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Velkomst ved Gruppelederen
Efteråret…..

...er kommet, og vi stiller
urene tilbage, det giver
mørke aftener, men spejder
aktiviteterne fortsætter
uformindsket.

Lidt om hvad der sker i den
kommende tid: Vi vil sælge
julekalendere for Ymens club.
De har tidlige støttet os
økonomisk, sidst med nye
sangbøger. Vi får 10 kr. per
julekalender vi sælger, og det
skal være midt i november
Lørdag den 16, og måske en

torsdag eftermiddag. Stedet
bliver handels-centret ved
Brugsen. Der vil være en
voksen til stede hele tiden, og
vi håber så, at der er nogle
bævere som må hjælpe os på
skift.

Nytårs-paraden bliver den 12
januar kl. 14.00 i Lystrup
kirke

Lodseddelsalget i 2003 er
lørdag den 8 marts.

Mange spejder hilsener

Anne Grethe, G.L.
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Bæverdammen
Et bævermøde……

Som enhver ved, elsker alle
bævere at holde sig i eller
nær vand, og her er Lystrups
bæverflok ikke nogen und-
tagelse. Så en solskins-dag i
september tog vi en tur til
Ellebækken.

Mødet startede ved spejder-
huset, hvorfra vi gik samlet
ned til Ellebækken. Her
fortalte Gerda Gråskæg om
bævernes levemåde og ad-
færd.

Her spises gulerødder på ægte
bævermaner!

Herefter blev bæverne sat til
at lede efter bæverføde
(gulerødder) i krattet omkring
bækken. Da alle poser var
fundet, blev de spist med
stort velbehag og på rigtig
bævermaner.

Nu var der så tid til leg
omkring vandet – nogle
endda i vandet. Der blev
svinget i tov, udforsket,
fundet dyr, lavet dæmninger
og meget mere. Og som vi
alle må erkende er børn og
vand en kombination, hvor
man altså af uforklarlige
grunde ikke kan undgå våde
fødder, og dem havde vi
mange af!
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Bæverdammen
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Spejderhagl til bedste Junior-reporter
Spejderhagl til bedste Junior-
reporter

Grøn gren er ikke kun et blad,
hvor lederne kan skrive en
masse kedelige sider.

I hvert nummer vil vi kårer
den bedste Junior-reporter.
Præmien er en pose spejder-
hagl!

Aflever dit indlæg til din leder
eller send det direkte til
redaktøren (se side 2).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 maven? Så skriv en historie
eller tegn en tegning fra dit
sidste bævermøde, den sjov
ulvetur eller de vildeste
aktiviteter i troppen.
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Ulveflokken
Eventyrweekend

Først kørte vi til Fajstrup Krat,
hvor vi havde lånt en hytte.
Den var o.k. men lidt kold.
Vi indrettede sovesalen, og
så begyndte vi at øve skue-
spil.

Vi var delt i tre hold, som
øvede Klodshans, Kejserens
nye Klæder og Svinedrengen.
Midt på eftermiddagen fik vi
saft og kage, og senere på
dagen til aftensmad fik vi
pølser og brød med ketchup
og remoulade.

Bagefter viste vi vore skue-
spil på skift. Til skue-spillene
havde vi klæd-ud-tøj på.
Bagefter legede vi sandwich

Optoget fra Kejserens nye klæder

– det er en leg, hvor vi ligger
oven på hinanden med
madrasser imellem.

Så skulle vi i seng, og vi fik
læst 5 eventyr til godnat-
historie. Så sov vi. Der var
nogen, der var vågne i løbet
af natten.

Snehvide danser med Dumpe
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Ulveflokken

Hundrede kys af prinsessen eller
hver beholder sit (Svinedrengen)

Så blev vi vækket af Claus kl.
halv otte og stod op og tog
tøj på.

Flere af pigerne lavede sangen „Vi har lejrbål nu“ om med ny tekst og
Emma fremførte sangen

Så var der morgengymnastik
og bagefter spiste vi
morgenmad.

