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Thomas og Emil fra troppen på vej 

tilbage til lejren efter en god lang hike. 
Så er det godt, at man lige kan tanke op 
hos købmanden på vejen. ¤



KFUM-Spejderne i Lystrup er et 
kirkeligt arbejde, hvis formål bl.a. er 
at oplære til selvstændighed, med-
ansvar og demokratisk livsholdning.

Formålene søges bl.a. virkeliggjort 
gennem et varieret udbud af akti-
viteter; herunder spejdersport og 
friluftsliv.

Vil du være med, eller har du blot 
lyst til at høre mere, er du velkom-
men til at kontakte Gruppeleder 
Johannes på 40 86 98 95.

Hvor holder vi til? 
Spejderhuset 
Elsted Skolevej 4 
8520 Lystrup
www.lystrupgruppe.dk
info@lystrupgruppe.dk
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Kendskab giver venskab
Så er ferien slut. Den 
har været god og vi er 
klar til at komme igang 
igen med spejder! Der er 
sket en masse nye ting 
her efter sommerferien: 
nye mødetider og nye 
ledere.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Som den eneste enhed mødes bæverne, 
som de plejer: tirsdag kl. 16.30 til 18.00. 
De andre enheder har alle skiftet enten 
mødedag eller mødetidspunkt. Ulvene 
holder nu møder om tirsdagen fra 18.30 
til 20.00. Junior- og tropspejderne mødes 
en halv time tidligere, nemlig 18.30 til 
20.30.

Det betyder også, at der er mange 
spejdere i Spejderhuset på samme tid. 
Vi tror, at det bliver godt med lidt liv 
og glade dage og at vi alle bedre kan 
mærke, at vi er en del af en større enhed 
– at vi alle er en del af Lystrup Gruppe.

Bæverledere
Vores kære bæverleder, Gerda, har i 
mange år været tovholder hos bæverne. 
Hun har fået hjælp af forældre på skift 
og den seneste tid har Signe Henriksen 
hjulpet til fast. Signe har tidligere været 

spejder i gruppen og det er hygggeligt 
og dejligt, at hun har tid og lyst til at 
være leder.

Men man bliver jo ikke yngre, selv 
ikke bæverledere. Selvom Gerda stadig 
er ved godt mod og har lyst til at være 
bæverleder, så vil det være fint, hvis 
der er nogle unge friske kræfter, som 
har mod på og tid til at tage over hos 
bæverne. Gerda vil gerne stadig være 
med, men andre må gerne stå ved roret 
og tage sig af det praktiske og plan-
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I kære forældre
I det kommende efterår vil vi gerne lære 
jer kære forældre bedre at kende. Og vi 
håber, at I også vil lære os lidt bedre at 
kende. Det tror vi vil være til gavn for 
begge parter.

Derfor har vi planlagt arrangementer 
for hele familien. Vi byder på aftensmad, 
så det er nemt for jer at få tid til det i en 
travl hverdag.

Det første arrangement er som-
merlejraften. Her skal vi se billeder fra 
sommerlejrerne og høre lidt om, hvad 
vi laver i de forskellige enheder. Det er 
tirsdag d. 27. september og der kommer 
mere information om det snart.

Vi skal også sælge julemærker for 
Y's Men klubberne. De gør et fantastisk 
stykke arbejde for en masse menne-
sker, og det arbejde koster lidt penge 
at drive. Derfor hjælper vi dem med at 
sælge deres julemærker. Vi starter mens 
det er lyst kl. 17.00 og sælger indtil kl. 
19.00. Derefter er der aftensmad til alle 
mand!

Vi holder også juleafslutning, hver 
enhed dog på hver sin egen måde. Fæl-
les for dem er dog, at det et arrangement 
for hele familien, hvor vi sørger for for-
plejning. Det kommer der meget mere 
om senere.

Alt i alt glæder vi os til et spændende 
efterår!

Vi ses tirsdag til spejder! ¤

lægning. Så hvis du har en lille leder i 
maven, så er her rig mulighed for at være 
med i et dejligt og varmt fællesskab. Løn 
får vi ikke, men smil og glade spejdere 
møder vi hver uge! Og hvad skal man 
så med løn?!

Ulveledere
Der er også kommet et par nye ledere 
til gruppen. Karen Damsgaard-Bruhn 
starter igen som leder efter et par års 
pause. Dengang var hun tropleder, 
men hendes hjerte brænder for de kære 
ulve. Så nu er hun klar igen til at være 
ulveleder.

Mette Vibjerg har været spejder i 
gruppen i mange år. Hun har været med 
i Klan Viklaros og nu har hun lyst til at 
være ulveleder også. Det er vi meget 
glade for!

Sammen med Anette danner Karen 
og Mette ulvelederteamet AMoK (Anet-
te, Mette og Karen). Det bliver godt!

