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Forside
Rosa fra ulvene laver en flot edderkop 
af piberensere, vatrondeller og perler. ¤



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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Nyt fra gruppelederen

Meget er sket siden sidst: 
Søen Rundt, Julemærker 
og Spejdernes Lejr 2012. 
Snart banker 2012 på 
døren og vi glæder os til 
et nyt år med masser af 
spejderi!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Der er sket meget siden sidste nummer 
af Grøn Gren. Meget af det har vi skrevet 
om løbende på vores hjemmeside, men 
her kommer et hurtigt overblik over 
efteråret 2011.

Søen Rundt 2011
Søndag den 11. september var Søen 
Rundt 2011. Vi havde igen i år lavet en 
masse sjove aktiviteter, som alle kunne 
prøve ganske gratis. Havde man lidt 
penge med, kunne man prøve tombo-
laen eller købe lidt kaffe og kage eller 
en ristet pølse.

Vi startede allerede lørdag med at 
stille op og gøre klar. Det var som altid 
en hyggelig dag for spejdere og ledere. 
Vi vil gerne sige mange tak til de foræl-
dre og grupperødder, som brugte både 
fredag, lørdag og søndag på at fragte 
materialer frem og tilbage samt fik vores 
nye mastesejl op at stå på rekordtid.

Vi synes, at dagen gik godt og vi glæ-
der os til næste år. Vi håber, at du synes 
det samme og har lyst til at være med 
igen, når det bliver september i 2012.

Julemærkesalg
Vi har igen i år solgt julemærker fra Y´s 
Men Nordstjernen. Overskuddet fra 
salget går til at støtte lokalt børne- og 
ungdomsarbejde. Vi får 22,50 kr. pr. ark 
vi sælger. I år solgte vi næsten 200 ark, og 
det er vi stolte af! Vi vil gerne sige tak til 
de forældre, som hjælp med at køre spej-
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lige kan finde et nummer af Grøn Gren. 
Skulle du få lyst til at læse nogle af de 
gamle numre af Grøn Gren, kan du finde 
udgaver helt tilbage fra 2002.

De nye mødetider
Som I ved, så skiftede vi lidt rundt på 
mødetidpunkterne efter sommerferien. 
Alle enhederne har nu møde om tirsda-
gen og mange af dem har overlappende 
mødetider.

Vi synes, at det går rigtigt godt! Der 
er liv og glade dage i Spejderhuset om 
tirsdagen, men vi kan alle være der og 
hygger os sammen.

For os ledere er det en kæmpe fordel! 
Vi kan nemmere snakke sammen og 
sørge for, at spejderne har det så sjovt 
som muligt. Vi har nemlig erfaret, at 
har vi ledere det sjovt sammen, så har 
spejderne det også sjovt!

Vi ved, at det har været besværligt 
for nogle af jer, at vi har rykket rundt 
på tidspunkterne. Derfor vil vi gerne 
sige tak, fordi I har taget så godt i mod 
ændringerne.

Vi ses tirsdag til spejder! ¤

derne rundt i byen og til spejderne, som 
er så gode til at sælge julemærker med et 
smil. Godt gået og tak for hjælpen!

Vores overskud fra salget går til at 
dække de udgifter, som gruppen får til 
Spejdernes Lejr 2012. Så er der råd til 
rafter og materialer.

Spejdernes Lejr 2012
Den 8. november havde vi et informati-
onsmøde om Spejdernes Lejr 2012. Vi er 
glade for, at så mange mødte frem og så 
mange af jer syntes, at det er en god idé 
at tage afsted. Vi glæder os til at komme 
afsted til sommer!

Hvis du har spørgsmål til lejren,  
kan du måske finde svar på www.
lystrupgruppe.dk under menupunktet 
Spejdernes Lejr 2012. Står svaret ikke 
der, så send endelig en mail til johan-
nes@lystrupgruppe.dk.