Så skulle vi ind og pakke
vores ting, og så skulle vi til
morgensamling. Der hørte vi
eventyret om Snedronningen,
og Lisbet fortalte noget om
Gud.

Så skulle vi på eventyrløb og
finde Snehvide og de 7 små
dværge. Vi spiste frokost
nede ved bålet, og nu sidder
vi så her og skriver dagbog.

Nanna Prip, Janne og Anna-
Laura



9Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ november 2002

Program for ulvene

November

4. Vi laver knob og stik, og en
knobtavle.

11. Vi tager på besøg i Elsted Kirke,
måske møder vi præsten?

18. 4. klasserne skal på Mowgli- løb og
det er FORBUDT at have lommelygter
med.Lisbeth laver sjov med 2. og 3.
klasserne.

25. Vi laver juleting.

30. Vi skal en tur i Skårupgård Skov og
samle ting til en flot juledekoration,
når alle tingene er samlet går vi
tilbage til spejderhuset og laver vores
dekorationer.

...OG SÅ HOLDER VI JULEFERIE

2002
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Program for ulvene

Januar

6. Første møde i det nye år.

12. Nytårsparade i Lystrup Kirke, hvor vi
skal ha’ vores faner med. Efter
gudstjenesten er der sodavand og
kage.

2003

De tapre piger som gjorde det...
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Spejdertroppen
Troppen siden sidst

I Spejdertroppen har vi siden
sidst haft Forældremøde,
hvor det var dejligt at se en
masse af de ”nye” spejder-
forældre (gamle ulvefor-
ældre). Vi har fra Stabens
side lovet at gøre mere brug
af Gruppens hjemmeside. Vi
vil bla. lægge pakkelister, tur-
indbydelser og programmer
ud, så det er nemt at finde
opdateret information (og vi
skal nok blive bedre til at
opdatere siden!).

På tropmøderne har spejder-
ne især arbejdet med be-
snøringer, som de fik testet
grundigt på weekendturen i

Christian og Magnus dybt
koncentreret om at lave det ene
hjørne af tårnet

oktober (se andensteds i
bladet). Derudover har der
stået meget orientering
påprogrammet, og selv de
nyoprykkede er efterhånden
ved at være helt habile med
kort og kompas.

Vi har på de sidste par møder
haft selskab af Bessie Rauff,
som vi håber vil være ny leder
i troppen.

Programmet for november,
december, januar og februar
kan ses i dette nummer af
Grøn Gren. Vi har også anført
de weekendture vi ved
kommer i foråret, så I
allerede nu kan sætte kryds i
kalenderen. Der kan dog også
komme flere ture til. Årets
sommerlejr kommer til at
ligge i uge 27 (28.juni til 5.
juli).

Tropstaben
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Spejdertroppen
Den Store Tårnmanøvre

Endelig skulle de mange
aftners træning i at binde
besnøringer og 3-bukke
belønnes: Hver patrulje skulle
bygge et tårn, som de kunne
sove oppe i.

Vandrefalkene er i gang med at
pionere hjørnerne til deres tårn

Jagtfalkene og Jan diskuterer,
hvordan bivuakken skal bygges

Fredag den 4. oktober drog
Troppen ud til Skovhytten.
Patruljerne skyndte sig at slå
telte op, mens det endnu var
lyst. Imens havde Karen travlt
med at gøre toilettet mere
hyggeligt med både petro-
leumslampe, duftende (?)
AmbiPur og rigtige blomster.

Efter at vi havde spist vores
medbragte madpakker, så gik
vi en lang tur i skoven – uden
lygter! Sjovt nok, så kunne vi
sagtens se både stier og det
hele, da vi først havde væn-
net øjnene til mørket. Om
aftenen havde vi lejrbål, og
vi forsøgte at bage snobrød.
Desværre var det småt med
gløder, og selv Silas måtte
erkende, at det var temmelig
umuligt at leve op Troppens
sædvanlige snobrødsstan-
dard.
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Spejdertroppen
Lørdag formiddag gik det
store slag i gang med at få
bygget de to tårne. Tårnene
blev bygget som et stort 10-
minutters tårn med en ekstra
midterrafte. Til frokost var
grundrammerne med de fire
hjørner til tårnene stort set
færdige. Til frokost havde
Vandrefalkene lavet en

Jagtfalkene og deres tårn

lækker fyldig minestrone-
suppe, som både smagte og
lunede rigtig lækkert på den
råkolde efterårsdag.