Er det Lars?! Nej, Svend?!
Hvis du har lidt svært ved holde rede på, 
hvem der er leder hvor, hedder hvad og 
ser ud hvordan, så fortvivl ikke! I næste 
nummer af Grøn Gren kommer der en 
lille introduktion til de nye ledere og en 
lidt om de gamle. Det kan jo være, at I 
er kommet til, efter vi startede og så ved 
I jo ikke, hvem vi er. Det hele krydrer 
vi med et billede af hver leder, så I ved, 
hvem vi er.

Kendskab giver venskab
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Livet ved Bæverdammen
Jeg håber, vi kommer 
godt i gang med en ny 
spejdersæson. Jeg håber 
også, at I har haft en god 
sommer – at I har sam-
let kræfter til arbejde og 
skole.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

I denne sommer har op til flere af de 
unge mennesker jeg kender – helt fra de 
var børn – haft det hårdt. Det har givet 
mig tunge timer. For det er så hårdt, når 
man ikke har forældre, der bare er der. 
Der er I bæverforældre rigtig heldige, at 
I kan give Jeres kære børn den livsnød-
vendige tryghed, som på en måde burde 
være en menneskeret. Hvad er det så vi 
fra spejderne kan bidrage med? Jo, vi 
kan for det første prøve – med fortæl-
linger og med leg – at vise børnene, at 
der er et fundament i livet. Noget godt 
og kærligt, der bærer os alle både børn 
og voksne. For det andet kan vi i glimt 
vise børnene, at livet er godt – at vi kan 
have det frit og dejligt sammen.

Derfor ville jeg ønske, at I, kære for-
ældre, havde været en flue på et blad 
den dag vi gik 10 km. Op ad bakke 
ned ad bakke gik det på stranden og i 

den vidunderligt lysende grønne skov. 
Og sørøveren blev fanget og alle bør-
nene skinnede som små sole, da de hver 
fik deres lille pose med ting i!

I Bjørnebo på bæversommerlejren 
ville jeg ønske, at I havde været en flue 
på væggen! Lørdag formiddag var der 
den herligste intense stemning: Nogle 
klippede zig-zag og farvede og klistrede 
ting på forældrenes gamle cowboybuk-
ser, andre flettede troldehaler, andre igen 
klippede troldeører og satte dem fast på 
på en kasket. Og så fine og troldeagtige 
bæverne kom til at se ud!

Lørdag eftermiddag regnede det en 
del. Men efter løbet var det dejligt at 
komme ind i tørvejr, dejligt at male sit 
lille troldebillede, der bliver til en badge, 
og lidt sjovt at besøge sure gamle trolde-
far og få ham gjort glad igen.

Om søndagen skinnede solen lige 
ned på os. Vi gik en dejlig tur i den vilde 
natur, der er omkring Bjørnebo. Der er 



6

Livet ved  Bæverdammen
så dejligt, at vi allerede er igang med at 
bestille hytten til næste år! Vi sang denne 
sang som de gamle bævere kan så godt, 
og de nye nok skal få lært:

Vor Gud er mægtig stærk og stor
Halleluja
Han skabte vores runde jord
Halleluja
Han er med os – passer på os
Halleluja

Vor Gud er mægtig stærk og stor
Halleluja
Og Jesus er vor egen bror
Halleluja
Han er med os – passer på os
Halleluja

Vor Gud er mægtig stærk og stor
Halleluja
Gud elsker os og hjertet tror
Halleluja
Han er med os – passer på os
Halleluja

Vel mødt alle sammen!

PS. Den faste stab er Signe Henriksen, 
der studerer, og mig. Vil nogle af I foræl-
dre komme en gang imellem – gerne på 
skift – vil vi få et både sjovere og bedre 
efterår! ¤
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der var de rigtige og hvilke bare var for 
at forvirre aspiranterne. Der blev lavet 
pistoler, som viste sig at være meget 
farlige, så man blev ramt i tide og utide 
af skyts fra aspiranterne. 

Nye ulve-Spion-hyl

Fredag gik turen t i l  
ulvenes spionlejr. Vi glæ-
dede os til at skulle på 
trænings lejr. Allerede 
ved spejderhuset var 
der en særlig stemning: 
Hvad mon weekenden 
ville  byde på?

Af Anette Richter Henriksen

Vi begyndte med at gå en tur i områ-
det, og se hvor teltene skulle ligge. Så 
begyndte vi at slå teltene op, noget som 
spioner bestemt ikke er vant til, så le-
derne hjalp lidt. Men op det kom de. 

De medbragte madpakker blev spist 
og der blev samlet brænde ind til det 
store lejrbål. 

Til lejrbålet lavede Stinne og Kasper 
sketches og vi fik rørt stemmerne. 

