i løbet af ugen, såsom 
madlavning, lektier og rengøring. Vi, som ledere, kigger normalt kun forbi i løbet 
af dagen, nok mest fordi vi ikke kan holde os væk. Vi alle fik nogle meget 
værdifulde erfaringer ud af ugen, både praktiske såsom en lås til badet kunne 
være en god ide, samt mere personlige såsom at hvis spejderne får muligheden 
kan de sagtens klare sig selv, også i en travl og stresset hverdag.  

I efterårsferien, uge 42, havde vi igen i år spejdere på PLan, desværre kun en 
enkelt i år, men det håber vi på udvikler sig. PLan er et Patrulje Leder-
ArrangemeNt, der foregår flere steder rundt landet. Det er opdelt i 4 
niveauer/alderstrin. Så spejderne kommer sammen med nogle på deres egen 
alder fra hele landet. Spejderne vil under kurset både lære mere om 
forløbstanken, samt personlig udvikling. Vi får generelt nogle meget begejstrede 
spejder tilbage efter Plan.  

Vi er i troppen begyndt at udvikle vores egne færdighedsmærker også kendt som 
duelighedsbeviser. Dette gør vi, da vi mener at en tropsspejder sagtens kan klare 
højere krav, end de der bliver stillet en mikrospejder. Vi kommer samtidig 
igennem nogle aktiviteter, der let kan blive overset. 

Vi har efter sommeren rykket næsten halvdelen af tropsspejderne op til klanen. 
Dette har betydet at troppen, i øjeblikket, ikke er så stor. Men det har ikke taget 
gejsten fra spejderne. Vi kan som ledere generelt se at spejderne vokser med 
opgaverne, også ret bogstaveligt. Vi synes egentlig at vi når et af korpsets mål. 
Nemlig at udvikle, vågne selvstændige personer, der tør og vil tage ansvar i 
familien og i samfundet. Det er stadig meget personligt givende at være 
spejderleder i troppen. Vi oplever spejderne i en periode i deres liv, hvor de 
udvikler sig kolossalt. Dette er vi meget taknemmelig for! 

Jesper og Henrik 
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Beretning fra Kassereren 
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Info om Spejderne i Hammershøj 
Spejderarbejde for hvem? 
Vi laver spejderarbejder for børn fra de starter i skolen til de omkring 18 år 
gammel. 

• Mikro spejder - ca. 6-8 år - mandag fra kl. 17.30 til 19.00 
• Mini spejder - ca. 8-10 år torsdag fra kl. 16.30 til 18.30 
• Junior spejder - ca. 10-12 år - onsdag fra kl. 18.00 til 19.30 
• Trop spejder - ca. 12-16 år - tirsdag fra kl. 18.30 til 20.30 
• Klan spejder - ca. 16-23 år - mandag fra 18.30 til 20.30 

Spejderhuset 
har adressen Jernbanegade 27, 8830 
Tjele. Det er en gammel jernbanestation, 
bolig, posthus, børnehave og nu 
spejderhus. 

Ud over de almindelige spejdermøder 
bruges det også til ledermøder og 
bestyrelsesmøder - og der er mulighed for 
overnatning også. 

Så har vi aftaler med et par andre klubber og institutioner: 

• Petanque klubben der bruger det som klublokale. Deres petanque baner 
ligger lige over på den anden side af vejen. 

• Dagplejebørnene bruger 
det hver fredag til at 
mødes med hinanden. 
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Depot/Butik 
Spejderne i Hammershøj har også et depot/butik. 

Her kan I købe uniform og andet spejderudstyr.  

 

Butikken bestyres af Tina Bengtsen - og hun har depotet hjemme hos sig selv på 
Skovagervej 117, 8830.  
På vores hjemmeside kan I se hvad hun tilbyder. 

Mail bestillingen til: Tina Bengtsen, Skovagervej 117, 8830 Tjele,  
Mail: tina@tjelesmedie.dk 
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Sponsorstøtte 
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