Eftermiddagen gik med at
lægge gulv på tårnene. Der
skulle flyttes rigtig mange
rafter inden gulvet var lagt
færdig. Sidst på eftermid-de
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Spejdertroppen
I stedet for at hygge os
omkring et lejrbål, så gik vi
en rask tur i skoven. Da vi
kom tilbage til Skovhytten
samledes vi inde i hytten, og
fik varm kakao og kage, mens
Karen læste højt om Peter
Svupstiks Bøffelpatrulje.

Næste dag skulle vi bryde
tårnene ned og bære alle
rafterne tilbage i raftegården.
I starten var det var dog lidt
svært at komme til, for Jan
og Lise havde lagt en del af
raftegården ned i løbet af
weekenden. Den havde
nemlig været ved at vælte.
Før vi kunne komme til at
sætte vores rafter på plads,
så skulle lederne først rejse

Daniel på vej ind i Jagtfalkenes
bivuak

dagen var tårnene ved at
være færdige. Så manglede
blot en stige og selve
bivuakken.

Både Jagtfalkene og
Vandrefalkene fik bygget et
par hæderlige bivuakker med
en bund af bløde madrasser
inde fra Skovhytten.

Desværre så var de presen-
ninger, vi havde med, både
for små og for hullede, så der
ikke kunne blive gode og tørre
sovepladser til hele patruljen.

Spejderne kunne derfor selv
vælge om de ville sove i
tårnene eller indendørs i
Skovhytten, og enkelte
spejdere tog da også imod
tilbuddet om Skovhytten.
Dem der sov udendørs, de så
dog både glade,  veludhvilede
og tørre ud næste morgen.

Til aftensmad havde Jagt-
falkene lavet en stor portion
kødsovs og pastaskruer, som
blev spist rub og stub, og
herefter fremtryllede de en
citronfromage til dessert. Hen
på aftenen var det efter-
hånden temmelig blæsende,
og regnen stod ned i stænger.
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Spejdertroppen

Vandrefalkene og deres tårn

længste rafter, inden vi kunne
komme til med vores. Langt
om længe var tårnene brudt
ned, rafterne båret på plads
og rebene rinket op.

Til sidst fik vi frokost og
bagefter slog vi teltene ned
og pakkede vores ting, og vi
var næsten færdige, da
forældrene kom for at hente
os.

Lise
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Program for spejdertroppen

November

5. Tropmøde. Vi skal arbejde med
kommunikation på mange forskellige
spændende måder.

12. Tropmøde. Denne aften bliver afsat til
den store Trivial Pursuit-test. Der er
stabspatruljemøde for stabspatruljen,
og de skal bla. arbejde med
patruljehjemmesiderne.

19. Tropmøde. Vi får besøg af Kaare
Hansen fra Sudanmissionen, der vil
fortælle om sit spændende arbejde i
Afrika.

22.-24. Troptur. Årets sidste spejdertur går
til Grenaa, hvor Jagtfalkene og
Vandrefalkene selvfølgelig skal
tilbringe weekenden i Falkely.

