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Velkomst ved Gruppelederen
År 2003 skriver vi nu, og
selv om vi er lidt henne i
året, kan vi jo godt ønske
hinanden et godt nyt
spejderår.

Vi har haft Nytårsparade,
hvor rigtig mange deltog. Det
var dejligt med en fyldt kir-
ke, og ligeledes fyldte konfir-
mandlokaler bagefter til bol-
ler og kakao.

der vil være frokost ca. kl.
12:30 for så at gå ud at sælge
igen til kl. 14:00-14:30.

Så har vi desværre igen sagt
farvel til en leder. Lise Bonne
og hendes mand er på grund
af arbejde flyttet til Lolland.
Vi vil savne hende, men vil
også ønske dem held og lykke
i deres nye omgivelser.

Samtidig kan vi så heldigvis
sige velkommen til en ny le-
der i troppen, Bessie Rauuf,
velkommen til dig. Bessie vil
selv præsentere sig i bladet
(side 27).

Igen i år bliver der sogne-
indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 9.
marts, og hvis nogen skulle
have lyst til at give en hånd
med, kan man melde sig til
hos undertegnede på tlf.:
8622 2181.

Kalender:

28. februar Gruppemøde
2. marts Fastelavn

15. marts Lodseddel salg
Engang i maj Loppemarked

Mange spejderhilsener

Anne Grethe
Gruppeleder

Nu står der snart lodsedler på
programmet. Det er lørdag
den 15. marts 2003 og i ugen
derefter sælger vi. Og  der er
brug for alle – store og små.
Vi mødes i Spejderhuset kl.
9:30. Efter formiddagskaffen
går vi så ud et par timer, og
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Hvem er vi?
KFUM-Spejderne i Lystrup
er et kirkeligt arbejde, hvis
formål bl.a. er at oplære til
selvstændighed, medan-
svar og demokratisk livs-
holdning.

Formålene søges bl.a. virke-
liggjort gennem et varieret
udbud af aktiviteter her un-
der spejdersport og frilufts-
liv.

Vil du være med, eller har du
blot lyst til at høre mere, er
du velkommen til at kontakte
Gruppeleder Anne Grethe
Østergaard (8622 2181).

Vil du være med?

Bæverflokken

Går du i børnehaveklasse, 0.
eller 1. klasse er Bæver-
flokken lige noget for dig. Vi
holder møder tirsdage kl.
16:30-18:00.

Hvis du vil være med, så mød
op i Spejderhuset, eller kon-
takt Gerda (8622 3308) hvis
du vil høre nærmere.

Ulveflokken

I Ulveflokken finder du „ulve“,
der går i 2.-4. klasse.

Vi mødes i Spejderhuset man-
dage kl. 18:30-20:00.

Mød op og vær med eller ring
til Lisbet (8622 6841), hvis du
vil vide mere.

Troppen og Seniortroppen

I Troppen og Seniortroppen
finder du de store spejdere.
Spejderne i Troppen går i 5.-
9. klasse og spejderne i
Seniortroppen går i 10.-12.
klasse.

Vi mødes tirsdage kl. 19:00-
21:00 i Spejderhuset. Kom og
vær med, eller ring til Jan
(8678 3164) for yderligere
information.

Klanen

De ældste spejdere er rovere.
De mødes hver anden tors-
dag på nærmere aftalt tid og
sted. Så hvis du vil vide mere,
er det nødvendigt at kontakte
Rasmus (8618 9551).

Hvor holder vi til?

Hvis ikke andet er aftalt for-
går alle møder i:

Spejderhuset
Elsted Skolevej 4
8520  Lystrup
www.spejdernet.dk/lystrup



5Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Februar 2003

Vi vil starte med at beklage
det manglende program i sid-
ste nummer af Grøn Gren og
beklage, at det „løse pro-
gram“ I fik i stedet, kun gjaldt
til jul. For at rette op på fej-
len, får I denne gang hele
programmet og et kort refe-
rat af, hvad vi har lavet i den
„uvisse periode“.

