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Velkomst ved Gruppelederen
Velkommen til et nyt

spejderår
Så er en ny sæson i gang, og
det betyder goddag til nye
ledere og farvel til andre. Vi
må sige farvel til Morten
(troppen), som er blevet
spejder på fuld tid - nemlig
som korpssekretær - vi øn-
sker tillykke med jobbet og
takker for din tid her. Anette
(bæverne) ønsker vi også
held og lykke og nogle gode
oplevelser i USA.
Hos bæverne skal der lyde et
stort velkommen tilbage til
Mette.

Til de fra troppen, som er
taget på efterskole, vil vi
ønske jer et rigtig godt år -
omend vi håber at se jer en
gang i mellem..
Spejderhuset er blevet malet
(næsten), tak til de forældre,
som sammen med ledere og
grupperåd har foretaget det
store (og flotte) stykke arbej-
de her.
Vi siger også tak til Jette
Jensen, som har trykt vores
Grøn gren gennem lang tid.

Mange  spejder hilsener
Anne Grethe, Gruppeleder
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Bæverdammen
På sommerlejr i

”Det vilde vesten”!
Bæverne var på sommerlejr
d.14-16/6; igen i år faldt
valget på hytten ”Bjørnebo” i
Jeksendalen.
Et dejligt sted i skoven, midt
i et meget kuperet terræn og
med bækken lige i nærheden.
Vi var af sted sammen med
Kaløvig gruppe, 30 spejdere
i alt.

og hver fik et navn – f.eks.
”Dugdråbe”, ”Falkeøje” – eller
”Kvikke Egern”. Medicin-
manden kom også forbi.
Nu skulle man
måske tro, at
larmen fra en
spisesal med
30 bævere ik-
ke ville kunne
overdøves af
noget – et godt
t o r d e n v e j r
ganske tæt på
kan dog få selv
h å r d k o g t e
cowboys og listige indianere
til at ryste på den nyligt
fremstillede pistol  eller
tomahawk. Lynnedslag og
deraf følgende strømsvigt
krævede en hurtig indsats, og
der blev arrangeret en
hyggestund med historier om
den lyserøde panter. Det fik
de fleste til at glemme det
uhyggelige tordenvejr.
Trods nogen regn lykkedes
det bæverne at bygge
dæmninger i bækken samt
være på løb, hvor de bl.a.
indsamlede ingredienserne til
aftensmaden. Der blev også
kastet med våde svampe

Vi begyndte sommerlejren
med dejligt vejr, og det var
oplagt at spise madpakkerne
i det fri fredag aften.
Både drenge- og pigesove-
salen var stort set fyldt op;
dog var der hvert sted plads
til en voksen – til at fortælle
godnathistorie, find den
rigtige sovepose, tysse, tage
sig af enkelte med hjemve
osv. Ved lejrbålet kunne
bæverne vælge, om de ville
være cowboy eller indianer,
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Bæverdammen

Kort om bæverlederne:

Gerda Damsgaard Madsen
er ”bævermor” og leder af
flokken – som hun har været
det siden hun var med til at
starte bæverarbejdet i
Lystrup for mere end 10 år
siden. Gerda er til daglig
sognemedhjælper ved Elsted
Kirke, hvor hun primært
arbejder med børn og unge.

Mette Mejlgaard er tilbage
som bæverleder efter et år på
efterskole. Mette har været
spejder i 11 år – det er dejligt
at have en så erfaren spejder
tilbage hos bæverne igen.
Mette er netop startet i job
hos Guldbageren i Lystrup.

Hanne Nellemann
Jørgensen starter sin 2.
sæson hos bæverne. Hanne
har været spejder for mange
år siden og har nu
genoptaget spejderiet. Hanne
er til daglig pædagog i Elsted
Børnehave.

efter levende mål, gummi-
støvlekast og lavet div. hel-
bredende urteudtræk.
Ved lejrbålet lørdag aften var
vi kommet til et af højde-
punkterne – slikposerne – da
vi pludselig opdagede, at
medicinmanden var væk, og
han havde taget slikposerne
med! Det viste sig, at han var
deprimeret og ikke troede, at
nogen kunne lide ham. Efter
en intens jagt i skoven blev
han fundet – og helbredt med
rigelige mængder af urte-
udtræk! Og slikposerne blev
delt ud. Efter endnu en nat

med for lidt søvn stod vi op
til en dejlig søndag morgen,
og vi gik en lang tur i om-
rådet. Forældrene kom til
medbragt eftermiddagskaffe,
nedtagning af flaget og udde-
ling af sommerlejrbadges. Til
slut rengøring, som for-
ældrene hjalp til med – tak
for det.

Tak for en god sommerlejr og
på gensyn  i den nye sæson.
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Bævernes program august - oktober :
Bæverne mødes i spejderhuset om tirsdagen fra 16.30 – 18.

VIGTIGT: Påklædning efter vejret HVER GANG for vi er
ude HVER GANG!