Hvem er lederne?
I sidste nummer af Grøn Gren skrev 
jeg, at der i dette nummer ville være en 
beskrivelse af lederne i gruppen. Men 
ak, der var ikke plads og skal sandhe-
den frem, så har vi heller ikke fået taget 
billeder af alle lederne endnu. Nogen af 
dem er lidt sky, men vi skal nok få dem 
fanget på kamera!

Så i næste nummer kommer beskri-
velsen sammen med referatet fra grup-
perådsmødet i januar. Vi lægger det også 
på nettet, så du nemt kan finde informa-
tionen om lederne også selv om du ikke 

Nyt fra gruppelederen



5

Livet ved Bæverdammen
Der er kommet en del 
nye bævere til vores flok 
og det er rigtig dejligt! 
– for jo flere vi er, jo  
sjovere kan vi have det.

Af Christina Blomstrøm

Vi havde derfor inviteret alle bævere 
samt deres familie til en hyggelig ef-
termiddag og aften, der egentlig skulle 
have foregået i vores hytte i Lisbjerg 
skoven. Men da vejret ikke var med os 
den dag, blev det i stedet i Lystrup Kirke, 
hvor vi alle havde nogle hyggelige timer 
sammen.

Forældre lærte os ledere bedre at 
kende og omvendt, vi spiste vores 
medbragte mad og så legede vi ellers 

en masse lege hvor det blandt andet 
skulle gå lidt ud over forældrene – de 
legede sækkeløb som til tider blev lidt 
voldsomt, men hvem ville ikke gerne 
vinde et sækkeløb?

Derudover er der kommet en ”ny” 
leder til. Stinne er 21 år gammel, bor i 
Lystrup og læser på HG for tiden. Hun 
har i sin tid selv været bæver ved Gerda 
og har tidligere også været bæverleder, 
men nu vil hun gerne prøve at komme til 
så mange møder så muligt igen, hvilket 
vi er meget glade for. 
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Livet ved  Bæverdammen
Hvad vi har lavet
Tingene her i bæverdammen går ellers 
rigtig godt. Vi får leget en masse lege, 
lært mange ting og får spist mange brød, 
som vi selv varmer hen over bålet. Vi 
har, mens vejret har været til det, været 
så meget ude som muligt og derfor har 
vi selvfølgelig også lært, hvordan man 
skal opføre sig i naturen ved hjælp af 
plancher og lært mange nye ting om 
dyrene i naturen. 

Vi har også lært lidt om de forskel-
lige ting man kan høste i Danmark og 
vi har blandt andet bagt vores eget 
brød. Bæverne var utrolig kreative og 
fik selv lov til at forme dejen til lige 
det de ville. Vi fik både skildpadder, 
hjerter, monstre og alt muligt andet at 
se. Mens brødet bagte i ovnen legede vi 
udenfor og til sidst fik alle deres brød 
med hjem – mon nogle forældre nåede 
at smage brødet eller var det væk inden 
I nåede hjem? For det duftede rigtig 
godt i HELE huset!

Hvad der sker i fremtiden
Vi skal i fremtiden lave nogle rigtig 
spændende ting så alle bæverne skal 
bare glæde sig. Vi skal lave sjove ting 
med kartofler. Mon nogle af jer har 
smagt en ægte Gerda-kartofel? Vi skal 
høre historien bag fillipa æblet og lave 
vores helt egen marmelade.

Vi kan heller ikke komme uden om 
at julen presser på og i december måned 
stopper vi den 3. december, for vi ved 
godt, at der sker mange ting i december 
og vi vil selvfølgelig ikke at bæverne skal 
gå glip af julekalenderne.

Men vi har dog en tradition i juleti-
den og det er, at dem der har lyst kan 
være med til at gå Lucia på plejehjemmet 
her i Lystrup. Det plejer at være en god 
dag og beboerne på plejehjemmet elsker 
at se bæverne gå et smukt Lucia optog. 
Det glæder vi os til! ¤
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Ulvehyl fra rådsklippen

I ulveflokken er vi godt 
igang med det nye spej-
derår. Som nyt lederteam 
skal vi lige lære både 
hinanden og børnene at 
kende, men det går for-
rygende!