Så blev det tid til at gå til sengs. Der 
blev hygget og snakket i poserne, det 
kunne vi da høre :) 

Lørdag
Lørdag begyndte vi dagen med at træne 
de nye spioner. Vi var på opgave løb, 
hvor spionaspiranterne skulle lære at 
følge spor og finde ud af hvilke spor , 
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Da det blev tid til frokost begyndte 
regnen at falde, så spiontrænerne forbar-
mede sig over aspiranterne og lod dem 
komme indenfor og spise. Aspiranterne 
var blevet godt sultne, så de ni børn 
spiste to hele rugbrød  og vi kan vist 
konkludere at makrel i tomat er altid et 
hit når man er på lejr. 

Eftermiddagen blev brugt på at lave 
periskoper så aspiranterne kunne kigge 
rundt om hjørner. Periskoperne blev 
lavet at mælkekartoner og små spejle. 

Enhver spion har brug for et ID kort 
og lære hvordan man tager fingeraftryk, 
så man kan finde den rigtige tyv. 

Vi har lært at kigge på koder og 
både hvordan man laver dem og løser 
dem. Aspiranterne brugte lang tid på at 
løse koder og lave koder til hinanden, 

så eftermiddagen var hurtigt gået og 
aspiranterne havde brug for noget frisk 
luft. Nogle hjalp med at lave mad mens 
andre tog en tur på den vilde gynge. 
Gyngen blev flittigt brugt og der var kø 
til den hele tiden. 

Efter aftensmaden holdt vi lejrbål 
foran brændeovnen. Ulvene valgte 
mange af sangene og opførte flere optrin 
til stor morskab for de andre ulve og 
lederne. Lørdag aften blev der ro en del 
hurtigere end fredag aften :-)

Søndag
Søndag morgen startede ved 6 tiden. 
Faktisk startede den vist lidt før, men 
lederne vågnede først klokken 6. Mor-
genmaden blev fortæret  og spionerne 
var klar til at pakke deres bagage sam-
men og   rulle soveposer til den store 
guldmedalje.

Nu var det tid til at finde ud af om 
aspiranterne var klar til at blive rigtige 
spioner. En suspekt mand løb nede i sko-
ven og tabte et spor, så nu havde vi brug 
for at finde ud af hvem det var og finde 
den bombe han havde gemt. Vi havde jo 
en hel flok ulve, der var super trænede 
til netop at løse en sådan opgave, og 
ulvene var med på den, selv om det var 
lidt farligt. Snart havde aspiranterne 
fundet alle sporene og bomberne blev 
desarmeret. Nu vidste vi at vores ulve 
var blevet rigtige spioner!

Lederne vil sige tak til de ulve, der 
var med, for en dejlig sommerlejr! ¤

Nye ulve-Spion-hyl
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Junior-Reporter
S p e j d e r h a g l  t i l  d e n  b e d s t e  
Junior-Reporter! Grøn Gren er ikke 
kun et blad, hvor lederne kan skrive 
en masse kedelige ting!

Alle kan være med. Uanset om du er 
bæver, ulv eller spejder, så kan du blive 
Junior-Reporter. 

Har du en lille forfatter gemt i ma-
ven? Så skriv en historie eller tegn en 
tegning fra dit sidste bævermøde, den 
sjove ulvetur eller de vildeste aktiviteter 
i troppen.

I hvert nummer vil 
redaktionen kåre 
den bedste Junior-
Reporter. Præmien 
er en pose spejder-
hagl!

Aflever dit indlæg til 
din leder eller send det direkte til redak-
tøren (se side 2). ¤

Og vinderen er…
I hvert nummer af Grøn Gren kårer 
redaktionen den bedste Junior-
Reporter, som belønnes med en pose 
spejderhagl.

Præmien for det bedste Junior-Ra-
porter indlæg går denne gang til:

Martin

fra Troppen for den fine artikel om 
"Ved ledere i grunden alt?". Artiklen 
kan du finde på side 21.
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Program for bæverne
Hver gang hører vi i september og ind i oktober om vores fælles bøn Fadervor. Som 
jo begynder med, at vi siger: “VOR FAR, du som…”. Vi må altså sige Far til største, 
der findes. Jesus har selv fortalt os det!

Og det er en stor glæde for Bævermor, når forældrene er med i kredsen, når vi 
slutter af. Måske kan I planlægge at komme 7 min. før kl 18.00. Det giver også ro på 
bæverne, når flere kan få en voksenhånd at holde i.

September
6. Så starter den nye sæson for bæverne “rigtigt”. Det er nemlig i dag nye 

bævere kan møde op. Vi tager selvfølgelig godt imod dem. Vi leger nav-
nelege og høre de nye om, hvad de er interesserede i.

11. Søen Rundt - der kommer mere info senere!

13. Der er ikke møde på grund af Søen Rundt.

20. Denne gang mødes vi kl. 17.00 v. SPEJDERHUSET. Vi fordeler os i bi-
lerne og kører til SKOVHYTTEN i Lisbjeg skoven. Vi sætter et langt 
bord op, sætter vores medbragte mad frem og spiser sammen. Lederne 
fortæller lidt om sig selv og om spejderarbejdet, imens bæverne finder 
små frøer! Vi leger også alle sammen og slutter kl. ca.19.15. Det er bedst 
at alle selv tager bestik og tallerkener med til sin egen familie.