AUGUST:  Vi starter op efter ferien med bål, leg spejderløb
og fortælling.

OBS: D.31/8-1/9  holder vi oprykningsweekend i Skovhytten,
hvor vi siger farvel til de ældste bævere, der nu skal være
ulve. Nærmere information følger.

SEPTEMBER: Vi siger goddag til nye bævere og arbejder med
månedens tema, som er  ”ude i naturen”. Vi hører om bæverne
og om spejderbevægelsen; vi lærer om at færdes i naturen;
vi tænder bål, laver høstplancher, skærer æblehoveder og
tager på tur til bækken .

OBS: D.10/9 er der familietur til skovhytten – nærmere
information følger.

OBS: D.28-29/9 tager vi på weekendtur. Nærmere information
følger.

OKTOBER: - står i høstens tegn. Vi arbejder bl.a. med
kartofler; vi maler mel og bager brød.

OBS: Efterårsferie d.15/10

Program for bæverne
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Huletur ved Skovhytten.

Lørdag den 4. og søndag 5.
maj 2002 var ulvene på hule
tur ved Skovhytten. Om
lørdagen var det også
storemaledag i spejderhuset
samt oprydning og hoved-
rengøring i Skovhytten.

Vi startede alle, både
spejdere og forældre, i
Skovhytten hvor vi spiste
morgenmad.Efter morgen-
maden tog forældrene tilbage
til Spejderhuset for at male.
Os og bæverne samt Klatten
(Klanen) blev ved Skovhytten
for at arbejde.
Vi gik i gang med hulebyggeri
sammen med bæverne og
Klatten gjorde rent i Skov-
hytten og skar brænde op.

Da klokken blev ca. 4 om
eftermiddagen, var Klatten
trætte (og færdige) og måtte
tage hjem, bæverne blev lidt
endnu og hjalp os med at
gøre deres huler helt færdige.

Drengene er igang med at bygge
en hule

Aldrig er der bygget så gode
og så solide huler, men
alligevel måtte vi ikke sove i
hulerne om natten. Lederne
(det var Glen og Leif) var
nogle værre tøsedrenge og
mente der var for farligt.

Glen måtte også passe lejren
alene et stykke tid, da Leif og
Magnus lige skulle et smut på
skadestuen. Det var igen Leif
den tøsedreng der blev sur
over at Magnus gik og svinede
jorden med blod over det
hele, og det var kun en lille
flænge i hovedet på et par cm
han havde Magnus.

Pigerne foran den færdige hule

Ulveflokken
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Ulveflokken
Da de kom tilbage sad vi og
kedede os. Det eneste der var
sket var, at to havde skåret
sig i fingeren og en anden
havde brændt sig ved bålet.

Aftensmaden var god….
HOTDOG og masser af
saftevand og til lejrbålet var
det masser af bålslik.

Så blev alle smidt i seng af
Leif, han kæmpede en times

tid med at få os til at sove,
men vi holdt ud.
Pludselig dukkede Lisbet op
af mørket, det var fint. Nu fik
vi lov at synge, men desværre
havde Leif plages os så lang
tid, at det kun blev til et par
sange før vi faldt i søvn.

Næste dag var der kun alt det
kedelige tilbage, vi skulle
hjem og bryde vores luksus
huler ned igen.

Er det ikke ulve, der spiser pizza - jo ulvenes sommerlejr var en lang
tidsrejse, og i „nutiden“ fik de naturligvis pizza til frokost !
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Program for ulvene

Program
for ULVENE

31. august og 1. september
den store Groggljagt og

oprykningsweekend i Skovhytten.

2. september er der IKKE møde

9. september
Goddag til de nye, opdeling i bander.

Optagelses ceremoni.

16. september
Sommerlejraften.

Husk at tage søskende og forældre med.

23. september
Bandemøde.

30. september
2. og 3. klasserne laver stjerneløb.

4. klasserne skal på cykelløb.
Husk check af cyklen.

5. og 6. oktober
Eventyrweekend.
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Ulveflokken

TIDSREJSEN
Den 22. juni 2002

STENALDEREN
Vi startede ved spejderhuset.
Vi glædede os til at vi skulle ud
til huset. Vi skulle bære vores
bagage til bilerne - det var
træls! Så kørte vi. Da vi kom til
huset pakkede vi ud ved
shelterne. Så sagde vi farvel til
mor og far. Så skulle vi spise
vore gode madpakke. Vi blev
dels ind i grupper: Skovæbler,

Tidsrejsen 2002 for ULVE
Ulvenes sommerlejr 2002 var en laaaang rejse hvor de van-
drede gennem stenalderen, middelalderen, opfindertiden,
nutiden og helt frem til fremtiden.
Ulvene skrev dagbog hver dag og her er hvad den oplevede:

Vildrosen og Mjødurt. Så lavede
vi et billede af vores gruppenavn
- det var sjovt.
Så skulle vi hente 3 høns ved en
landmand. Landmanden huggede
hovederne af hønsene som om
han var en morder. Så plukkede
vi hønsene, og tarmene skulle
renses ud. Der var også æg.
Så plukkede vi jordbær og
brændenælder og gulerødder.
Så spiste vi aftensmad, og
bagefter skulle vi skrive dagbog.
Skovæblerne.

