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”Skal vi ikke have bål?” Det spørgsmål 

indledes et ulvemøde ofte med, og da vi jo 

efter vores tur på brandstationen, fandt ud 

af, at vi faktisk er de eneste – sådan 

forstod vi det – der må tænde bål hele 

tiden, er det da også endnu en god grund 

til at blive spejder, hvis man synes det er 

sjovt at lave noget, hvor bålet indgår. Så I 

skal nok regne med, at børnene lugter lidt 

af røg efter spejdermøderne – dog ikke 

hver gang. 

 

Gruppemøde 2016 

Tirsdag d. 1. marts afholdt vi gruppemøde, 

der var flot tilslutning til det og efter 

aftensmaden, som vores spejderledere 

havde lavet, gav Anders Høngaard os en 

spændende indsigt i, hvilke problemer de 

unge i Hjørring har at tumle med i dag, og 

hvad det er vi som forældre voksne kan 

gøre. Tror også det gjorde indtryk på 

spejderne, og forhåbentlig kan de huske 

det fremover. 

Lederne præsenterede de planer, som 

grupperådet var kommet frem til på deres 

visionsaften i januar, og der blev også løftet 

sløret for hvilke planer, troppen og ulvene 

har for sommerlejre. 

Der var ikke nye kandidater til grupperådet, 

som fortsætter med Flemming Pedersen 

som formand, Jesper Horne og Jeppe 

Folsted som forældrerepræsentanter, Lars 

Hansen som kasserer, Søren Hermansen, 

Kirsten og Claus Thomsen som 

gruppeassistenter, Susanne Rævdal som 

gruppeleder samt enhedslederne. Stor tak 

til Lisbeth Kristoffersen og Poul Pedersen 

for deres indsats for spejderne i gruppen, 

også tak til vores revisorer samt til Palle 

Holm for at sørge for god ro og orden til 

mødet, og at vi kom igennem dagsordenen. 

 

PR-arrangement uden 55°nord 

Fredag d. 1. april kl. 16 – 21 har vi 

sammen med Højene gruppe arrangeret 

pandekagebagning og katapultkastning i 

Østergade for at gøre reklame for 

spejderne. 55°Nord ville også komme med 

butikstraileren, men det viser sig, at 

handelsstandsforeningen ikke vil have den 

konkurrence på denne aften, derfor bliver 

det desværre uden mulighed for at handle 

spejdergrej denne aften. Til gengæld kan vi 

høre vores BrassBand spille fra kl. 16 – 17. 

 

Spejdertroppens sommerlejr 

Spejdertroppen har ved at kontakte 

spejderne og deres forældre fundet det 

bedste tidspunkt at holde sommerlejr på. 

Lejren foregår på spejdecentret 

Hummelmosen i uge 27. I kan se mere om 

centret på www.hummelmosen.dk 

Der kommer helt sikkert snart mere 

information fra lederne. 

  

Spejdernes lejr 2017 

Til næste år er der stor lejr i Sønderborg for 

alle spejdere i Danmark – og for de 

udenlandske, som vil tage turen hertil. 

Lejren finder sted fra d. 22. – 30. juli. 

2017. 

Se mere på 

www.spejderneslejr2017.dk/lejren 

 

 

 
 

 

 

Ulvelejr 

Ulvenes lejr foregår d. 20. – 22. maj i og 

ved KFUM-spejdernes i Mosbjerg 

spejderhus, som vi har fået lov til at låne 

denne weekend. Vi tager vores  telt med og 

sover i dette. Der kommer snart mere info 

med tilmelding. 

 

 

http://www.hummelmosen.dk/
http://www.spejderneslejr2017.dk/lejren


 

 

 

20 km vandreskjold 

Ulveungerne har tradition for at tage 20 km 

vandreskjold, og det er nu sidste chance for 

de ulve, der er i flokken. Denne store 

præstation vil vi udføre lørdag d. 30. april. 

Vi starter kl. 8.30 om morgenen fra 

Overgade. Der kommer tilmeldingsseddel 

med bindende tilmelding, idet 

vandreskjoldene skal købes hjem.  

 

 
 

Første skridt af visionerne 

Grupperådet tager arbejdstøjet frem og 

starter næste grupperådsmøde i det 

udendørs område, for at bestemme, hvad 

der skal laves der, for at stedet bliver mere 

spejderagtigt og skønt at være i.  

 

Forårskoncert med KFUM-spejdernes 

BrassBand 

Lige lidt reklame for vores BrassBand, som 

I kan høre lørdag d. 16. april kl. 14.00 i 

Hjørring Sognegård.  

 

 
 

Hjemmeside 

Vi havde fået lavet en rigtig fin hjemme-

side. Så skulle der laves opdateringer på 

systemet gruppesite, som er det, vi har fået 

stillet til rådighed fra KFUM-spejderne, og 

det kunne systemet åbenbart ikke klare. Vi 

blev så at sige slået tilbage til start. Det er 

vi meget kede af, da det betyder en masse 

arbejde til bl.a. Claus, som er vores hjem-

mesidebygger. Det betyder nok også, at vi 

er nødt til at lave en ny aften for at lære at 

lægge noget ud på hjemmesiden. 

Hjemmesiden vil langsomt komme til at se 

ud som det, vi havde fået den til før. 

www.hjoerringspejderne.dk 

 

Lodsedler fra Y´s Mens Clubben 

Så er det igen lodseddeltid. Vi har bestemt, 

at vi tager ud og sælger lodsedler tirsdag d. 

12. april. Hvis alle spejdere møder op til 

dette møde og giver den en skalle, er der er 

overraskelse til det efterfølgende møde. 

Vi har også brug for, at spejderne sælger 

lodsedler hjemmefra til naboer, familie, 

venner eller endda har lyst til at stå foran 

et supermarked. Til den, der sælger flest, 

er der et gavekort til 55°Nord. 

 

Brandbekæmpelse d. 31. maj  

Da vi var på Falck-stationen og så og hørte 

om brand og redning, tilbød Jan Mørk at 

ville lære os at slukke brand. Derfor 

kommer han til spejdermødet og lærer os 

alle om, hvordan vi skal slukke forskellige 

brande.  

 

 
 

Tilbagebetaling af lån til kommunen 

Som de fleste hørte til gruppemødet, har vi 

i forbindelse med tilbagebetaling af lån til 

kommunen betalt en del mere end lånet 

oprindeligt lød på pga., at lånet var et 

indekseret lån. Sagen skulle være 

behandlet på et byrådsmøde til marts. Det 

er imidlertid udskudt til tredje kvartal i år, 

da man vil se nærmere på andres lån for at 

give en så ensartet af behandling af 

sagerne som muligt. 

 

Kalender 

1.april PR-arrangement i gågaden 

 sammen med spejderne i  

 Højene og BrassBandet 

12. april Lodseddelsalg 

16. april Koncert med BrassBand 

30. april 20 km vandreskjold 

20.-22. maj  Ulvelejr 

2.-9. juli Sommerlejr spejdertrop 

http://www.hjoerringspejderne.dk/