Den sidste gang før jul gik vi
til plejehjemmet, Sønder-
skovhus, for at gå Lucia for
de gamle. Dette er en fast

tradition og en god måde at
slutte af på. Også denne gang
var der en stor opbakning fra
jer forældre, som alle var ble-
vet indbudt til at se med.
Desværre har vi ingen bille-
der fra dette flotte optog, så
I må tro os, når vi skriver, at
de alle lignede små engle for
en kort stund.

Vi har siden opstart, den 14.
januar 2003, arbejdet
på at tage „kirke-
mærket.“ Vi har

Bæverspalten

Janne Mejlgaard bliver med denne flotte tegning af bævernes Luciaoptog
på plejehjemmet dette nummers bedste Junior-Reporter. Tegningen be-
lønnes derfor med en pose Spejderhagl (se side 14 om Junior-Reporter).
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bl.a. været på besøg i Lystrup
Kirke og snakket med præ-
sten Inger Bråe. Vi har også
arbejdet med historier og lig-
nelser fra bibelen, som vi har
dramatiseret og optrådt med.

Efter vinterferien skal vi ar-
bejde med nogle af vore san-
ser bl.a. med syns og høre-
sansen.

Igen i år vil vi stå for udsmyk-
ning af de tønder, vi skal
bruge til fastelavns-gudstje-
neste.

Som noget nyt vil vi her i for-
året gøre et forsøg på at af-
vikle flere aktiviteter samti-
dig - nogle henvendt til dren-
gene og nogle henvendt til
pigerne. Vi har snakket en del
om det, og har nu besluttet

Caroline Ibsen har tegnet bæ-
verne, der viser bibelfortællinger i
Lystrup Kirke.

Bæverspalten
at gøre alvor af det. På denne
måde håber vi at kunne til-
rettelægge møder, som alle
synes er spændende og ud-
fordrende, og samtidig – især
på drengesiden - give mere
plads og tid til det enkelte
barn.

Vi oplever, at børnenes behov
og ønsker er meget forskel-
lige, og at det er svært altid
at tilgodese alle. Derfor prø-
ver vi nu dette, og håber på
det bedste. Vi vil meget gerne
efter denne periode høre je-
res oplevelser med denne
mødeform.

Vi vil lige gøre opmærksom
på, at bæverne nu ikke læn-
gere får bladet „Grønt Liv“,
men i stedet for et blad kal-
det „Grazat“, som er et blad,
der henvender sig præcist til
deres aldersgruppe. Vi håber,
at I har tid at læse disse blade
med børnene.

Vi håber på et spændene
forår med et godt samar-
bejde.

Spejderhilsen fra

Hanne, Gerda og Mette
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Marts:

I marts måned vil vi tage to
nye mærker. Det ene:
„Bæverdammen“, arbejdede
vi også med i efteråret, men
vi vil nu genopfriske, hvad vi
ved om bævernes levevis og
afslutte mærket.

Program for bæverne
April:

I april måned vil vi begynde
at være mere ude. Vi skal
bl.a. på bakken og trille æg,
en tur til Ellebækken og på et
byløb omkring det gamle og
det nye handelscenter.

OBS: Den 22. april 2003 ta-
ger vi til Ellebækken, så husk
tøj derefter.

Maj:

I maj skal vi som et led i
„Udforskermærket“ arbejde
med naturen. Herunder vil vi
en dag samle skrald i områ-
det.

Vi vil slutte måneden af med
en 10 km vandretur lørdag
den 24. maj 2003. På den
måde vil vi opfylde et af kra-
vene til „Udforskermærket“
og samtidig tage 10
kilometermærket. Turen laver
vi i samarbejde med Spør-
ring/Trige, så der er mulighed
for at møde dem, før vi tager
på fælles sommerlejr.

OBS: Den 3. maj 2003 hol-
des der distriktsdag – seddel
følger.