27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke – der kommer mere information om 
det senere. Det starter kl. 18.00 og der er aftensmad!

Oktober
1.-2. Weekendtur for hele gruppen. Vi skal ud i Skovhytten og lave sjove og 

spændende aktiviteter. Der kommer en indbydelse på mail senere.

4. Vi lærer bæverløftet. Alle spejdere har nemlig et løfte, som de lærer 
udenad. Vores lyder sådan: Bæverne leger sammen, bæverne arbejder 
sammen, bæverne holder sammen.

11. I dag er der OPTAGELSESCEREMONI. En ad gangen kommer I ind i 
bæverhulen og giver hånd til Den gamle bæver. I får også et fint mærke. 
I dag hører I historien om Morten, der var lige ved at gå ned med skibet 
Estonia for 18 år siden.

18. Efterårsferie - intet møde!
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Program for bæverne
25. Denne gang finder bæverne ud af, hvor snilde de er til at finde noget vi 

har gemt til dem udenfor – en slags skattejagt.

November
1. Alt spiseligt er forlængst høstet ind fra markerne. Vi snakker om. hvor 

mange ting vi kan høste her i vores land. Ellers handler det i dag om 
kartofler. Gad vide hvor de kommer fra – og gad vide hvor mange ting 
de kan bruges til. I smager en Gerda-kartoffel!

8. Denne gang handler det om æbler. Så mange slags der findes, og alle 
har de et særligt navn.I hører en historie fra krigens tid om, hvordan 
Filippa-æblet fik sit navn. Vi laver marmelade, og hver får et lille glas 
med hjem. Men vi smager på det først.

15. Det vigtigste vi høster, er det mon korn? Vi har 4 slags i Danmark. Ved I 
hvad de hedder? Vi bager vores egen brød.. Hvis vi har tid laver vi også 
et lille fint høstmærke på en lille træplade – med navn på!

22. Nu er det ved at være dejlig mørkt efter kl. 5. Men de modige bævere 
er med på den værste: Vi følges nemlig ad op på den store høj bag ved 
præstegården. Der hører vi om juleengle - vi synger selv en sang -  som 
ræven aldrig har hørt før! Tag lommelygter med, så I kan lyse og finde 
noget sødt, der hænger i træerne.

29. Alle sammen kender I cornflakes. Men hvad er de egentlig lavet af, og 
hvor kommer de fra? Om det hører I en meget gammel historie – måske 
3000 år gammel - men den er god, synes Bævermor.  Og pandekager er I 
selv med til at bage.

December.
3. Juleafslutning med ulvene. I hører den julehistorie,som Bævermor hol-

der allermest af. Vi øver sangene til Lucia på plejehjemmet. Og så hyg-
ger vi og glæder os til jul!

11. Søndag: Lucia på Sønderskovhus sammen med de ulve, der også gerne 
vil være med. Mere herom senere.

HUSK udetøj til alle møder!
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Program for ulvene
September
6. Bålmøde i Skovhytten – vi mødes ved parkeringspladsen ved Skovhyt-

ten

11. Søen Rundt 2011

13. Aflyst på grund af Søen Rundt

20. Fuldmånemøde – de nye ulve skal have deres ulvenavn og vi skal høre 
historie

27. Sommerlejraften – mere information kommer snart

Oktober
1.-2. Weekendtur i Skovhytten 

4. Fri på grund af weekendturen

11. Vi begynder at tage Stifinder mærket

18. Efterårsferie

25. Vi forsætter med Stifinder mærker

November
1. Arbejde med Spejderbevægelsens start

8. Sælge julemærker – vi mødes i spejderhuset klokken 17 og slutter af 
med aftensmad til alle mand.

15. redok dem edjebrA

22. Tduoqro sor øerod

29. Fuldmånemøde

December
3. Juleafslutning sammen med bæverne.

HUSK udetøj til alle møder!



13

Program for juniortroppen
September
6. Ordne telte og patruljekasser

10.-11. Søen Rundt

13. Intet møde på grund af Søen Rundt

20. Økse- og sav bevis

27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke. Vi starter kl. 18 med aftensmad. Der 
kommer mere information senere.

Oktober
30.-2. Weekendtur i Skovhytten. Der kommer mere information senere.

4. Fri på grund af weekendturen

11. Løb

25. Førstehjælp

November
1. Skattejagt

8. Sælge julemærker – vi mødes i spejderhuset klokken 17 og slutter af 
med aftensmad til alle mand.

15. Sjov med klanen

22. Storm P. maskiner - del 1

29. Storm P. maskiner - del 2

December
6. Juleafslutning for junior og trop. Indbydelse følger.

HUSK udetøj til alle møder!

