Lidt om os:
KFUM-spejderne,
4. Esbjerg gruppe holder til på Golfvej 2, Esbjerg N
Spejderaktiviteten er for alle børn og
unge.
Du behøver ikke have boldøje, kunne løbe
stærkt eller hoppe højt. Du skal ikke være
ekspert i Counterstrike eller kampsport på
X-box.
Når man er spejder, opnår man praktiske
færdigheder ved møderne og gennem lejrliv og ture, men allermest har man det rart
og sjovt sammen med gode venner.
Netop samværet med andre unge er en
meget vigtig del af spejderarbejdet — og
vores gruppe har kontakt med mere end 20
venskabsgrupper i andre lande. Derfor er
samværet med udenlandske spejdere også
en stor del af gruppens liv. I sommeren
2006 var vi f.eks på sommerlejr i Ungarn,
sammen med ungarske, tyske, slovakiske og
engelske spejdere.
Spejderarbejdet er tilpasset børnenes alder. Man kan være enten ulveunge, spejder, senior eller rover.
De forskellige enheder mødes på forskellige tider og har naturligvis forskelligt program.

Ulveungerne, der
er børn i 2. og 4.
klasse mødes onsdage, kl. 1800 i
spejderhuset.

Tillykke med dit valg
af juletræ

Spejderne, der er børn og unge fra 4.
til 7. kl., mødes tirsdag kl. 1900 i spejderhuset.
Seniorerne, der er unge mellem 14 og
17 år mødes også tirsdag, men har månedsmøder, hvor der kun er seniorer.
Roverne er unge over 16 år. De mødes 1
gang om måneden forskellige steder.

Læs mere i folderen om:

Vil du vide mere??
Ring til Henry på 75138165 / 20636149
eller check: www.4esbjerg.dk

- træets historie
- træets pasning
- spejdergruppen

GOD JUL

Juletræets danske historie:

Nordmannsgranen

Sådan holder du dit juletræ friskt:

Danmarks første juletræ blev tændt på
godset Holsteinsborg på Sydsjælland i
1808.

Det træ, du har valgt, er en Nordmannsgran.
Træet er opkaldt efter en finsk botaniker,
Nordmann, der i 1836 fandt det dengang
ukendte træ i Kaukasus.

Træet, du har købt hos os, er naturligvis
skovens smukkeste Nordmannsgran. Det er
som nævnt friskfældet og har lang holdbarhed, hvis du behandler det rigtigt.

Træet blev indført til Danmark i 1850, og vi
har nu en meget stor produktion af træer til
eksport.

Det er bedst, hvis træet har fået frost,
inden det blev fældet.

Juleaften 1811 blev Københavns første juletræ - under stor opmærksomhed - tændt
i Ny Kongensgade 221 hos familien Lehman.
I løbet af de næste årtier bredte skikken
sig ud over landet. Først hos præster og
lærere, der bestemt ikke ville stå i skyggen af københavnerne, f.eks. blev Koldings
første juletræ tændt hos lærer Jürgensen
i 1822. Det vakte stor
uro, idet folk troede,
der var ildebrand.
Omkring 1. verdenskrig blev juletræet
rigtigt udbredt, men
det var langtfra alle,
der havde råd til at
anskaffe sig et træ
med pynt og lys. I
mange arbejderhjem var juletræet hjemmelavet - måske af grønkålsstokke, grene
eller kamouflerede kosteskafter.
Gennem de sidste mere end 20 år har vi
solgt juletræer i Gjesing, og alene i den periode er traditionen ændret. I 1984 solgte
vi næsten kun rødgran, men i dag sælger vi
overvejende Nordmannsgran som juletræ.

Træets nåle er mørkegrønne og 2-3 cm lange med tydelige hvide striber på undersiden og et hak i spidsen.

Træet er normalt regelmæssigt opbygget og
kan blive op til 30 meter
højt.
Når det anvendes som
juletræ i almindelige
hjem er det 9—12 år gammelt.
Din Nordmannsgran er friskfældet.
Den blev udvalgt, prøvedanset, fældet, slæbt
ud af skoven, transporteret til salgspladsen og
stillet op lørdag inden 1. søndag i Advent af
ulveunger, spejdere, ledere og forældre fra
KFUM-spejderne, 4. Esbjerg gruppe. Den er
derfor så frisk, at vi næsten skal jage fuglene
ud af træet, inden du går med det.

Frosten gør, at træet ”binder” de nåle der
skal blive siddende.
Opbevar træet på altanen eller terrassen
indtil 1 dag før pyntning. På det tidspunkt
kan du tage nettet af — stille træet op og
dermed lade grenene ”falde til.”
Når træet kommer ind i varmen bør du

ikke vande det. Så tror det bare det er

forår og vil skifte nåle … og det betyder
nåle på gulvet.
Stil ikke træet tæt på en varm radiator
eller brændeovn.
Hvis du overholder disse simple regler, vil
du have et smukt træ, der bevarer nålene
langt ind i det nye år.
Hvis du pynter med levende lys, så hav en
flaske danskvand klar. En almindelig flaske
danskvand, der bliver rystet, kan snildt
slukke en lille ildebrand i en juledekoration
eller i et juletræ.