Af ulven Phao (menneskenavn Karen)

Vi har allerede været vidt omkring. De 
nye ulve har lært om ulvenes hemmelige 
sprog og ceremonier. Til fuldmånemøde 
på rådsklippen har de fået historier 
om Mowgli, Bagherra, Baloo og alle de 
andre dyr, og ulvene har fået overrakt 
deres ulvenavn. Det er en fornøjelse at 
fortælle junglehistorierne for ulvene. De 
sidder bare musestille og lytter efter med 
deres store ulveører.

Ulvene har prøvet kræfter med Ba-
loo og øvet theposekast og kikærtepust 
for at kunne klare sig mod Banderlog-
aberne i junglen. De har lavet bål så de 
kan skræmme tigeren Shere Kahn væk 
og de nye ulve har lært hvordan man 
bruger en dolk og passer på den. Alle 
bestod og venter tålmodigt på deres 
knivbevis. - Det er på trapperne, og til 
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næste fuldmånemøde har de helt sikkert 
fortjent det.

Ulvene har også fundet ud af hvor 
meget de kan bruge deres snuder til. En 
ulv kan for eksempel godt binde knob 
med næsen, og ved hvordan snuden skal 
forbindes hvis der sker skader.

Lige nu er vi ved at tage et mærke til 
uniformen: Stifindermærket. Derfor har 
ulvene været på løb hvor de skulle følge 
reflekser og løse forskellige opgaver om 
stjerner. Det var heldigvis også en stjer-
neklar aften, så ulvene kunne udover at 
lave stjernetegn med lygter også finde 
den rigtige Cassiopeja på himlen.

Og så er de modige, de ulve. Både 
i mørket eller når de bliver sendt ned 

i spejderhusets uhyggelige kælder for 
at finde en mystisk halloweenmand, 
der byder på drageblod, hugtænder 
og heksetarme. For nogle var det en 
overvindelse, men alle klarede det flot, 
og  det var tydeligt at ulvene lever op til 
både ulvelov og ulvevalgsproget. 

Ulvelov: 
En ulv adlyder den gamle 
ulv, en ulv giver aldrig tabt

Ulvevalgsproget: 
Gør dit bedste ¤

Ulvehyl fra rådsklippen
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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:

Oscar

fra Ulveflokken for den fine historie 
du kan læse på side 15.
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Program for bæverne
Nu er det vinter. Støvler er godt og varmt tøj er godt. Sne er også godt! Så det ud-
nytter vi, hvis det kommer.

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,. Alle mødes kl 14.30. Så får vi dragter-
ne på, øver sangene , bliver fotograferede – rigtig fint hvis en forælder 
vil gøre det – og så er vi klar til at gå med de tændte lys kl 15.00. Vi får 
lidt godt inden vi går hjem, og det er ca. kl 15.45. Rigtig glædelig jul til 
alle.

Januar
10. Nu arbejder vi på at tage “Kirkemærket”. Vi farver fine små billeder, der 

skal hænges op i Lystrup Kirke søndag d. 22. januar til Nytårsparaden.

17. Denne gang besøger vi vores gamle Elsted Kirke. Ved I, hvad det er, der 
gør et hus til en kirke? I hører en historie om en dreng, der var rigtig 
modig og hentede bygmesteren inde i Aarhus, så de kunne få bygget 
Elsted Kirke.

22. Søndag: Nytårsparade - der kommer mere information senere, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Spejderne starter kl. 12.00 til sjov og leg 
og kl. 13.30 går vi samlet fra Spejderhuset til Lystrup Kirke. Efter guds-
tjenesten er der et kort gruppemøde, hvor vi fortæller om spejderåret, 
der er gået, og hvad der skal ske i 2012. Vi håber, at både spejdere og 
forældre vil deltage!