26. Patruljemøde.

December

3. Tropmøde, hvor temaet bliver lys, her
hvor vi går ind i årets allermørkeste
tid. Der er stabspatruljemøde for
stabspatruljen, og de skal bla. være
kreative med noget maling.....
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Program for spejdertroppen

10. Patruljemøde.

17. Tropmøde. Jul på Robinsonøen, og så
siger vi vist ikke mere...

Januar

7. Tropmøde. Er du sej nok til at kunne
deltage i Tour de France? Find ud af
det her på mødet.

12. Nytårsparade.

14. Tropmøde. Titlen på mødet er: SMS!
Der er stabspatruljemøde for
stabspatruljen.

21. Patruljemøde.

28. Tropmøde. Vi kan forhåbentlig byde
på en ud-af-huset-oplevelse.
Nærmere info følger.

Februar

4. Tropmøde. Den store entertainer, eller
vejen til at blive en god stand-up
spejder.

11. Vinterferie.
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Program for spejdertroppen

18. Tropmøde. Kan man lave andet end
pasta med kødsovs eller svensk
pølseret, når man er på tur? Vi tester
vores evner som lejrkokke, og ender
forhåbentlig med masser af gode
ideer til årets ture. Der er
stabspatruljemøde for stabspatruljen,
og de skal bla. snakke turplan-
lægning.

25. Tropmøde. Vi arbejder videre med
entertainer-emnet, og skulle gerne
have noget kanon-underholdning klar
til Gruppemødet.

28. Gruppemøde.

28. februar – 2. marts: Troptur.  Prøv en
tur under fordelingshatten, eller hvad
med et spil Quidditch???? Vi tager på
Harry Potter tur.

Husk...
...at 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.
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Program for spejdertroppen

Datoer
...hvor du også skal sætte kryds i kalenderen

8. marts Salg af lodseddler.

2. – 4. maj Den legendariske og
sagnsomspundne X5-tur.

28. juni – 5. juli Sommerlejr.

Christina er i fuldt sving oppe i Vandrefalkenes tårn
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Brand i det nymalede Spejderhus
Med hjælp fra en stor
håndfuld forældre og
spejdere har vi fået malet det
meste af Spejderhuset.

På arbejdsdagen i maj
mødtes vi en 30–40 forældre,
ledere og spejdere. Vi
startede med at rydde de
større rum i stueetagen, og
så blev der blandet litervis af
maling i alverdens glade
farver. Straks var der fuld
sving med pensler og maling
i de fleste rum, og snart
fremstod Spejderhuset med
et helt nyt look.

Hverken rum eller Spejder-
huset blev dog færdig på en
dag, men heldigvis har vi en
del entusiastiske forældre,

som ikke er gået af vejen for
at bruge adskillige aftener
hen over sommeren på at
male resten af stueetagen i
Spejderhuset.

Af samme grund beklager vi
også at vi har været nødt til
at få malet køkkenet, gangen
og bæverlokalet endnu en
gang, men det har desværre
været nødvendigt. Uheldigvis
brød ovnen i brand efter
sommerferien fordi termo-
staten var gået i stykker.
Resultatet var en udbrændt
ovn og en masse sort fedtet
sod, så vi måtte have en
maler i gang igen. Samtidig
får vi snart en ny ovn fra
kommunen.

Redaktionen

Den udbrændte ovn!
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Net-Spejder
Spejder du på Internettet?

www2.spejdernet.dk/lystrup

Her kan du finde opdaterede
programmer for enhederne,
læse lidt om lederne og
forhåbentlig snart se pa-
truljernes egne hjemmesider.

www.kfumscout.dk

KFUM-spejderne i Danmarks
officielle hjemmeside.

www.scoutshop.dk

Det er snart jul, og på
Scoutshops hjemmeside kan
du finde ideer til ønskesedlen.
Hvis man bestiller med
Dankort over nettet kan man
spare både gebyr og porto,
og varerne bliver leveret lige
til døren.

Redaktionen
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SMAK
Materialerummet og
Rebrummet

I de seneste par år har vi fået
ryddet gevaldigt op i vores
materialer og materialerum.
I dag har vi således to
materialerum; dels Materiale-
og teltrummet med telte,
værktøj, lejrgrej og diverse
materialer og dels Reb-
rummet til reb, taljer og løse
presenninger.