Hvis du ikke kan komme til et møde, 
så husk at melde afbud til en af lederne!
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Program for troppen
September
6. Ordne telte og patruljekasser

10.-11. Søen rundt

13. Intet møde på grund af Søen Rundt

20. Planlægge patruljemøder og kort og kompas

27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke. Vi starter kl. 18 med aftensmad. Der 
kommer mere information senere.

Oktober

30.-2. Weekendtur i Skovhytten. Der kommer mere information senere.

4. Fri på grund af weekendturen

11. Patruljemøde

18. Efterårsferie

25. Patruljemøde

November

1. Forberedelse til Flagermuslygteløb. Indbydelse følger

5.-6. Flagermuslygteløb

8. Sælge julemærker – vi mødes i spejderhuset klokken 17 og slutter af 
med aftensmad til alle mand.

15. Planlægge patruljemøderog sjov med klanen

22. Patruljemøde

29. Patruljemøde

December

6. Juleafslutning for junior og trop. Indbydelse følger.

HUSK udetøj til alle møder!

Hvis du ikke kan komme til et møde, 
så husk at melde afbud til en af lederne!
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Sørøver på Endelave

Her er et par uddrag fra 
dagbogen fra Sørøver-
lejr på Endelave. Du kan 
læse hele dagbogen på  
www.lystrupgruppe.dk

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Søndag: Solskin, hurra!
Vi vågnede op til en dejlig morgen. Det 
regnede ikke og det var dejligt lunt. Et 
skønt spejdervejr! Lidt blæst, dejlig lunt 
og lidt sol. Så bliver det ikke bedre!

Dagen gik med først at bygge vores 
lejrplads op. De er formet som skibe, så 

der skulle lave en indhegning, som hav-
de form som et skib. Hver patrulje har 
deres eget skib og på begge skibe skulle 
der være en bålplads, en fedtfælde og et 
brændeskjul. På grund af raftesituatio-
nen valgte vi, at skibene kunne deles om 
et køkkenbord. Spisebordet lånte vi fra 
hytten. Efter frokost gav vi os i kast med 
at lave diverse sørøver-udstyr. Det blev 
til flotte bandaner og seje sværd.

Pointsystem
Vi lavede også dukater af tin. Dukaterne 
er en del af vores pointsystem. Patrul-
jerne får point for fire forskellige ting 
hver dag: Inspektion om morgenen, 
aktiviteten om formiddagen, aktivite-
ten om eftermiddagen og inspektion 
om aftenen. De bliver bedømt på, om 
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de melder klar til tiden, hvor godt de 
samarbejder og hvor godt det de laver er. 
Hver gang får de fra 0-10 point. Pointene 
bliver talt sammen og den patrulje, som 
har flest point, når lejren slutter, vinder 
en flot præmie. Det bliver spændende at 
se, hvilken patrulje det bliver!

Når patruljerne får point, får de også 
dukater. De får det samme antal duka-
ter, som de får point. Dukaterne kan de 
så bruge i vores lille butik “Den Hårde 
Beskøjt”. Butikken har forskellige varer: 
Slik, serpentiner, fyrfadslys, arbejdskraft 
(for eksempel en opvask, løgsnitning, 
fodmassage), popcorn til bålet og meget 
meget mere.

Hvis de ikke bruger deres dukater i 
butikken, så bliver kisten tømt. Er kisten 
tømt, så kan de ikke få flere dukater. 
Derfor må de jo bruge dukaterne for at 
kunne få dukaterne. Den pointe fangede 
sørøverne hurtigt. Allerede inden vi fik 
støbt dukater, havde de brugt 5 duka-
ter på at købe en opvask! De sidste få 

dukater spenderede de på lidt godt til 
ganen.

Torsdag: Den store  
sørøverdyst
Torsdag stod der Den Store Sørøverdyst i 
programmet. De to patruljer skulle dyst i 
forskellige discipliner om, hvem der var 
de sejeste og ledeste sørøvere.

Men inden dysten kunne gå i gang, 
skulle vi have gjort klar til festmiddagen 
om aftenen. Menuen stod på grubesteg 
og saltdejskartofler. Det er noget, sørø-
vere kan lide! Grubesteg laver man ved 
at grave et 50 cm dybt hul i jorden, fore 
det med store sten, tænde et bål i hullet 
og lade det brænde i 2-3 timer. Så bliver 
stenene godt varme!

Stegen krydrer man med salt og 
peber og måske noget karry. Det bliver 
bedst med en steg af svinekød og gerne 
ikke en for mager en af slagsen. Derefter 
pakker man stegen ind i kålblade og til 
sidst i en 4-5 lag sølvpapir. Den indpak-

Sørøver på Endelave
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kede steg puttes i hullet, nogle af de 
varme sten placeres ovenpå stegen og 
det hele dækkes til med jord. Efter 2-3 ti-
mer graver man forsigtigt stegen op igen 
og så har man det lækreste og møreste 
kød, som man kan forestille sig!