Den 23. juni 2002
MIDDELALDEREN

Claus kom ind og vækkede og
imens han slog på et grydelåg.
Han larmede noget og ir-
riterende. Lisbet ville meget
hellere have sit vækkeur.
Leif fortalte om Valdemar
Sejer og så faldt Dannebrog ned
fra himmelen. Så hejste vi
flaget.
Vi lavede borde af rafter og
papsværd som vi bankede

I stenalderen skulle
hønsene plukkes
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Ulveflokken

hinanden med. Ida og Glen
sloges på hesten og Ida vandt.
Så sad vi og spiste frokost men
maden fløj væk. Nogle (Ida)
spurgte om vi skulle sove længe
i nutiden. Så kom Julle og vi
lavede fladbrød sammen med
Majbritt, og oppe ved Leif
lavede vi urtete der var medicin.
Om aftenen var der Sankt
Hansbål 4. klasserne (rødderne)
havde lavet heksen, hvor der var
200 heksehyl i. 
Vildroserne.

Den 24. juni 2002
OPFINDERTIDEN

Vi startede med at stå op og
lege stå-trol som morgen-

gymnastik. Lisbet gik i bad og
så stoppede kloakken, så piger-
ne måtte bruge drengetoilettet.
I dag har det været opfinder-
tiden og vi har opfundet luft-
ballonen. Vi har ikke prøvet at
flyve med den endnu, så vi ved
ikke om de virker.
Efter frokost sloges vi (for
sjov). Så opfandt vi morse-
apparatet og dem afprøvede i vi
mellem teltene. De virkede godt.
Så kom der nogle mænd, der
skulle hjælpe os med at klatre
på klatrevæggen. Alle fik
prøvet, men det var kun nogle
få der kom helt op i toppen. Der
var 7-8 meter. Dem der nåede
helt op skrev deres navn i en
bog, der hang på loftet.
Vi spiste frikadeller (uden
ketchup –øv!) med ris og sovs.
Børge som hjalp os med at

„Bjergbestigning“ i opfindertiden

Vi opfandt morseapperatet
- og det virkede !
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Ulveflokken
klatre ordnede også kloakken.
Dagens rekord i myggestik har
Camille med 58.
Mjødurterne.

Den 25. juni 2002
NUTIDEN

Hike-dag. Klokken 10 tog vi af
sted på hike. Vi gik 11 km. Men
vi blev kørt det sidste stykke.
På den første post skulle vi
gætte afstande til et vandhul og
mange andre ting. Ved en anden
post skulle vi tegne en drage,
der var inde i et træ. Til frokost
kom Lisbet med pizza, vi spiste
en hel hver. Ditte kom til at
træde et søm op i foden. Den
gule sok blev helt rød. Vi tog til
Hinnerupbadet efter hiken, og

så var vi i varmtvandsbassinet,
efter badet gik vi ned i kiosken
og købte slik for 15 kr. og Ditte
kom tilbage fra skadestuen
sammen med Lisbet. Så tog vi
hjem og til aftensmad fik vi
burger og cola, det var gudis
nam nam. Ved lejrbålet tog vi
vider fra nutiden og ind i den
spændende fremtid.
Vildroserne.

Den 26. juni 2002
FREMTIDEN

Igen i dag kom irriterende Claus
og vækkede os, denne gang
endnu voldsommer, med kanon-
slag. Så var der morgen-
gymnastik hvor vi skulle spille
krabbefodbold. Til morgenmad

Rigtige spejdere spiser burger og drikker Cola i nutiden !
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Ulveflokken
fik vi unifood, som vi selv kaldte
hundekiks, vi fik også pulver-
mælk, det var sådan noget
pulver som blev blandet med
vand. Vi troede alle sammen at
vi ikke skulle have andet. Så
hejste vi flaget, så gik vi ind i
køkkenet for at aflevere vores
muk og kop og blev overrasket
da der var rigtig morgenmad til
os i køkkenet.
Vi skulle hjem den dag og vores
telte skulle pilles ned. Vi var
også på et GPS-løb med Glen,
det var meget svært, alle
pigerne syntes at en GPS var
noget møg. Vi prøvede også
nogle fremtidskapper som hold-
te os varme, selv om det kun
mærkes som sølvpapir sammen
med Majbrit. Og vi prøvede
vores luftballoner, men de kunne
ikke flyve.
Så fik vi frokost, vi fik rugbrød

på dåse, ost på tube, smør på
dåse og alle mulige pulverretter.
Der var også dåsemælk, med
det var der ingen der kunne li.
Alt fremtids-maden var ret
dårlig.
Om eftermiddagen skulle vi pille
spisebordet med, pakke rygsæk
og spise kage. Til kage fik vi
krystalsaftevand, det smagte
god. Så skulle vi hjem fra vores
sommerlejr, det havde varet en
god lejr.
Vildroserne.Nogle af drengene underholder

Skt Hans aften med lejrbål
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Rolandkursus
Roland 1

Jeg var på Roland 1, i
sommerferien på Houens
Odde.
Det var bare rigtigt godt. Det
var vanskeligt at starte når
man ingen kendte i den
patrulje man var, men hvor
var det herligt, at ha’ lært at
kende dem i min patrulje.