Med god hjælp fra frivillige
hænder har vi fået malet og
istandsat det store materiale-
rum oven for trappen. Det er
indrettet med en ny stor reol
til teltene og med det gamle
reolsystem til klodskasser. Vi
har monteret en fornuftig
væg til værktøj dem sorteret

Reol i Materialerummet med
materialer pænt soteret i kasser

og lejrgrej som f.eks.
pælebor, spader og save.
Endelig har vi fået indrettet
rummet med et par arbejds-
borde og en symaskine, så
det fremover gerne skulle
være en del lettere at
vedligeholde vores material-
er.

Efter at vi fik indrettet det nye
Materialerum, så var næste
projekt at få ryddet op i vores
materialer og få dem flyttet
ind i det nye Materialerum.

Væg med værktøj og lejrgrej i
Materialerummet
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SMAK

Morten gjort en stor indsats
for at få det hele sorteret i
kasser, som er mærket med
indhold. Vi håber, at vi også

I ”gamle dage” var telte og
alle materialer stuvet
sammen inde i det lille
aflange loftsrum. Det var
umuligt at få overblik over,
hvad vi egentlig havde af grej,
og hvor det var henne. Disse
tider er heldigvis ovre.

Alle teltene er nu flyttet ind i
teltreolen, og på reolen
hænger der nu en oversigt
over, hvad vi har af telte, og i
hvilken stand de er i. De
øvrige materialer, så som
flag, ekstra teltpløkke,
trangiaer, petroleumslamper
og lignende er samlet i en
lang vægreol. Her har især
vores tidligere materialemand

Teltene ligger nu overskueligt i en
stor reol i Materialerummet

fremover kan holde den nye
ryddelige standard.

Den seneste indsats på
materialeområdet er
indretningen af det gamle
materialerum til opbevaring
af reb, taljer og løse
presenninger. Den sidste
halvdel af Rebrummet er dog
stadig fyldt med maling-
spande og gammelt skram-
mel, men det venter vi med
at rydde op i, indtil vi er helt
færdig med at få malet i
Spejderhuset.

Vi har i flere år manglet et
godt system til opbevaring af
reb. Et system, hvor det både
er muligt at tørre besnørings-
rebene, at have dem sorteret
i bundter, og hvor det også
skulle være praktisk muligt
for en ulv selv at hænge
rebene rigtigt på plads. Det
er forhåbentlig lykkedes nu.
Vi har bygget et solidt
rebstativ med kroge til
bundter af hhv. 10 og 50 reb,
og på bagvæggen er der
knager til store reb. På reolen
har vi samlet alt inden for reb,
dvs. spande med høstbinde-
garn og 2-slået sisal, takle-
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SMAK
garn, taljer samt gamle
sække til at beskytte træerne
med, når vi skal slå reb om
en stamme.

De løse presenninger, som
ikke hører til teltene, har vi
også samlet i Rebrummet. I
den forbindelse har vi
gennemgået bestanden af
presenninger og vi har
desværre måttet kassere en
stor del af dem pga. huller.
Så kære ledere, husk at sige
til, hvis I har brug for flere og

nye presenninger – eller
andre materialer - så skal vi
nok forsøge at skaffe dem.

Vi håber, at alle i gruppen vil
hjælp med at holde den orden
i vores materialer som vi nu
er ved at opbygge. Det
betyder, at alle selvfølgelig
skal rydde op efter sig selv
og huske at lægge de telte på
plads igen som evt. er hængt
til tørre på loftet efter en tur.
Men, det betyder også, at vi
materialeansvarlige meget
gerne vil have at vide, hvis
der er grej som skal
repareres, eller hvis der er
ting vi mangler. Så vil vi gøre
vores bedste for at få det
bragt i orden.

Spejdernes MAteriel-
Kommando

Glen og Lise

Den nye indretning til reb i
Rebrummet
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30-m båndmål

Vi har jævnligt haft brug for
at måle større afstande ud,
og efter at vi fandt et godt
tilbud, så har vi investeret i
et 30-m båndmål. Det kan
findes i Materialerummet.

Computer

Leif har købt en ny PC og har
doneret sin gamle PC til
spejderhuset. Den er sat op
med bl.a. Word og Excel.