24. Kirke og historie hører uløseligt sammen: Vi hører to historier og tegner 
billeder til historierne til det kirketeater, som vi opfører for forældrerne 
til næste møde.

31. Nu opfører vi vores kirketeater i Elsted Kirke for forældre, bedstefor-
ældre og søskende. Det bliver et brag af en forestilling! De optrædende 
møder til vanlig tid, mens tilskuerne kan komme kl. 17.30. Efter forestil-
lingen tager tilskuerne de optrædende med hjem igen. Og så får bæ-
verne selvfølgelig også deres kirkemærke!
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Program for bæverne
Februar
7. Fastelavn - og i år er det d. 19. Derfor er bæverne nødt til at male tøn-

derne i dag. For næste gang har vi vinterferie. Men husk: Når tønderne 
skal males er bæverne bare de bedste.

14. Vinterferie - intet møde!

21. Nu begynder vi på et nyt bævermærke. Hvad er vores sanser, og hvad 
bruger vi dem til? I dag handler det om at se.Der er mange ting man 
kan alligevel, hvis man ikke kan se.

28. Kan man være buschauffør, når man er døv? Vi prøver forskellige opga-
ver, så vi kan mærke hvor vigtig hørelsen er.

Marts
3. Lørdag: Lodseddelsalg

6. Vi er ikke helt færdige med sanserne, hvad det er at være handikappet-
Hvad mon man kan udrette, når man er født uden ben og med kun en 
arm. I hører en dejlig historie og prøver selv flere ting.

13. I denne måned er der Påske  -  og det er ikke for tidligt at sende et gæk-
kebrev til dem man holder af. Vi skal nok hjælpe Jer  -  og skrive et fint 
lille vers, hvis I gerne vil. Nogle af Jer vil måske hellere klippe en læder-
bæver til at hænge på blusen. Måske kan I nå begge dele.

20. Nu begynder foråret at vise sig. Vil I prøve at tænke over, hvad der sker 
her om foråret  -  hvordan mærker vi det, hvordan ser vi det? Hvis det 
ikke regner vil vi tænde bål og varme flutes igen, som vi gjorde i som-
mer.

27. Det er i dag sidste gang før Påskeferien. Vi maler på et kogt æg hver 
især, så vi kan kende det igen. Det skal nemlig ud på en lang trilletur 
ned af højen bag ved Elsted Skole. Så ser vi hvor langt og hvor længe de 
kan trille. Til sidst finder I små påskeæg til Jer selv – de er gemt godt!

HUSK udetøj til alle møder!
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Program for ulvene
December
3. Juleafslutning – seddel følger

Januar
10. Knob møde – med mindre der er sne, for så skal vi have snemøde

17. Møde om kort og kompas

22. Søndag: Nytårsparade - der kommer mere information senere, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Spejderne starter kl. 12.00 til sjov og leg 
og kl. 13.30 går vi samlet fra Spejderhuset til Lystrup Kirke. Efter guds-
tjenesten er der et kort gruppemøde, hvor vi fortæller om spejderåret, 
der er gået, og hvad der skal ske i 2012. Vi håber, at både spejdere og 
forældre vil deltage!

24. Politimøde - seddel følger

31.  Fuldmånemøde

Februar
7. Højt at flyve

14. Vinterferie - intet møde!

21. Sygeplejemærket

28. Lodseddelsalg - vi starter kl. 17.00 og slutter kl. 19.00 med aftensmad.

Marts
3. Lørdag: Lodseddelsalg

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

Januar
10. Juniormøde

17. Juniormøde

22. Søndag: Nytårsparade - der kommer mere information senere, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Spejderne starter kl. 12.00 til sjov og leg 
og kl. 13.30 går vi samlet fra Spejderhuset til Lystrup Kirke. Efter guds-
tjenesten er der et kort gruppemøde, hvor vi fortæller om spejderåret, 
der er gået, og hvad der skal ske i 2012. Vi håber, at både spejdere og 
forældre vil deltage!