Saltdejskartoflerne er meget enkelt 
kartofler pakket ind i et godt lag salt-
dej og bagt i gløder. Dertil serveres 
hvidløgs- og persillesmør. Det kan en 
sørøver lide!

Men tilbage til dysten så skulle sø-
røvernes færdigheder jo testes. De blev 
sendt på en stafet i vandet, kæmpede 
med sværd og meget mere. Det var en 
fornem dyst! Og efter sådan en dyst kan 
15 sørøver sagtens spise 4 kg ribbens-
steg, 4 kg kartofler og en masse salat! De 
er sultne, sådan nogle sørøvere!

En sjælden psykose
Der skete noget sært på Endelave 
torsdag sidst på eftermiddagen. Det er 
et meget, meget sjældent syn, som vi 
overvejer at tilskrive ø-kuller. Der skete 
det, at fire muntre sørøver-drenge gik 
sammen op mod toiletterne. Og når vi 
siger toiletter, så mener vi fine spande 
med et toiletbræt. Altså på ingen måde 
noget som helst der minder om træk-
og-slip.

De fire muntre sørøvere gik ind på 
de fine toiletter. De holdt sig for næsen, 
for de skulle inspicere indholdet af en 
spand. Der var nogen, som havde lavet 
en fin kage i spanden, som de fire sørø-
vere ville beundre. Sært, men sandt! Og 
ud fra toilettet kom der fire grinende og 
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sabeltiger-snot til sin eliksir. Hun skulle 
lave en eliksir, så hun kunne blive ung 
for evigt! Sørøverne var hurtigt klar til 
at hjælpe hende på trods af, at de lige 
var faldet i søvn for blot at blive væk-
ket igen.

Nu tænker I sikkert: Hvordan få man 
fat i noget sabeltiger-snot? Faktisk er det 
nemmere, end man tror: Man får noget 
fe-vingestøv af heksen, som man kan 
bytte til sabeltiger-snot hos den lokale 
fæle sørøver-handelsmand. Man skal 
bare undgå at blive fanget af de lumske 
sørøver-tyve, som løber rundt og stjæler 
alt det fe-vingestøv eller sabeltiger-snot, 
de kan finde.

Men vores sørøvere er nogle seje no-
gen! De fik hurtigt smuglet fe-vingestøv 
nok til, at de kunne få fat i så meget 
sabeltiger-snot, at heksen kunne få bryg-
get sin eliksir.

En lille note om heksen er, at hun var 
så meget en heks, så der kravlede snegle 
og edderkopper på hende. Så ved man, 
at man har at gøre med en heks!

Fredag: Sidste dag på plad-
sen og det drypper
Fredag vågnede vi op til regn og en tom 
naboplads. Hele ugen havde vi delt 
lejrplads med en flok landkrabber fra 
Ejby nær ved Middelfart. Af landkrabber 
at være var de ikke helt tosset. Vi ville 
næsten gå så langt som at sige, at de 
næsten havde sørøver-potentiale! Men 
kun næsten.

Sørøver på Endelave
smilende sørøvere, som havde set et i 
sandhed fascinerende syn. Det er meget 
sjældent, man oplever noget sådant og 
vi tilskriver det en akut lorte-psykose. 
Der forefindes desværre ikke noget 
fotografisk bevismateriale, men kun på 
et øjenvidne. Vidnet er dog en utrolig 
troværdig troplederinde.

Fe-vingestøv og  
sabeltiger-snot
Torsdag nat skulle sørøverne hjælpe 
en heks, som desperat manglede noget 



19

Da regnen trommede på vores telt-
dug og vi ikke længere kunne sove for 
lyden og for sulten i vores maver, stod 
vi op. Vi var lidt matte efter natløb. Da 
vi kiggede over mod naboen, så var 
pladsen tom! De var taget afsted om 
morgenen inden regnen for alvor be-
gyndte at vælte ned.

Naboer eller ej, så måtte vi jo gang 
med dagens rutiner. Der skulle laves 
morgenmad. Havregrøden skulle laves 
over bål som alle de andre dage. Men vi 
fandt hurtigt ud af, at denne dag ikke 
helt var som de andre. På denne dag 
begyndte vores bålpladser at blive fyldt 
med vand! Vi kæmpede en kamp, men 
forgæves. Ilden havde godt fat i træet, 
men vandet steg og steg. Vi gravede ren-
der i bålpladsen, men lige meget hjalp 
det. Vi måtte kaste håndklædet i ringen 
og lave vores morgenmad på trangia. 
Slaget var tabt, men vi var fast besluttet 
på at vinde krigen!

Vi rykkede derfor ind i det lille hus 
på pladsen. Vi fik lavet morgenmad, 
skønt det var blevet lidt senere end de 
andre dage. Formiddagen gik med hyg-
gelige aktiviteter i hytten: vi lavede lidt 
flere sværd og økser, perlekæder, lagde 
kabaler, læste jumbobøger. Og sammen 
med en kop varm kakao, så kunne det 
næsten ikke blive bedre!