Det bedste var at være
sammen med dem fra
patruljen. Men det gjorde det
ikke ringere af, at de fleste af
opgaverne var rigtige gode!
Det var et presset tids
program, og det gjaldt om at
komme til tiden. Der var
mange ting at lave på en dag,
og man var træt når man krøb
i soveposen. Det var faktisk
okay, for så lagde man ikke
mærke til de tusindvis af myg
der var inde i teltet.

Det dårligste ved Roland, var
nok morgengymnastik. Det
var simpelt hen ren tortur. At
skulle løbe jeg ved ikke hvor
langt, med tunge vandre-
støvler og stive lemmer. En
morgen skulle vi endda, tage

sko og strømper af, og vade
ud i vandet til knæerne. Det
var isende koldt, og jeg kan
love for at man vågnede op!

Det der gjorde at man kom
til at holde så godt sammen
var helt klart hiken. Det var
sjovt at gå sammen med de
andre, og se nogle ting. Der
var en ordentlig skylle på et
tidspunkt, men den varede
kort tid, men det var nok til
at sokker, støvler, tøj, taske
og mad var gennemblødt.
Men heldigvis fik vi lov til at
sove på den næste gård i
deres lade. Da vi havde spist
aftensmad, og sad og
snakkede lidt, kom damen
der boede på gården, ud med
chips og te. Det er jo dejligt
at menneskerne man møde er
venlige. Og oven i købet gav
os chips!

Jeg kan bare sige at jeg helt
bestemt synes du skulle tage
på Roland så snart du kan!

Gitte Petersen

Roland 1 foregår i sommerferien
over hele landet. For at deltage skal
man være 13-15 år.
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Kalenderen
September 2002

3 Stormøde i distriktet om ny struktur
10 Bæverne holder famililetur til Skovhytten
13-15 Landstræf
16 Sommerlejraften
28 KFUM-Spejdernes 92 års fødselsdag
28-29 Weekendtur, bævere

4-5 Troptur, spejderne
5-6 Eventyrweekend, ulve
12-20 Efterårsferie
25 Deadline Grøn gren

Oktober 2002
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 Med troppen på toppen
Af Lise Bonne

Troppen klatrede til tops på
klatrevæggen ved Århus
Klatre Center en sommer-
aften i juni. Vi mødtes ved
spejderhuset i Lystrup og
efter at have sunget spejder-
sangen, fik vi nogle forældre
til at køre os ind til Århus
Klatre Center ved Skøjte-
hallen.

Inde ved klatrevæggen ven-
tede der en instruktør på os.
Instruktøren startede med at
snakke lidt om sikkerheden
og om hvordan vi skulle
opføre os. Så fik vi alle
sammen en klatresele på. Det
er en speciel sele som sidder
både omkring benene og om
hoften. Så blev vi sikret med
et tov gennem klatreselen og
ned til lederne som skulle stå
og sikre os, mens vi kravlede
rundt på væggene. Sikringen
gør at man ikke falder ned fra
væggen, hvis grebet skulle
smutte, men i stedet blot
hænge stille og roligt i hoften.
At det virker, kunne Charlotte
senere bekræfte.

Endelig kunne vi komme i
gang med at prøve at klatre.
Vi startede ved de tre små
klatrevægge, hvor væggene
er skrå og derfor lettere at
kravle op ad.
Efter en halv times tid havde
vi alle sammen været
igennem de skrå vægge et
par gange, og så kunne de
modigste få lov til at komme
om til den store 13 m høje

Silas er ved at blive sikret af
Karen inden en tur på

klatrevæggen.
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Med troppen på toppen
klatrevæg som er helt lodret.
Der er der godt nok højt til
toppen. Det var dog ingen
hindring og inden aftenen var
omme så havde flere af
spejderne været helt oppe
ved toppen.
Storsmilende, jublende, med
let rystende ben og med et

Rikke og Charlotte er på vej op af klatrevæggen (måske er Charlotte
på vej ned ?), mens Morten og instruktøren fra klatrecentret sikrer

dem. Imens står Katrine og ser nærmere på grebene.

kick af adrenalin susende
gennem kroppen, så blev
klokken alt for hurtigt halv ni
og vi måtte kravle ned igen
og pakke sammen. Alt i alt en
sjov og udfordrende aften i
troppen, og vi glæder os
allerede til vi igen kommer ud
på de vilde vover.
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Program for spejdertroppen
Husk alle møder starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00 hvis
ikke andet er nævnt. Efter patruljemøder og tropmøder (hvor
der ikke samtidig er stabspatruljemøde), mødes stabspatruljen
fra 21.00 til 21.15.