24. Juniormøde

31. Juniormøde

Februar
7. Juniormøde

14. Vinterferie - intet møde!

21. Juniormøde

28. Lodseddelsalg - vi starter kl. 17.00 og slutter kl. 19.00 med aftensmad.

Marts
3. Lørdag: Lodseddelsalg

Weekendtur - sæt allerede kryds i kalenderen nu!
23.- 25. Fredag-søndag: Weekendtur

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

Januar
10. Tropmøde

17. Tropmøde og planlægning af patruljemøder

24. Patruljemøde

31. Patruljemøde og tropmøde

Februar
7. Tropmøde

14. Vinterferie

21. Tropmøde

28. Lodseddelsalg - vi starter kl. 17.00 og slutter kl. 19.00 med aftensmad.

Marts
3. Lørdag: Lodseddelsalg

6. Tropmøde og planlægning af patruljemøder

13. Patruljemøde

20. Patruljemøde

Weekendtur - sæt allerede kryds i kalenderen nu!
23.- 25. Fredag-søndag: Weekendtur

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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Juniorne melder klar

En dragelig ulvehistorie!

en masse nye, som vi er rigtig glade for, 
er begyndt til spejder. Derudover er vi 
gået i gang med at øve på ting som vi 
kan bruge når vi skal på på sommerlejr 
og større løb.

Vi har blandt andet øvet med kort 
og kompas, GPS og taget økse- og sav-
bevis.

Men der har også været plads til 
sjov og løjer, hvor vi blandt andet har 
set hvor langt man i virkeligheden kan 
gå med en pakke rosiner på hovdet, el-
ler når vi har skrevet et lille vers om de 
dejlige rosiner.

Vi juniorledere glæder os rigtig me-
get til den næste tid med en masse bål 
og røg, og ikke mindst gak og spas. ¤

Siden sidst er der sket 
en masse hos juniorene: 
Vi har blandt andet fået 
en ny leder: Michael som 
har fundet vej til Lystrup 
Gruppe. 

Af Juniorlederne

Michael er kommet til Aarhus for at læse. 
Og når man har været spejder i mange 
år, ja, så kan man slet ikke undvære det. 
Så Michael er startet som juniorleder her 
i Lystrup Gruppe. Det er vi rigtigt glade 
for i juniortroppen.

I det sidste stykke tid har vi lavet en 
masse ting: vi har sagt velkommen til 

Der var en gang en drage der skulle dræbe en 
anden drage. Han gik hen til en hule og skar 
hovedet af den. Der kom meget drageblod ud 
af den.
Af Oscar Nio, ulv



16

Troppen siden sidst
Så er spejdersæsonen 
kommet i gang efter en 
god sommerferie. Der er 
kommet nye spejdere til 
hvilket må betyde vi gør 
et eller andet rigtigt. Mø-
derne er blevet flyttet til 
18.30 så vi har møde på 
samme tid som de andre 
enheder. Det har givet liv 
og glade dage i huset.

Af Poul Høg

Vi er som noget nyt begyndt at starte 
møderne i haven dels for at give plads 
til andre enheder i huset og for at få lidt 
frisk luft og nogen gange lidt regn. Det 
fungerer fint når bare man har taget det 
rigtige tøj på hvilket vi er ved at have 
lært.

Efter sommerens tur til Endelave har 
tropserne ordnet teltene og skrevet op 
hvad der skulle laves ved dem så de er 
sikre på at de er i orden næste gang de 
skal luftes.

Tropspejderne er efter sommerferien 
blevet samlet i en patrulje uden patrulje-
ledere. Tropspejderne prøver nu på skift 
at stå for aktiviteter. Vi er i gang med at 
tage primi mærket. Spejderne blev delt 

i tre grupper og fik et halvt møde til at 
forberede et halvt møde. Patruljemødet 
efter stod de første to hold for mødet 
som gav de andre fra patruljen indsigt i 
forskellige måder at opbygge og tænde 
et bål. Bålet blev efterfølgende brugt 
til at tilberede bålmad som også var en 
af primi aktiviteterne. Det sidste hold 
brugte deres halve møde til at bygge 
primi bivuaker hvorefter lederne havde 
lavet en lille test for at se om man havde 
lært noget.