Resten af måneden og lidt ind
i april vil vi dele drengene og
pigerne. Drengene skal tage
„Hulemærket“ sammen med
Hanne, som får hjælp af et
par fædre. Mærket indebæ-
rer bl.a. at lave forskellige
huler og pynte dem. Imens vil
Gerda og Mette tage
„Skuespillermærket“ sam-
men med pigerne. De skal
bl.a. arbejde på at skrive de-
res eget skuespil, lave rekvi-
sitter og opføre det. Både
drengene og pigerne starter
og slutter mødet i Spejder-
huset.

OBS: Den 2. marts 2003 er
der fastelavnsgudstjeneste.

OBS: Husk lodseddel-salget
den 15. marts 2003 – seddel
følger.
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OBS: Lørdag den 24. maj
2003 tager vi på vandretur –
seddel følger.

OBS: Mødet den 27. maj
2003 er AFLYST

Juni:

Måneden indeholder kun to
møder for vores vedkom-
mende. Dem vil vi bruge til
at hygge os i haven bag
spejderhuset, bl.a. med bål
og leg. Samtidig vil vi forbe-
rede os på årets sommerlejr.

OBS: Sidste møde er den 10.
juni 2003 og afsluttes hos
Gerda.

OBS: Sommerlejren afholdes
weekenden den 13.-15. juni
2003 – seddel følger

Alle møder starter og slutter
i Spejderhuset, hvis ikke an-
det står nævnt.

De fleste gange vil vi være
ude, så husk at være klædt
på efter vejret.

Program for bæverne
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Mel.: Bamses fødselsdag

Den rare, gamle ulvefar,
som alle børn jo kender,
han skulle holde fødselsdag
helt uden sine venner.
Ulven bli’r halvtreds i år -
mon dog ingen fest han får?
Hej, hurra for ulvefar,
som er så sød og rar.

Akela syntes det var synd,
at han sku’ mangle gæster.
Så straks hun lader hylet gå:
Vi ta’r derhen og fester!
Vi skal vær’ en kæmpe flok,
gammelulven får et chok!
Hej, hurra for ulvefar
for huset fuldt han har!

Gammelulvens fødselsdag

Midt i december, da alle ul-
vene sov vintersøvn i deres
huler, havde den gamle ulv,
Leif, fødselsdag. 50 år havde
han nu strejfet om i skovene,
men stadig var der fuld fart
på ham, og han kunne sag-
tens tage pusten fra ulve-
ungerne.

Leif small-talker med nogle af sine
gæster.

Den gamle ulv havde tænkt
sig at tilbringe dagen i fred
og ro med sit kuld, men føre-
ulven, Akela, ville det ander-
ledes. I al stilhed lod hun bud
gå gennem junglen, at der
skulle holdes fest.

En rigtig fødselsdagsfest med kage
og sodavand.

Da mørket faldt på, havde en
stor skare med fakler samlet
sig foran gammelulvens hule.
Pludselig satte de i med at
hyle fødselsdagssangen, og
så kan det nok være, den
gamle ulv kom frem i sin hule-
åbning for at se, hvad det var
for en ballade. Han blev me-
get glad for at se alle sine små
og store venner samlet. Hel-
digvis havde ulvemor gennem
længere tid gemt gnaveben i
sit forrådskammer, så hele
flokken kunne inviteres ind til
en herlig fest!

Skrevet af Lisbeth Mejlgaard
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Mandag den 11. november
2002 var vi på besøg i El-
sted Kirke. Den gamle
præst havde travlt, så det
var Gerda, der tog imod
alle ulvene.

Men det var nu heller ikke
dårligt. Mange – ja, næsten
alle ulvene har jo været bæ-
vere ved Gerda, så gensyns-
glæden var stor.

tid var ikke altid rare.

Den dag han skulle vælges til
biskop, gemte han sig hos
naboen i gåsegården. Men da
folk begyndte at lede efter
ham og nærmede sig gå-
segården, begyndte gæssene
at skræppe op og røbede der-
ved, hvor Morten gemte sig.

Kan det mon være derfor, vi
spiser gås Mortensaften?

Morten var en rar person, og
navnet Morten er jo det
samme som Martin, bare fra
gamle dage. Gerda fortalte
også om en anden Martin,
som var en rar person. Det
var ham, som indførte den
form for kristendom, vi har i
Danmark i dag – Martin Lut-
ter hed han!

