
Velkommen til KFUM-spejderne 
Højby Gruppe 

Følg os på facebook på kortlink.dk/ysnb


� 


Gruppens samlingssted er “Raftehuset” i Højbyskoven 
 

  

www.hojby-spejderne.dk

http://kortlink.dk/ysnb


Hvem er vi… 
Der har været spejdere i Højby tilbage før 2. verdenskrig, og KFUM-
spejdernes gruppe i Højby blev officielt stiftet 25. januar 1984.

I dag er der omtrent 25 aktive spejdere i alderen 5 til “mange” år 
organiseret i flere grupper:


• Ællingerne - spejdere fra 3-6 år

• Ulvene - fra 0. til 3. klasse

• Juniorer - fra 4. til 6. klasse

• Spejdere - fra 7. til 8. klasse

• Seniorer - fra 9. klasse til 18 år


Spejdertroppene ledes af en gruppe voksne ledere (se nærmere på 
bagsiden), der planlægger de ugentlige spejdermøder for et halvt år ad 
gangen. Ællingerne har møde hver 2. søndag.


Hvad laver man som spejder… 
De ugentlige spejdermøder foregår så vidt som muligt udendørs i de 

gode omgivelser ved vores hytte 
“Raftehuset” i Højbyskoven, så derfor 
skal man have tøj på, der passer til 
vejret og årstiden.


Af og til tændes der op på bålpladsen, 
hvor der hygges omkring lejrbålet med 
såkaldt primi-mad, og det kan være 
pandekager, stegte kartofler, kylling og 
meget mere.




Lejrture… 
Flere gange årligt er der tilbud om 
deltagelse i lejrture, hvor der er en til to 
overnatninger i telt og med sovepose. 
På turene er der ofte et bestemt tema, 
der er udgangspunkt for aktiviteterne - 
og ofte er turene ledsaget af 
orienteringsløb med kompas, der også 
kan ske som natløb. 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Årets gang i Højby Gruppe… 
Årets gang har sine faste traditioner - og det gælder også 
spejderarbejdet i Højby Gruppe, hvor der er en række faste 
begivenheder.


På gruppens hjemmeside kan der altid 
findes programmer for det kommende 
halve år, og samme sted lægges diverse 
sedler om turene, således at forældrene 
altid kan findes nyt her. Derudover er der 
løbende kommunikation på gruppens 
facebookside.


Husk at følge med i Højby Nyt hvor der flittigt fortælles om gruppens 
aktiviteter.


� 


Spejdere bruger uniform, og her kan gruppen ofte hjælpe med salg af 
gode, brugte uniformer til en fornuftig pris.
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Hvor ligger “Raftehuset”… 
Du finder gruppens hytte syd for 

Højby i Højbyskoven på 

adressen Højby Skovvej 42B.


Hvornår mødes man… 
De ugentlige spejdermøder afholdes i “Raftehuset”:


Hvem kan jeg kontakte… 
Spejderarbejdet ledes til dagligt af Gruppelederen sammen med en 
række spejderledere:


• Ællingerne

• Ulvene

• Juniorer

• Spejdere

• Seniorer

Hver anden søndag kl. 9.30 - 11.30 (lige uger)

Tirsdage kl. 17 - 18.30

Tirsdage kl. 18.30 - 20.30

Tirsdage kl. 18.30 - 20.30

Tirsdage kl. 18.30 - 20.30


Gruppeleder Per Arne Simonsen 65 95 96 98
Ællinger Maria Saabye Hededam 28 15 30 32
Ulve Pia Thaarup 20 44 96 25
Juniorer Freja Skov Larsen 28 14 07 86
Spejdere Freja Skov Larsen 28 14 07 86
Seniorer Andreas Cremer Sørensen 26 29 70 75

Desuden er en række forældre medlemmer af Grupperådet, der står 
for det administrative arbejde i gruppen. Her nævnes følgende:

Formand Dorte Konradsen 42 20 12 01
Kasserer Hanne Bjerrum 22 88 45 23
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