Spejderne har været af sted i to week-
ender her i efteråret. Første gang de var 
af sted var til søen rundt som var 2 gode 
dage med godt humør og dejligt vejr. 
Om natten kom der dog meget vand 
men hvad gør det når man ligger lunt 
og godt i sin sovepose. På den planlagte 
weekendtur i starten af oktober, som 
dog blev til en weekend dag, fik vi igen 
dejligt vejr til turen i skovhytten hvor vi 
pionerede og lavede GPS løb for hinan-
den i den skønne natur.

En del af tropspejderne skal på 
flagermuseløb, som er et spændende 
natløb. Som forberedelse til løbet har 
spejderne øvet sig i kort, kompas og 
knob så de kan være rigtigt skarpe når 
løbet går i gang. ¤
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Nogle gange har vi le-
dere brug for at lave 
noget sammen, der ikke 
handler om børn. Så en 
torsdag aften mødtes de 
fleste af lederne i Hørning 
og legede med biler.

Af taberen 

Efter en hurtig aftensmad, var vi parate 
til at drøne der ud af. Vi startede med at 
køre lidt prøverunder, og allerede der 
måtte jeg indse at jeg var i store proble-
mer. Jeg kunne ikke finde ud af hvilken 
farve bil jeg havde og blev efter et par 
runder køresyg. 

Men nu var man jo blevet udfordret 
og man skulle jo gerne blive bedre med 
tiden.  Så da jeg i første heat kæmper  

mod de andre, går det meget godt til at 
starte med og Karen ligger flere gange 
sidst, men så finder hun formen, mens 
jeg bare bliver mere og mere rundtosset 
af at kigge på bilerne.  Da heatet var slut 
måtte jeg sande, at jeg lå sidst. 

Så var det de andres tur og desværre 
var der heller ikke nogen af dem der 
var dårligere end mig… Så jeg måtte 
lige snuppe et heat mere, og nu skulle 
jeg jo gerne være blevet god. Og ja, jeg 
var blevet bedre, men det var de andre 
jo også. 

Så da der var præmie overrækkelse 
kunne jeg desværre 
ikke stille mig på 
præmieskamlen. 

Og gad vide 
hvorfor det kun 
var Tommy, der 
ville køre med mig 
hjem?  ¤

Lederrace i Hørning
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Lørdag den 1. oktober 
tog Lystrup Gruppe i sko-
ven. Vi mødtes kl. 10.00 
ved parkeringspladsen i 
skoven. Solen skinnede 
og vi var klar til en dejlig 
dag.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Der var spejdere i alle aldre eftersom 
både bæverne, ulvene, juniorerne og 
troppen var med. Der var endda to fra 
klanen med som ledere.

Formiddagen gik med forskellige 
pioneringsaktiviteter. Bæverne og ul-
vene prøvede kræfter med a-bukke, 
som de bagefter brugte til at køre vildt 
og hurtigt a-bukke ræs. Juniorne og 
troppen kastede sig over et noget større 
projekt: en bro over bækken. Juniorne 
fik efter en kort introduktion bundet en 

stor 4-buk, som fungerede som broho-
ved. På den lagde en smal “vejbane”, så 
man kunne komme over åen tørskoet. 
Det eneste problem var, at området var 
meget sumpet, så anlægsarbejdet gjorde 
jorden meget blød og mudret. Man 
kunne godt komme tørskoet over åen, 
men det var svært at komme tørskoet 
hen til broen…

Troppen ville bygge en større bro. 
Den skulle kunne vippe. De gik i gang 
med arbejdet, men måtte sande, at 
arbejdet ikke helt skred frem i den ha-
stighed, som de havde forventet. Efter 