Ulvebesøg i Elsted Kirke

Nu skal I være stille, råbte
Gerda, I lyder jo som en flok
gæs. Alle blev stille, og Gerda
kunne en god historie om
gæs, ja og om en mand, der
hed Morten. Morten var præst
og en mægtig fin fyr, og da
der skulle vælges en ny bis-
kop i byen, ville alle ha’, at
Morten skulle være biskop.
Men Morten gad ikke være
biskop, for biskopper på den

Gerda tysser på ulvene.

Hullet og skabet i vægen.
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Ulvebesøg i Elsted Kirke
Men Gerda kunne flere histo-
rier, hun viste os det hemme-
lige skab oppe ved alteret,
fortalte om hullet i væggen,
hvor man i gamle dage gav
nadveren til de spedalske. Vi
hørte også om alteret. Hvem
der havde lavet det og histo-
rien om det gode og det onde,
som alteret illustrerer. Vi var
nu nogle, der mere syntes,
det lignede vikingeskibe, og
det passer da også meget
godt til vores kirke, når den
nu er mere end 800 år gam-
mel.

Altertavlen i Elsted Kirke.

Det flotte Kirkeskibet.

Inden vi skulle hjem, hørte vi
om kirkeskibet, der blev red-
det at en ægte „skibsredder“
(han reddede skibet fra at gå
helt i stykker). Vi hørte, hvor-
dan han fandt ud af, at skibet
hed Tordenskjold, og hvordan
der kom kanoner og alle mu-
lige ting på skibet.

Det var et rigtigt godt møde,
og tusind tak til Gerda for alle
historierne.
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Ulveflokken på tur
Traditionen tro blev sidste
spejdermøde i 2002 holdt
den sidste lørdag før 1. de-
cember.

Her tager vi i skoven, spiser
vores madpakker og finder
ting til juledekorationer, som
vi tager med tilbage til
Spejderhuset. Vel hjemme i
Spejderhuset laver vi jule-
dekorationer, spiser æbleski-
ver, drikker kakao eller saf-
tevand.

(red.: tillægsordene står med
kursiv):

Det var en trehovedet og nø-
gen lørdag morgen.

Vi mødtes alle kl. 10, undta-
gen lilla Julle, som kom for
sent og havde glemt nøglen.
Fjollede Hanne havde nogle
ulækre juletræer med.

Da vi havde lagt vores søde
madpakker gik vi alle op mod
skoven. Dumme Sara og ækle
Camilla mente, at grimme
Julle var julemanden, for han
manglede kun det henrivende
skæg og hår.

Det er godt med æbelskiver.

En meget vigtig ting er
tillægsords-historien……På
turen lytter lederne godt til
ulvene. Når vi så kommer
hjem til Spejderhuset, bliver
historien skrevet ned, men
uden tillægsord. Dem finder
man ved på skift at lade ul-
vene sige et tillægsord og så
sætte dem ind i historien ef-
terhånden. Og her kommer
så år 2002 tillægsordshistorie

Den „grønne“ hund.

Så mødte vi en grøn hund.
Lange Camille havde glemt
sine gummistøvler, så både
kolde Camille, tykke Marie og 



13Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Februar 2003

Ulveflokken på tur
pæne Emma hoppede rundt i
plastikposer for ikke at få be-
skidte fødder. Fede Claus
fandt nogle rare svampe, og
vrede Signe fortalte en histo-
rie om én, som havde snittet
sig i fingeren. Så fik dejlige
Ida en heksefinger og måtte
låne sure Julles handsker. Ned
af en bakke gled tynde Signes
mor altædende Dorthe. Kloge
Anders fandt et gummi-
håndtag, som han ville pynte
sin spinkle juledekoration
med.

Jonas med pynt til dekorationer.

Splattede Henriette gik bag-
læns hele vejen hjem, mens
åndssvage Jonas talte over

50 smilende hundelorte. Gri-
nende Anne Laura begyndte
at fryse sine skraldespands-
rodende fortænder på turen
hjem.