SMAK
Nye Materialer

I løbet sommeren og efteråret
har vi fået og købt nogle nye
materialer til gruppen.

Gasbrænder og skibslak

I sommerferien udlånte
Lystrup gruppe vores 7
patruljetelte til Roland 1
kurset på Moselund spejder-
center. Som tak for lån af
teltene fik vi en gas-brænder
til den ene af vores trangiaer.
Dermed har vi 2 trangiaer i
gruppen, hvoraf den ene nu
kan køre på gas. Gas er både
væsentligt hur-tigere end
sprit og gryderne bliver ikke
sodet til. Vi fik også 2,5 L
skibslak til at lakere patrulje-
kasser med. Vi sender en tak
til Roland 1 i Østjyske Distrikt.

Labelmaskine

Efter at vi har fået malet det
meste af Spejderhuset
indvendig har der også været
en god interesse for at få
labels på flere kasser, skabe
og skuffer. Vi har derfor
indkøbt en Dymo label-
maskine. Den har fået sin
plads i lederlokalet.

En af vores trangiaer - og nu med
gas!

Det nye 30-meter båndmål
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SMAK

Hvis nogen falder over en
printer, som de ikke kan finde
plads til andre steder, så er
de meget velkommen til at
tilslutte den vores nye
computer. Vi sender en stor
tak til Leif.

Reb

Vores beholdning af be-
snøringsreb er ved at være
nede på knap 300 reb. Selv
om det lyder af mange, så er

Leifs gamle computer, som han har
doneret til Spejderhuset

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.

det ikke nok til en stor
sommerlejr eller hvis vi skal
bygge storpionering. Vi har
foreløbig indkøbt taklegarn og
en ekstra rulle 3-slået 6-mm
sisal, som rækker til knap 40
reb. Dem vil vi så hygge os
med at takle i de mørke
vinteraftener. Vi håber, at vi
løbende igen kan nå op på
omkring 500 reb.

Telt

Lions Club Lystrup har givet
tilsagn om at give os et nyt
patruljetelt. Dermed får vi i
alt 8 patruljetelte. Det bliver
der så rigeligt brug for til
sommer, hvor både troppen
og de mange ulve skal på
sommerlejr samtidig. Vi
sender en stor tak til Lions
Club Lystrup.

SMAK / Lise
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Grupperådsmøde
Referat fra Grupperådsmøde
den 23. september 2002

Deltagere: Finn, Egon,
Gerda, Lisbeth, Anker, Per,
Anne Grethe, Mogens, Lise,
Dorte

Fraværende: Vibeke

Referent: Dorte

Vi startede med at synge
„Septembers himmel er så
blå“, derefter læste Arne en
artikel om Smilets betydning,
der beskrev noget om hvor
langt vi kan komme i vores
dagligdag med et smil.

Finn havde en enkelt
kommentar til referatet fra
sidste møde. Under punkt 3e
vedr. kontingentfritagede
klanmedlemmer: Ledere og
medlemmer, der betaler kon-
tingent andet sted er fritaget.
Derefter blev referatet
godkendt.

Aktuel ledersituation/gruppe-
situation

3a. Der er i øjeblikket nok
ledere, men der arbejdes på
at finde emner, der kan
overtage i Troppen såfremt

Lise og Karen stopper pga.
arbejde uden for Århus, Jacob
bruger meget tid i Landlejr-
udvalget og Morten er gået
ind i Korpsarbejdet.

3b. Hos bæverne er der
Gerda, Hanne og Mette.

Hos ulvene er der Lisbeth,
Leif, Claus, Julle og Glenn.

Hos troppen er der Jan, Lise,
Karen og Jacob.

Klanen har fået ny leder:
Rasmus Ebler Simonsen

3c. Opgørelse af medlemmer
er følgende:

Bæver: 15
Ulve: 33
Troppen: 18
Seniorer:   4
Klan: 36
Medl. Øvrige: 5

3d. Vi skal sørge for at sende
pressemeddelelser ud, når vi
har et arrangement i byen.
Hænge plakater op på skoler-
ne og evt. lægge eksemplarer
af Grøn Gren. Det sker da
heldigvis også at Anne Grethe
bliver ringet op af forældre,
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Grupperådsmøde
der vil høre om spejderne.