En lørdag i skoven
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flere timers arbejde havde de et stykke 
“vejbane” til deres bro, men resten af 
broen var stadig kun at finde på en 
tegning. Heldigvis havde juniorerne i 
mellemtiden forladt deres bro i sum-
pen, så det var oplagt, hvad der skulle 
gøres. Juniornes bro blev efter megen 
besvær befriet fra mudder og smat. 
Langsomt blev junior-broen flyttet til 
fast grund og troppen kunne gå i gang 
med et større renoveringsarbejde. 4-buk-
kens tur hen over mosen havde løsnet 
besnørringerne, så de skulle strammes 
op inden broen kunne laves om til en 
vippe-bro. Arbejdet bar frugt og efter et 
par timer stod broen færdig!

Imens troppen flyttede broer i sum-
pen, havde bæverne, ulvene og ju-
niorerne kastet sig over en ny aktivitet: 
GPS-løb i skoven. Bæverne og ulvene 
lavede et hold og juniorerne blev delt i 
to hold. Hvert hold fik udleveret GPS’er 
og skulle lægge tre poster ud i skoven. 
Derefter fik de andre hold koordinaterne 
til posterne og så gik den vilde jagt. De 

gik til opgaven med højt humør og efter 
et par timers koordinat-løberi, havde alle 
tre hold fundet hinandens poster.

Efter en omgang brobyggeri og GPS-
løb var det tid til aftensmad. Vi fik læk-
ker tunesisk suppe. Selvom gryden var 
stor, blev den hurtigt tømt. Sådan en flok 
spejdere har en god appetit. Dagen slut-
tede kl. 20.00 efter et hyggeligt lejrbål.

Du kan se flere billeder fra dagen ved 
at kigge i vores billedarkiv.

Sidst skal der lyde en meget stor tak 
til Frank og Claus. De har brugt mange 
timer på at installere lys i Skovhytten 
og det er vi meget glade for! Det virker 
bare som det skal!

Vi vil også gerne sige meget stort tak 
til Bill. Han har igen været forbi med 
en plæneklipper i jumbostørrelse og 
gjort kål på græs og andet ballade, så 
vi kunne pionere og lave aktiviteter på 
græsplænen foran Skovhytten.

Tak for jeres store indsats! ¤
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Jambo-hvad-for-noget?
Jamboree er oprindeligt 
et indiansk ord, som ef-
ter sigende betyder ”fre-
delig kappestrid mellem 
mange stammer”. Og 
den betegnelse rammer 
egentlig meget godt. 

Af Anne Stidsen

Med 40.000 mennesker fra verdens 
største fredsbevægelse samlet fra 155 
forskellige lande, er ”mange” måske 
endda en underdrivelse. 

En verdensjamboree foregår hvert 
4. år – og denne gang skulle det foregå 
i Kristianstad, i Sverige. 2 timers kørsel 
fra København. Så tæt på Danmark har 
en verdensjamboree ikke været siden 
1924, hvor den foregik i Danmark. Den-
gang med 6.000 deltagere.

Leder for en trop
Jeg var med som leder for en dansk trop 
bestående af 36 spejdere i alderen 14 til 
17 år. En god blandet flok, med spejdere 
fra 3 forskellige korps fra forskellige 
byer i den sydlige del af Midtjylland. 
De fleste af de 36 spejdere kendte ikke 
hinanden på forhånd, så første opgave 
var at få dem rystet godt sammen. Det 
havde vi heldigvis 2 for-weekender til. 
Derudover skulle spejderne forberedes 

på hvad de kunne forvente af 12 dages 
lejr blandt spejdere fra det meste af 
verden. Flere af dem havde på forhånd 
været på landslejr/korpslejr med deres 
eget korps, men havde alligevel hørt at 
det der jamboree skulle være noget helt 
specielt. 

Og det var også en flok meget spænd-
te spejdere jeg og mine 3 med-ledere 
mødte til de 2 forweekender og på Vejle 
banegård på afrejsedagen. 