Så spiste vi vores lyse mad-
pakker og efter et tudende
frikvarter, lavede vi blege
juledekorationer. Så var det
tid til dagens hæse højde-
punkt, nemlig æbleskiver.

Det var slut på en rød dag.

Der laves juledekorationer.

Vil du være med til at støtte
KFUM-spejderarbejdet i Lystrup - så har du

samtidig chancen for en god reklameplads her.
Kontakt Egon Rasmussen (8622 2464) for

mere information.
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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 redaktio-
nen kåre den bedste Junior-
Reporter. Præmien er en pose
spejderhagl!

Aflever dit indlæg til din le-
der 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 Ju-
nior-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 akti-
viteter i troppen.
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Program for ulvene

Februar

17. Vi får en hemmelig spejdergæst, som for-
tæller om sin spejdertid, vi skal også lege.

24. Nu skal vi have lavet underholdning til
grupperådsmødet.

28. Der afholdes grupperådsmøde, med alle
forældre!

Marts

2. Fastelavnen holdes i Elsted Kirke, hvor vi
skal klædes ud og slå katten af tønden.

3. Vi skal høre om spejdere i andre lande.
2. og 3. klasserne skal også lave en
adresseliste, mens 4. klasserne skal finde
spejderting på internettet.

10. Nu skal vi holde et ulvemøde med ulve-
ungerne fra Todbjerg/Mejlby-gruppe.

17. Så skal der sælges lodsedler, så kontin-
gentet kan holdes så langt nede som mu-
ligt!

24. I aften skal vi høre om stjernebillederne
og så giver Glen fødselsdagskage.



16 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Februar 2003

Program for ulvene

Marts (forsat)

31.Vi skal lave en masse ting i Stjerne-work-
shoppen, som har noget at gøre med
stjerner.

April

5-6. Så skal vi på tur. Emnet er stjerner, for
eksempel pop-stjerner!

7. Vi holder fri på grund af weekendturen.

14. Vi holder fri på grund af PÅSKEFERIE.

21. Vi holder fri på grund af PÅSKEFERIE.

28. I aften skal vi høre om Danmarks befri-
else efter 2. verdenskrig, og så skal vi
lege Stratego.

Maj

3. Så er der arbejdslørdag i skovhytten, hvor
vi også skal støbe lys.

5. Nu er det tid til fuldmånemøde, og så gi-
ver Claus fødselsdagskage.

12. Der er ét punkt på dagsordenen, nemlig
Terningeløb.
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Program for ulvene

Maj (forsat)

19. Vi deles op i klasser: 2. og 3. klasserne
skal lave sterinbomber og begynde på
dolkebevis, mens 4. klasserne skal prøve,
hvordan møderne foregår ved de store
spejdere i Troppen.

26. Vi deles op i klasser: 2. og 3. klasserne
skal fortsætte med dolkebevis, mens 4.
klasserne igen skal prøve, hvordan mø-
derne foregår ved Troppen.

Juni

2. Nu skal vi forberede os til sommerlejren.
Vi skal lave en Bøllehat eller en T-shirt, og
så skal vi snitte i træ.

9. Vi holder fri på grund af PINSE.

16. Dette er det sidste ulvemøde inden som-
merferie og sommerlejren, hvorfor vi slut-
ter af med maner.

Uge 27: SOMMERLEJR
- HUSK AT KOMME -
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Net-Spejder
På www.spejdernet.dk/
mongolia/spejder

kan du spille 4 forskellige spil,
bl.a. Nomadespillet og Bom-
bog Namnakh.

Nomadespillet

tilbage til sit legetøj,
når hun begynder at
græde.

Du skal gøre alt sammen
samtidig og håbe på, at alt
går godt.

Held og lykke…

Bombog Namnakh
Nomadespillet går ud på, at
du skal:

Hjælpe fårene hen til græs-
set, så de ikke dør af sult.

Du skal tage en kande og
fylde den op med vand, så
mor får vand til madlavning-
en.