AUGUSTAUGUSTAUGUSTAUGUSTAUGUST
27. august: Tropmøde. Vi tager ud og ser

på Ellebækkens dyreliv, så medbring
gummistøvler! Der er stabspatrulje-
møde for den nye stabspatrulje.

31. august -
1. september: Groggljagt og Opryknings-

weekend - mere information på
separat tilmeldingseddel.

SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER
3. september: Tropmøde. Vi siger

velkommen til de nyoprykkede, og
skal finde ud af om det er muligt at
pionere med en hånd, eller hvad hvis
man ikke kan se noget, eller høre
noget?

10. september: Patruljemøde. Første
patruljemøde i de nye patruljer, det
bliver spændende at se hvad de nye
PL’ere og PA’ere har fundet på.
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Program for spejdertroppen

17. september: Tropmøde. Der bliver
forhåbentlig mulighed for lidt
bølgegang.

24. september: Tropmøde. Vi skal teste
vores stedsans og kigge lidt på kort.
Der er stabspatruljemøde for
stabspatruljen.

OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER
1. oktober: Tropmøde, hvor vi får besøg

fra Nigeria
4. -6. oktober: Troptur
8. oktober: Patruljemøde.
15. oktober: Efterårsferie.
22. oktober: Tropmøde. Orientering. Vi

udvider vores færdigheder, og
kigger lidt på kompasset. Hvad kan
det og hvad skal man bruge det til?
Der er stabspatruljemøde for
stabspatruljen.

29. oktober: Patruljemøde.
5. november: Tropmøde, hvor temaet

bliver førstehjælp, og hvad man gør
i en ulykkessituation.

Jacob, Jan, Lise & Karen



20 Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ august 2002

Spejdertroppen
Sommerlejr på Houens Odde

med spejdertroppen
Lad os springe over den skrækkelig
lange kedelige køretur, til Houens
Odden. Vi starter da vi ankom. Det
var herligt vejr, selvom det
mærkede vi ikke meget til, da vi lå
i skoven, og træerne skyggede for
solen. Ellers var det en god
lejrplads, bortset fra at vi også lå
lige ned til mosen, hvor der var en
skrækkelig masse myg.
Vi startede med at rejse det store
ledertelt. Det var en prøvelse. Der
var hele tiden en for lang stang,
eller en for kort stang. Vi gav op en
stund og spiste noget kage.
Derefter fortsatte lederne, med at
slå deres telt op, og de fem piger
der var med, (Stinne, Trine var ikke
kommet endnu, Susanne, Charlotte
og Gitte), begyndte at slå deres
telte op. Endelig var både børn og
ledere færdige og vi begyndte at
etablere lejren. Der skulle laves
spisebord, køkkenbord, huggeplads
og brændeskjul. Det var et vældig

godt spisebord. Med presenning
som tag så vi ikke skulle blive våde,
hvis det utænkeligt nok skulle
begynde at regne.
Så gik vi i gang med aftensmaden,
det tog sin tid, ligesom det gør med
alt spejdermad. (Hvis man da ikke
er lille forkælet bæver, der har
madmor med). Maden smagte godt.

Her er vi så i gang med at bygge
vores køkken- og spisebord.

Sådan ser det ud,
 når vi laver mad.

Hvad det var, kan jeg ikke huske,
men det var godt. Efter opvasken,
viste lederne os rundt. De viste os,
hvor vi skulle hente brænde, hvor
toilettet var, hvor vi havde
flaghejsning og hvor Tutten var.
Tutten var det sted hvor man kunne
forsyne sig med slik og lækre sager.
Så gik vi tilbage til lejrpladsen, hvor
vi holdt et lille lejrbål, og derefter
trætte som vi var, efter en lang dag,
krøb i soveposerne.
Så fik vi morgenmad, og det var
sådan at vi skiftedes til at gå op til
kølerummet oppe på A-centeret, for
at hente morgenmad. Da vi havde
vasket op gik vi op til flaghejsning.
Da det var klaret skulle vi ned til
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Spejdertroppen