Vores trop skulle være et døgn i Kø-
benhavn inden vi skulle videre imod 
jamboree pladsen. Allerede her fik 
vore spejdere et lille indblik i hvad der 
ventede dem. De så og mødte spejdere 
over det hele.

Så tager vi afsted!
Endelig oprandt dagen. Efter et par 
timer i bus og en tur forbi check-in om-
rådet, ankom vi til lejrens busstation. 
Hurtigt fik vi bagagen ud og nogle søde 
svenske spejdere viste os hen til vores 
lejrplads. En lille firkantet grøn plet midt 
på en kæmpe mark. Vi kom hurtigt i 
gang med lejretablering og fik sat lejrens 
fedeste indgangsportal op. Den danske 
delegation har ved hver jamboree tradi-
tion for at vælge et tema – og denne gang 
var temaet julekalendere. Derfor skulle 
vi naturligvis have et roterende juletræ 
som indgangsportal. 

Nu kunne lejrens program for alvor 
gå i gang. Vi var til åbningsceremoni 
med præsentation af alle de lande der 
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var repræsenteret. Det var en stor og 
fantastisk oplevelse at stå der mellem 
40.000 mennesker, med råb, sang og 
dans over hele pladsen. De næste 12 
dage fløj af sted. Der var store aktivi-
teter, hvor hele underlejren var afsted 
på aktivitet. Vi skulle afprøve lege og 
danse fra hele verden, tale med andre 
spejdere om kulturforskelle, klima, reli-
gion, ulandshjælp og meget andet. Iflg. 
vores spejdere var den bedste aktivitet 
dog en dag med bl.a. forhindringsbaner 
og kæmpe-kugle-baner. Vores spejdere 
var åbenbart mest til aktiviteter, hvor de 
kunne være fysisk aktive. 

En hel dag på lejren blev brugt på 
kultur-festival. Alle troppe havde med-
bragt aktiviteter, lege, mad m.m. hjem-
mefra. Spejderne fra Schweiz serverede 
chokolade fondue, de franske spejdere 
havde lavet Ratatouille, Østrigste spej-
dere lavede kaiserschmarrn – en slags 
pandekage. Vi fra Danmark havde 
naturligvis noget om jul, så på vores 
lejrplads kunne man fx flette julehjerter 
og danse om juletræ.

FAKTA
Hvor ofte: Verdensjamboree afholdes 
hvert 4. år
Næste gang: I Japan 2015
Hvem kan deltage: Spejdere fra hele 
verden i alderen 14 til 17 år. 
Kan jeg deltage hvis jeg er 18 eller 
ældre: Ja, så kan du komme med som 
leder, hjælper (IST) eller blive en del 
af det danske hovedkvarter (NHQ)
Hvem var med fra Lystrup: Hanne 
(Klan Kagemand) og Anne (leder i 
troppen og med i Klan Viklaros)

Tak for støtten!
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke for den økonomiske støtte, som 
Hanne og jeg har fået til deltagelse på 
denne lejr. Tak til:
Sct. Georgs Gilderne, Århus Stadsgilde
Lions Club Lystrup
Lystrup Sognestøtte ¤
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Grupperådet

Gruppeledelse
Johannes Damsgaard-Bruhn, GL Oslogade 14, st.tv., Aarhus 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
Christina Blomstrøm Per Kjaelsvej 5 28 44 67 64
 christina@lystrupgruppe.dk
Stinne Kjær Olesen Kildehaven 104 40 11 61 46
 stinne@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., Aarhus 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, Aarhus C 40 79 37 

04
 rasmus@lystrupgruppe.dk

Juniorassistenter
Gitte Kjær Petersen Børglumvej 2E, st. 504, Risskov 25 83 06 61
 gitte@lystrupgruppe.dk
Michael Juul Vestergaard Nyborggade 2, 4. 1. vær., Aarhus C 23 26 66 77
 michael@lystrupgruppe.dk

Tropsleder
Johannes Damsgaard-Bruhn Oslogade 14, st.tv., Aarhus 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, Aarhus 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.