Økonomi

4a. Den er lidt bedre en
budgetteret - der er girokort
til kontingent på vej ud. Der
er tilsagn fra Lions Club
Lystrup, om tilskud til et nyt
telt. Egon havde fået en liste
fra Århus Kommune om
aktivitetsstøtte til alle for-
eninger i Århus Kommune.
Det var meget interessant
læsning.

4b. Egon havde været til
ekstraordinær General-
forsamling ved Loppehuset.
Det blev besluttet som en
prøveordning at opsætte en
container ved genbrugs-
pladsen Eskelund til ind-
samling af udelukkende brug-
bare ting til loppemarkeder.
Det er så altid dem der har
loppemarkedet, der skal
sørge for tømning af con-
taineren. Dette starter fra
1.1.2003. Vi kan måske få et
loppemarked i midten af
2003.

4c. Sanne (mor til Silas og
Anna) har søgt Lions om bl.a.
nyt komfur og støvsuger til

spejderhuset.

Det blev besluttet at
Grupperådet gerne vil
inddrages inden man søger på
vegne af spejderne.

Kommune giver tilskud ved
bestilling af nye nøgler.

4d. Nye regler for kursus-
tilskud til 13-14 årige. Egon
har intet hørt endnu.

Aktivitet - Opfølgning

5a. Den 16.9 var der som-
merlejraften. Sædvanen tro
var der mange spejdere og
forældre mødt op. 14 bævere
var i Bjørnebo. 17 ulve var i
Søften Gruppes hytte og 5
piger fra troppen var på
Houens Odde.

5b. Oprykningsweekend blev
afholdt sammen med Lystig
Lørdag arrangementet. Der
mødte mange børn og andre
interesserede op, men da
børnene skulle sendes ud på
Groggljagt var der ikke
megen tid til snak med nye
interesserede børn og
forældre. Måske skulle op-
rykningsweekenden afholdes
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Grupperådsmøde
på et andet tidspunkt.
Lederne vender tilbage, når
de har haft en snak  om det.

5c. Lederne havde plan-
lægning af arrangementet til
Lystig Lørdag og de talte om
hvor svært det var at få
spejderne med til frilufts-
gudtjeneste, der blev afholdt
lige før sommerferien.

Aktiviteter - Planlægning

6a. Næste ledermøde den
10.10.02. Snak om opryk-
ningsweekend og om hvordan
det nye distrikt skal inddeles.
Distriktssommerlejr fra 28.6-
5.7.03 (Moselund)

6b. Uddannelseskurser.

6c. Nytårsparade den 12.1.03
i Lystrup Kirke kl. 14. Af-
holdes på sædvanligvis med
Kakao og hjemmebagte boller
bagefter.

6e. Der er BUSKdag den
27.10.02 i Elsted Kirke.

6f. Næste arbejdslørdag den
3. maj. 2003. Det er ikke fordi
der er de store ting der skal
laves ved Skovhytten.
Græsset skal slås og måske

kunne man gøre toiletrummet
lidt mere rart. Brændet skal
omrokeres, så det nyeste
ligger nederst.

(Efter grupperådsmødet, har
Egon slået græsset, der er
blevet savet brænde så der
skulle være nok til vinteren.
Ved besigtigelse af hytten,
blev det besluttet at den
skulle males udvendig i løbet
af næste sæson)

6g. Planlægning af Gruppe-
mødet, fredag den 28 feb.
2003, foregår hos Finn  den
4. nov 02, kl. 19.30. (menige
grupperådsmedlemmer +
Anne Gr.) HUSK DET NU !!.

6h. Der er Lodseddelsalg
næste år fra 1.2 - 31.3. Der
arrangeres en lørdag i
nævnte periode,  hvor der er
dørsalg og salg ved butiks-
centrene.