Mosehuset for at have en aktivitet.
Vi skulle lave små lerfigurer, som
vi senere skulle brænde i en
gammeldags mile. Det blev nogle
mærkelige ting, fx et næbdyr, en
gris og et hjerte. Da vi havde stillet
dem til tørring kom Lise sammen
med Trine.
Nu skulle vi til at lave brændte
træperler. Det var nogle firkantede
stykker træ, som vi satte på
ståltråd, og så skulle de ind i et bål.
Så skulle vi bag efter børste dem
med en stålbørste. Det gik vist ikke
helt godt, da vi ikke var specielt
motiveret til det, vi ville i hvert fald
heller ha’ frokost. Endelig lykkedes
det os at flygte, og vi gik til bage til
lejr pladsen for at spise frokost.
Efter frokost gik vi op til Tutten for
at købe den daglige ration slik. Da
vi kom tilbage satte vi os i en
solstribe for at spise vores slik. Da
vi havde spist lidt af vores slik skulle
vi på Oddemix. Det gik ud på at vi
skulle være sammen med nogen fra
nogle af de andre grupper der var
der. Vi gik sammen to og tre, også

fik nogle flere nye. Det var ikke
nogen specielt sjove eller gode
poster, og vi fik vist heller ikke
snakket så meget sammen.
Da vi havde lavet aftensmad, og
fået vasket op så var der lejrbål. I
anledningen af Sankt Hans var der
et Sankt Hans bål nede på stranden.
Vi sang sange, og der var nogle få
sketch. Til sidst da bålet var brændt
lidt ned var der snobrødsbagning.
Som erfarne spejdere, lod vi alle
ulvene lave deres ulvebrød først.
Ulvebrød er en klump dej, sat fast
på en pind, og så ind i flammerne.
Det er så sort uden på og så råt
inden i, at man ikke kan tillade sig
at kalde det snobrød.

Et der så hårdt at være leder!

Det var vores Sankt Hans bål.

Så springer jeg lige mandagen over,
og hopper til tirsdag, som var
hikedag. Jan startede med at vise,
hvordan man skulle pakke sin
rygsæk. Bagefter skulle vi selv
pakke vores. Det gik helt fint,
bortset fra at der var fire piger der
ikke rigtig kunne blive enige om,
hvilket shampoo de skulle have
med. Jeg vil lige sige, at jeg
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blandede mig fuldstændig uden om.
Endelig var vi færdige og klar til at
gå.

Spejdertroppen
Slotssøbad. Vi havde jo bedt om at
komme derind, og komme til
kræfter, inden vi skulle gå hen til
den teltplads, hvor vi skulle sove.
Da vi kom derind og havde betalt,
måtte vi stoppe op nede i
omklædningsrummet og tænke os
om. Det var meningen at man
skulle tage sit tøj af inde i en lille
bås, så skulle man tage sit tøj og
putte det ind i et skab, som man så
kunne låse med det smarte
armbånd man havde fået oppe ved
betalingsslusen. Jeg ved ikke, men
det var lidt svært at få vores store
hiketasker presset ind i sådan et lille
skab. Så vi lod bare taskerne stå i
båsen, og gik ud og badede.
Det var et rent paradis vi
svømmede, rutsjede og var i
dampbad. Men glæden blev brudt.
Susanne havde fået meget ondt i
maven, hun græd og rystede. Trine
fik fat i en livredder, og hun ringede
efter en ambulance. Susanne gik i
bad og så kom livredderen igen.
Hun sagde at der var en som skulle
med. Charlotte ville gerne med sin

Vi gik ud af den uendelige grusvej
op til Stensgården, den er
skrækkeligt lang, og hver gang den
slår sving tænker man: Nu må vi
da være helt oppe. Men nej, det var
man ikke, men jo længere man gik,
desto færre myg blev der. Vi gik og
gik. Vi holdt frokostpause uden for
en lille by der hedder Eltang. Vi gik
og gik endnu en gang, mellem
bølgende marker og idylliske gårde.
Men pludselig standsede det brat.
En motorvej skar gennem landet.
Vi skulle ikke have været under en
motorvej, så vi kom i tanke om at
vi muligvis kunne være gået forkert.
Heldigvis lå der et hus, og vi gik
ind og spurgte om vej. Manden
derinde, fortalt os vejen, og vi gik
videre. Men vi glemte jo lige at få
nogle få detaljer, og vi spurgte om
vej igen, og igen og igen. Vi blev
forsinket næsten halvanden time.
Men endelig kom vi ned til Kolding