Du skal samle fårenes lort op
og putte dem ned i en kasse,
så mor har brænde i geren
(red.: hytte). HUSK: lortene
skal være tørre ellers…

Du skal hjælpe din lillesøster

Bombog Namnakh spiller
man med hjælp af piltasterne
og musen. Du skyder med
musen og hopper på piltast
←, du løber på piltast →, og
du drejer op og ned på pil-
tasterne ↑↓ .

Undervejs i Bombog Nam-
nakh skal du:

Level 1:

På level 1 skal du bare skyde
kuglerne af pinden og hoppe
over så mange træstammer
som muligt (det giver bonus-
point at hoppe over træstam-
mer og lignende).

Level 2:

På level 2 gælder de samme
regler, men nu kan du få
bonuspoint, hvis du skyder
den første kugle ned inden
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hesten passerer kuglen, og
skyder den bagerste kugle
ned når hesten har passeret
den bagerste kugle.

nu skyde den forreste kugle
ned inden du har passeret
den første kugle; skyde den
midterste kugle ned, når du
er ved siden af den midterste
kugle; og endeligt når du har
passeret den bagerste kugle
kuglen, skal den skydes ned.

HUSK gulerødderne giver
dobbelt point, nå du hopper
over træstammer eller lig-
nende.

Net-Spejder

Level 3:

Her gælder der igen de
samme regler, men her kan
du nu ikke få bonuspoint ved
at skyde den forreste og den
bagerste kugle ned. Du skal

Vidste du, at KFUM-Spejderne
har en nyhedsservice?

På www2.spejdernet.dk/
nyhedsbrev/index.php kan du
blive registreret.

Når du er registreret, vil du
hver torsdag eftermiddag få
tilsendt en e-mail fyldt med
friske nyheder.

Her vil du modtage informa-
tioner, nyheder og inspiration
til dit spejderarbejde.

Nyhederne er primært hen-
vendt til ledere og andre
voksne medlemmer af KFUM-
Spejderne i Danmark.

Nyhedsbrev

Skrevet af Marcus Nielsen
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Lørdag den 15. marts 2003
og den følgende uge, skal vi
ud for at sælger lodsedler.
Overskuddet går ubeskåret
til endnu flere sjove spejder-
aktiviteter.

Lørdag den 15. marts 2003
starter slaget for at holde
netop dine kontingent indbe-
talinger nede – Så mød op
og vær med!

Lørdag den 15. marts 2003
kl. 9:30 starter vi i Spejder-
hus med formiddagskaffe og
gennemgang af slagplanen.

Så er det op af lænestolene!!!
Efter et par timers salg vil der
være frokost i Spejderhuset
ca. kl. 12:30.

Efter yderligere et par timers
salg, slutter vi i
Spejderhuset
ca. kl. 14:00-
14:30.

Fik du da-
toen? Det er
altså lørdag
den 15. marts
2003 kl. 9:30, at
du skal møde op!
– Det er også dit
ansvar!
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Troppen på tur til Falkely
Fredag:

Vi mødtes ved spejderhuset
kl. 19:00, og derefter tog vi
ud til Falkely (red.: ved
Grenå).

Da vi kom derud var der me-
get koldt, og der lugtede me-
get af æg. Vi pakkede ud og
fandt ud af, hvor vi skulle
sove. Kathrine og Trine fik et
lille værelse for sig selv. Os
der var med: Vandrefalkene:
Gitte, Christina, Fie, Mathilde
og Stinne; Jagtfalke: Markus,
Daniel, Magnus, Trine, Kathri-
ne, Sidse og Christian.

stod op til flaghejs-
ning.

Vi skulle tage Kom-
munikationsmærk-
et. Derfor skulle vi
lære tegnesprog,

dvs. at vi lærte bogstaverne.
Bagefter spillede vi en slags
Fisk, hvor vi kun måtte kom-
munikere med tegnesprog.

Så fik vi frokost, og bagefter
skulle vi lære morsealfabetet
uden ad. Men vi nåede kun til
e. Der kom en meget hem-
melig FBI agent, der hed Sk-
ouldy Mouldy, alias Jacob.
Han skulle have hjælp til at
finde noget narko, og måske
fange nogle forbrydere under
ledelse af Uwe Jensen.