6i. Bæverne skal sælge
Y’mens julekalender i år. Der
er aftalt 75 stk. Skal foregå
en gang i november, når det
passer i deres program.
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Grupperådsmøde
Hus og Hytte.

7a. Der bliver indsat nyt
komfur i spejderhuset pga
brandskade. Der bliver
ligeledes malet i gangen og
køkkenet. Betales af forsik-
ringsselskabet. Det under-
søges hvad der kan gøres ved
døren i garagen, så den kan
låses.

Eventuelt.

8a. Jan, Karen og Lise er det
ansvarshavende team på det
nye Grøn Gren. Bladet bliver
trykt i Århus og det koster ca.
1.600 kr. Bladet kan blive
billigere, hvis der kan sælges
flere annoncer.

8b. Glenn Wheler vil gerne
være materialeansvarlig. De
fleste at rummene er ved at
være i orden. Der er 3 rum
der til dels er pakket af andre
gruppers grej. Det skal flyttes
det bageste rum.

Husk næste grupperådsmøde
er Mandag den 13. januar
2003 kl. 19.00 i Spejder-
huset.

Mødet sluttede ca. kl. 21.45
med en aftensang.

Grupperådet
Finn Kallestrup, Formand Elleparken 5 8622 7791

fam.kallestrup@post.tele.dk
Dorte Henriksen, Referent Ørnebakken 15 8622 2787

henriksen@oncable.dk
Anker Olesen, Hytteansv. Porsebakken 1 8622 8656

vimast@post11.tele.dk
Egon Rasmussen, Kass. Ørnehøjen 24 8622 2464

e.e.dy.ras@mail.tele.dk
Arne Østergaard, Hus Hindbærhaven 14 8622 2181

a.g.oestergaard@mail.dk
Mogens Christensen Majsmarken 114 8622 9179

bomotri@mail.tele.dk
Vibeke Jeppesen Elleparken 75 8622 7914

fam.jeppesen@mail.tele.dk
Øvrige
Jan Thorsen, Grøn Gren Skelagervej 104 8678 3164

thorsen@stofanet.dk 2089 7009
Alfred Andersen, Skovhytten Elevvej 97 8623 0949



31Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ november 2002

Adresseliste
Lederne
Gruppeleder
Anne Grethe Østergaard Hindbærhaven 14 8622 2181

a.g.oestergaard@mail.dk 2193 0381
Gruppeassistent
Per Hoffmann Spergelbakken 15 8622 4456

werth-hoffmann@mail.tele.dk
Bæverleder
Gerda D. Madsen Elleparken 18 8622 3308
Bæverlassistenter
Hanne N. Jørgensen Bakkehældet 5 8674 1740
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841
Flokleder
Lisbet Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841

lm@microsign.dk
Flokassistenter
Leif Petersen Hindbærhaven 9 8622 5314

lejope@mail.tele.dk 5180 0958
Johannes D. Madsen Mønsgade 10, st.tv. 8619 0733

johannes@graphic-designer.com
Claus G.Therkildsen Egehaven 55 8674 0680

cssilt@ingenioer.dk
Glen Wheler Jespersen Brombærhaven 64 8622 6798

glenwheler@hotmail.com 2381 2228
Tropleder
Karen Elizabeth Clausager Hasle Centervej 171, 4.tv. 8675 1119

karenclausager@hotmail.com 2857 4762
Tropassistenter
Jan Thorsen Skelagervej 104 8678 3164

thorsen@kfumscout.dk 2089 7009
Lise Bonne Guldberg Elhøjvej 6, 1. 8615 1449

lise@fam-guldberg.dk 2273 1449
Jacob Sandfeldt Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th.

jl@kfumscout.dk 2529 4654
Klanleder
Rasmus Ebler Simonsen Tage Hansens Gade 9, 3.tv. 8618 9551

2330 9557
Klanassistent
Mette Holst Skejbygårdsvej 5,1 lejl. 12 8621 6948

mette1holst@hotmail.com
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I SuperBrugsen
scorer du kassen

......hver gang
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