Jan holder kursus i
pakning af rygsæk

Susanne havde sin guitar med
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søster, men hun synes også hun
skulle blive ved Trine og Stinne, så
Susanne brød ind og sagde „Gitte
tager med“. Så fik jeg travlt. Jeg
fik tøjet på i en fart og jeg fik da
også min spejderuniform på. Der
gik ikke lang tid før ambulancen
kom. Susanne kom ind bagi. Og så
kørte vi op til hospitalet. Vi kom ind
i et rum, med en briks hvor Susanne
lagde sig. Vi ventede i noget der
føltes som en evighed. Så kom der
en læge. Hun spurgte om en masse
og til sidst sagde hun noget om en
kraftig ægløsrivning. Der var ingen
som forstod det. Men Susanne var
helt klar igen. I mellemtiden var
Morten og Jan kommet, og de kørte
os tilbage til svømmehallen.
Det der var sket imens vi havde
været på skadestuen var, at
svømmehallen havde ringet til
Susanne og Charlottes forældre, der
nu var på vej til Kolding. Vi skyndte
os at ringe til dem, og de sagde det
var okay, de var kun nået til
Silkeborg, så de ville vende bilen.
Susanne og Gitte gik ind for at
spørge om vi ikke måtte have lov
til at gå i bad, for vi havde slet ikke
haft tid til at vaske os. Det fik vi
selvfølgelig lov til. Og vi nød det
lange bad. Da vi var færdige gik vi
op og afleverede de armbånd vi
havde lånt. Pludselig kom Stinne
drønede over gulvet med en
vanddunk i hånden. Vi for hen til
hende. Hvad laver du? Var det første
vi spurgt om. Jamen, vi har fået lov
til at sove omme i deres baghave
sagde hun. Charlotte og Trine er i

Spejdertroppen
gang med at lave mad.
Vi gik derom, og ganske rigtigt. Der
sad de med trangiaen og var ved
at lave mad. Vi var helt målløse.
Hvor mange spejdere har
nogensinde fået lov at sove bag en
svømmehal, lige ned til Slotssøen
og ved siden af Koldinghus? Vi fik
rejst vores lille fjeldtelt, og fik
aftensmad. Klokken elleve åbnede
rengøringsdamerne for os, så vi
kunne komme ind og få børstet
tænder. Da vi gik i seng, var vi glade
og veltilfredse med den spændende
og heftige dag vi havde haft.

Næste morgen blev vi vækket af
Trine. Vi skulle lige til at skælde
hende ud da hun begyndte at
fortælle: Hun var stået op, og gået
udenfor, hvor hun havde mødt
livredderen fra i går. Hun havde
spurgt „Skal I så hjem i dag?“ Ja,
det skulle vi godt nok. Om vi ikke
skulle en tur i Slotssøbadet, nu når
vi ikke havde været der i så lang
tid? Næ, det havde vi ikke penge
til. Nåh, men så ville de da godt

Sådan så det ud,
da vi lavede primimad.
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Spejdertroppen
give en fribillet. Jubel og glæde. Vi
slugte morgenmaden i en fart. Og
drønede ind i svømmehallen. Da vi
var færdige spiste vi frokost og
smurte madpakker, og så vendte vi
næsen hjemad.
Vi nåede lige at komme hjem og få
pakket ud, inden vi skulle om til
fællesspisning. Der havde vi besøg
af Jacob og Karens søster
Margrethe. Endelig kom vi i seng,
og vi sov godt den nat.
Næste morgen startede vi med
morgenmad og flaghejsning. Efter
det skulle vi til og lave primimad.
Til det skulle vi bruge en masse
brænde, så det måtte vi i gang med
at hente og hugge. Da vi var
færdige med det, kom Jan og
Morten tilbage med en stor sten,
den skulle vi bruge til at bage
fladbrød på. Der blev fundet to Y-
grene og en lang pind til steg på
spid. Da det hele var sat over var
det bare at dreje pinden med kødet
på og vende fladbrødene. Da det
hele var ved at være færdig, lagde

vi nogle majs i gløderne. Og sådan!
Maden var færdig! Det smagte bare
super godt! Alle var enige om at
det var den bedste frokost vi havde
fået.

Om eftermiddagen skulle vi ud at
sejle i kajak. Alle pigerne så noget
negative ud ved det, men når man
først var kommet i og fik styr på
teknikken, var det bare sjovt!
Den næste dag skulle vi have
brændt vores lerfigurer. Det skulle
vi i en gammeldags mile. Lad os
bare sig det: Det var ingen succes.
Alle lerfigurerne sprang i stykker.
Så i stedet gik vi ind i Mosehuset,
og lavede armbånd af snore. Resten
af dagen gik bare med hygge og
slik. Lise læste historie og vi spillede
kort.
Efter aftensmaden var der
afslutningslejrbål. Til det havde vi
skrevet en „Houens Odde hyldest“.
Vi opførte også „Lille Bror Kanin“,
en sangleg I nok vil få lært på et
senere tidspunkt. Da vi kom tilbage

Her er vi i gang med
nedbrydning.

Det var OS der var med!
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Spejdertroppen
til lejrpladsen holdt vi vores eget
lille lejrbål, og vi nød at lave
snobrød uden at blive kritiseret af
Jan og Morten.
Næste dag havde vi nedbrydning
og vi blev hentet af nogle søde
forældre. Vi orkede ikke at fortælle
om vores lejr. Jeg tror de fleste sov.
Vi havde en herlig lejr, og vi synes
alle det havde været skægt kun at
være piger. Men vi håber
selvfølgelig at der vil komme flere
med næste år. Det er næsten ikke
farligt!
Gitte Petersen.

Ved fællesspisning fik vi „gode ben“.