I løbet af eftermiddagen klarede 
det op igen. Det blev derfor tid til en 
omgang Stratego inden aftensmaden 
skulle laves. Vi kunne dog ikke lave 

Sørøver på Endelave

bål, da bålstederne stadig stod under 
vand. Vi måtte ty til gasblus, men det 
klarede sørøverne flot. De laver jo helst 
mad over bål!

Efter en omgang gas-aftensmad 
skulle lejren pilles ned. Køkkenbordet 
skulle nedpioneres, bålpladserne dæk-
kes til igen med tørv, fedtfælderne fyldes 
med jord og tørv og så videre. Sørøverne 
arbejdede hårdt og efter et par timer, var 
lejren helt tom. Tilbage stod kun deres 
telte. Soveposerne kaldte også ret højt 
nu, så sørøverne hoppede i poserne for 
en sidste gang. ¤
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Af Tobias Munch, troppen

En hike er, hvor man skal ud at gå, nogle 
gange 10 km, men det kan også være 15 
km eller mere. Man går med sin patrulje 
og uden leder. En hike strækker sig over 
to dage og man får penge udleveret til 
mad. Det er en rigtig god idé at have en 
rygsæk med på en lejr, som man kan pak-
ke i til hiken, da man på en hike skal have 
et sæt ekstra tøj, sit spise grej, sovepose 
og underlag samt nogle fælles ting, som 
trangia og en grydeske med på turen.

Man skal sørge for at få provianteret 
undervejs den 1. dag, så man har noget 
at lave aftensmad og morgenmad af, 

som man tilbereder på trangia. På hiken 
sover man typisk i bivuak (en selvbygget 
shelter-lignende-ting) eller på et høloft. 
Næste dag skal man spise morgenmad 
og pakke, hvorefter man vandrer hjem 
til lejren. 

Formålet med en hike er, at man 
skal bevise, at man kan klare sig uden 
lederovervågning. At man får set noget 
uden for lejr området.  At man kommer 
ud og gå. Endelig er der også det formål, 
at lederne får en pause fra os spejdere, 
og dermed tid til at planlægge de næste 
dages aktiviteter. ¤

Infoboks: Hike
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Men der var noget vi skulle have 
købt… Da vi fyrede op under vores 
trangiaer opdagede vi, at lederne ikke 
havde givet os nok sprit med!

Så udsigten til hårde pastaskruer, rå 
æg og rå bacon fik os til at "true" den 
lokale dame, Lotte, som vi boede hos, 
til at tilberede vores mad på sit komfur. 
Hun gjorde det nu ret frivilligt og me-
dens vi ventede på nyt fra køkkenet, var 
der sjovt nok en Pirat-film fra 1990'erne 
på hendes TV, så vi plantede os i hendes 
sofaer og nød livet.

Efter spisningen var der "Miss Marp-
le" i TV'et. Nogle fik den mordgåde med 
inden sengetid.

Rouladerne fik vi  nu først til mor-
genmaden efter to toast per mand med 
nøddesmør, så det blev et rigtigt sukker-
chock. Dog blev sukkeret brændt af på 
de 5 km vandretur tilbage til lejren.

Tak til alle for en  
dejlig sørøver lejr! ¤

Af Martin, Arrrggghh

Det afslører så også, hvad de voksne ikke 
oplevede… (Eller ikke vil fortælle om ?)  
Hmmmnn…

Tag nu vores Sørøver-hike. En del 
af udfordringen på turen var, at vi selv 
skulle købe mad for de penge, vi fik- 
Hver Sørøver fik 70 kr i overlevelses-
penge  og som spejdere er vi jo alsidige! 
Er man sømand eller købmand? I hvert 
fald kunne vi hurtigt regne ud, at det var 
mere end nok til mad.

Først købte vi mad: to poser pa-
staskruer, 12 æg, bacon i tern, pølser 
til at skære i skiver og to slags juice. 
Til morgenmaden: toastbrød, 2 pakker 
burgerboller, leverpostej, salami og 
nøddesmør. Så kiggede vi på pengene 
i overskud - der var mange, 300-400 kr. 
– og på hinanden, hvorefter vi enedes 
om, at der skulle være "dessert" også… 
Der blev købt 10 sodavand, som blev 
drukket på stedet og 2 roulader!

Det var godt at komme hjem efter de begiven-
hedsrige dage som sørøvere. Johannes havde 
skrevet om alle de spændende ting, vi havde 
været udsat for - det er jo skægt at kunne læse 
oplevelserne set med ledernes briller.

Ved ledere i grunden alt?
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Grupperådet

Gruppeledelse
Johannes Damsgaard-Bruhn, GL Oslogade 14, st.tv., Århus N 40 86 98 95
 johannes@lystrupgruppe.dk
Lisbet Mejlgaard, GA Rugmarken 111 86 22 68 41 

lisbet@lystrupgruppe.dk
Morten Højbjerg Jacobsen, GA Mosegårdsparken 65, Trige 86 93 79 73
 morten @lystrupgruppe.dk 20 78 45 64

Bæverleder
Gerda Damsgaard Madsen Elleparken 18 86 22 33 08
 gerda@lystrupgruppe.dk

Bæverassistenter
Signe Richter Henriksen Ørnebakken 15 30 22 13 71
 signe@lystrupgruppe.dk

Ulveleder
Anette Henriksen Lærkehaven 156 61 28 67 87
 anette@lystrupgruppe.dk

Mette Munch, Formand Elleparken 90 86 74 14 15
 mette@lystrupgruppe.dk 29 82 81 29
Susanne K. Petersen, Kasserer Elstedvænge 23 86 22 63 52 

susanne@lystrupgruppe.dk 30 22 63 52
Jane Mumm Thomsen, Ref. Bjørnholt 37 86 74 03 70  

jane@lystrupgruppe.dk 21 14 92 33 
Jørgen Andersen, Husansv. Elsted skolevej 12 30 78 12 54 

jorgen@lystrupgruppe.dk
Ole Bjerggaard, Hytteansv. Dannevang 13 86 22 10 08 

ole@lystrupgruppe.dk 30 25 55 77
Frank Kruhøffer Spergelbakken 4 86 74 21 91
 frank@lystrupgruppe.dk
Jens Peter Høgh Jacobsen Birkehaven 49 86 16 47 70
 jens@lystrupgruppe.dk 20 96 46 17
Lene Messell Rugmarken 34 86 74 26 17
 lene@lystrupgruppe.dk

Lederne
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Lederne
Ulveassistenter
Karen Damsgaard-Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 21 83 85 01
 karen@lystrupgruppe.dk
Mette Vibjerg Kirketoften 8 A, Viby J 22 54 51 38
 mettev@lystrupgruppe.dk

Juniorleder
Rasmus Olesen Klostertorvet 10, 3. sal, vær. 22, Århus C 40 79 37 04
 rasmus@lystrupgruppe.dk

Juniorassistenter
Gitte Kjær Petersen Børglumvej 2E, st. 504, Risskov 25 83 06 61
 gitte@lystrupgruppe.dk

Tropsleder
Johannes Damsgaard-Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 40 86 98 95
 johannes@lystrupgruppe.dk

Tropsassistenter
Anne Stidsen Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv 61 78 86 81
 stidsen@lystrupgruppe.dk
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul@lystrupgruppe.dk
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6 61 70 85 50
 tommy@lystrupgruppe.dk 

Klan Go'tid - Klanleder
Victor Dam Svensson Brendstrupgårdsvej 9D 2, Århus N 23 43 72 13
 victor@lystrupgruppe.dk

Klan Go'tid - Klanassistent
Hanne Faurholdt Møller Engvangen 17 28 68 69 21
 hanne@lystrupgruppe.dk 

Klan Viklaros - Klanleder
Anne Stidsen Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv 61 78 86 81 

anne@lystrupgruppe.dk

Klan Viklaros - Klanassistent
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul@lystrupgruppe.dk



Vil du være med?
Bæverflokken

Går du i børnehaveklasse, 0. eller 1. klasse er bæverflokken 
lige noget for dig. Vi holder møder tirsdage kl. 16.30-18.00. 
Hvis du vil være med, så mød op i Spejderhuset eller kontakt 
Gerda på 86 22 33 08, hvis du vil høre nærmere.

Ulveflokken
Hvis du går i 2.-3. klasse, så er du kan du blive ulv i ulveflokken. 
Vi mødes i Spejderhuset tirsdage kl. 18.30-20.00. Mød op og vær 
med eller ring til Anette på 61 28 67 87, hvis du vil vide mere.

Juniortroppen
Spejderne i juniortroppen går i 4.-5. klasse. Vi mødes i Spejder-
huset tirsdage kl. 18.30-20.30. Mød op og vær med eller ring 
til Rasmus på 40 79 37 04, hvis du vil vide mere.

Troppen
I troppen finder du de store spejdere, som går i 6.-9. klasse. Vi 
mødes tirsdage kl. 18.30-20.30 i Spejderhuset. Hvis du vil være 
med, så kig forbi eller ring til Johannes på 40 86 98 95.

Seniortroppen
Spejderne i Seniortroppen er 16-18 år. De holder møde hver 
tirsdag kl. 19.00-21.00. Ring til Johannes på 40 86 98 95 for 
yderligere information.

Klanen
Klanen er for spejdere fra 18 år og opefter. Programmet skiftes vi 
til at stå for, når vi mødes tirsdag kl. 19.00-21.00. Du kan kontakte 
klanleder Victor på 23 43 72 13, hvis du gerne vil være med.