På gruppens
sommerlejraften kan
I se flere billeder fra
årets sommerlejre -
sæt straks kryds i

kalenderen MANDAG
D 16/9 kl 18.30
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Morten H Jacobsen, leder i troppen, er pr
1/8 blevet ansat som Korpssekretær ved
KFUM-Spejderne i Danmark. Stillingen er en
3-årig fuldtidsstilling, Hvor Morten bla skal
servicere grupperne i det østjyske område.
Desværre betyder jobbet, at Morten må holde
en pause fra de ugentlige tropmøder i Lystrup.

Landsmøde

Nyt om navne

Landsmøde 2002
25.-26. maj afholdt KFUM-
spejderne landsmøde på
hotel Nyborg Strand.
Landsmødet er korpsets
øverste myndighed, hvor
ledere fra alle grupper,
divisioner og distrikter mødes
hvert andet år. Landsmødet
beslutter hvilke områder der
skal prioriteres særligt samt
vælger korpsets daglige
ledelse - Hovedbestyrelsen.
På årets landsmøde blev der
især drøftet ny struktur, og
landsmødet vedtog, at
distrikterne, som vi kender
idag skal nedlægges. Til
gengæld skal de nuværende
divisioner laves større (samt

skifte navn til distrikter). For
Lystrup kommer det sand-
synligvis til at betyde, at Dr.
Margrethe Division, som vi i
dag tilhører, bliver lagt
sammen med resten af Århus
Kommune, så vi fremover kan
kæmpe mod bla Skjoldhøj og
Stautrup til distrikts-
turneringen. Den endelige
struktur i det østjyske område
skal diskuteres på et
stormøde d 3. september.
På landsmødet blev det vores
nye korpslogo iøvrigt præ-
senteret for første gang. Det
medførte nogen debat, men
de fleste af deltagerne tog
pænt imod vores nye korps-
mærke.
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Adresseliste
Lederne :
GL Anne Grethe Østergaard  Hindbærhaven 14  86222181/21930381 a.g.oestergaard@mail.dk
GA Per Hoffmann Spergelbakken 15 86224456 werth-hoffmann@mail.tele.dk
BL Gerda Damsgaard Madsen Elleparken 18 86223308
BA Hanne N. Jørgensen Bakkehældet 5 86741740
BA Mette Mejlgaard Rugmarken 111 86226841
FL Lisbeth Mejlgaard Rugmarken 111 86226841
FA Leif Petersen Hindbærhaven 9 86225314 lejope@image.dk
FA Johannes D. Madsen Mønsgade 10, st .tv. 86190733 johannesdm@mac.com
FA Claus G. Terkildsen Egehaven 55 86740680cssilt@ingenioer.dk
FA Glen Wheler Brombærhaven 64 86226798/61390900 wheler@jubiimail.dk
TL Karen Clausager Hasle Centervej 171, 4.tv. 86751119/23697763 karenclausager@hotmail.com
TA Lise Bonne Nielsen Elhøjvej 6, 1. sal 86151449 lise@fam-guldberg.dk
TA Jan Thorsen Skelagervej 104 86783154/20897009 thorsen@kfumscout.dk
TA Jacob Larsen Børglumvej 2, v 103 89379103/26237042 jl@kfumscout.dk
STABo Mejlgaard Rugmarken 111 86226841
KL Elisabeth Krarup Frederiks Allé 129 A, 4.th. 86760996 elisabethkr@rup.dk
KA Mette Holst Skejbygaardsvej 5, 1. lejl 12 86216948 mette1holst@hotmail.com

Grupperådet:
Finn Kallestrup (GRF) Elleparken 5 86227791 fam.kallestrup@post.tele.dk
Dorthe Henriksen (Referent) Ørnebakken 15 86222787 henriksen@oncable.dk
Mogens Christensen Majsmarken 114 86229179 bomotri@mail.tele.dk
Anker Olesen (Hytte) Porsebakken 1 86228656 vimast@post11.tele.dk
Vibeke Jeppesen Elleparken 75 86227914
Egon Rasmussen (Kasserer) Ørnehøjen 24 86222464 e.e.dy.ras@mail.tele.dk
Arne Østergaard (Spejderhus) Hindbærhaven 14 86222181 a.g.oestergaard@mail.dk
Øvrige:
Alfred Andersen (Skovhytten) Elevvej 97 86230949
Spejderhuset 86742448

Vil du være med til at støtte KFUM-
spejderarbejdet i Lystrup - så har du samtidig
chancen for en god reklameplads her.
Kontakt Egon Rasmussen (86222464) for mere
information.



28 Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ august 2002

I SuperBrugsen
scorer du kassen

......hvergang
Du skal nemlig af med mindre i SuperBrugsen. Vi
har lave priser i hele butikken, så både hverdage
og festdage bliver billigere for dig.

SUPER BRUGSEN LYSTRUP TLF. 86 22 10 31 - BAGERI 86 22 19 33