Vi skulle aflytte på bånd, hvor
vi skulle gå hen, og så notere
ned. Vi skulle finde en mand
ved navn Sut. Vi fandt ham,
vi fulgte bare flaskerne. Han
var rimelig fuld og ville hele
tiden snakke, men vi kom ind
på, at han var agent.

Vi gav ham kodeordet: „Er det
sandt at man kan cykle på en
sandwich gennem Saharas
ørken?“ Og svaret var: „Ja,
det kan man, men det tager
lang tid!“ Vi sendte en SMS

Vi fik kage da forældrene var
kørt hjem. Så kunne man gå
i seng, når man ville. Resten
kunne spille Backgammon el-
ler Trivial Pursuit (TP).

Lørdag:

Jagtfalkene stod først op, for
at lave morgenmad. Resten
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Troppen på tur til Falkely
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til Hr. Agent. Og godt at PL’en
havde de andre, hvad skulle
man gøre, hvis hun ikke kun-
ne sende SMS’er.

Vi skulle demontere en bom-
be, og finde undercovernis-
sen. Det gik nu lidt galt, men
vi fik da den vigtige besked,
hun gik rundt med: Bezpol.
Den vigtige mission blev af-
brudt af en endnu vigtigere
aftensmad, og jagten var ind-
stillet til efter opvask.

desværre ikke kan
røbe. Vi sendte koden
Bezpol med morse og fik mor-
sekoden: „Søg ved Sut“ til-
bage. Så det gjorde vi. Og
han kunne fortælle, at der var
gået nogle skumle mænd for-
bi, og de skulle hele tiden på
toilet, så vi skulle følge efter
toiletpapiret. Og for enden af
sporet var der fem glas fyldt
med narko!

Troppen på tur til Falkely

De skumle håndlangere

Efter opvask skulle vi have
haft et meget interessant
foredrag om interaktiv lytning
af Dr. F. Klog. Det eneste vi
fik ud af det var hmm, rød
trøje, addidas sko og convers
sko.

Heldigvis var der nogle hem-
melige meddelelser på Skoul-
dy Mouldys computer, som vi

Vi skyndte os tilbage, og blev
forskrækket af Skouldy Moul-
dy, der var på vej rundt om
hushjørnet. Vi fik det hele af-
leveret og kom ind til bræn-
deovnen.

Her drak vi kakao
og så den film, vi
lavede for et år si-
den. Der var dømt

hygge, og Markus tog nogle
af punkterne fra Knobbinder-
mærket, under skarp iagtta-
gelse af Jan.
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Troppen på tur til Falkely
Klokken blev 00:00 og Gitte
havde fødselsdag. Og der
blev sunget fødselsdags sang.

Men trætheden kom, og vi gik
i seng.

Søndag:

Vi måtte ikke stå op, før vi
blev vækket. Og da vi blev
det, styrtede vi ud i fælles-
stuen. Der var dækket fint op
med flag, kage, rundstykker

og pandekager. Vi
skulle have en lækker
Brunch. Vi spiste, og der blev
sunget fødselsdagssang på
den ene og anden måde.

Efter maden begyndte opryd-
ningen. Endelig var vi færdi-
ge, og kun tre uheldige sjæle
måtte blive tilbage og vaske
gulv. Vi andre gik ned til det
blæsende Kattegat, hvor vi
legede dåsegemme til den
store guldmedalje.

Vi blev hentet, og selvom det
havde været en weekend fyldt
med hygge, var alle spejdere
trætte, og vi halvsov hjem i
bilerne.

Skrevet af Vandrefalkene
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Program for spejdertroppen

Februar

18. Tropmøde: Vi tager på besøg på po-
litistationen.

25. Tropmøde: Som et led i „Entertainer-
mærket“ laver vi vores underholdning
til Gruppemødet færdig.

28. Gruppemøde – indbydelsen er ude.

Marts

1.-2. Trop-/Patruljetur: Troppen tager
samlet på patruljetur, hvor PL/PA’erne
har lavet et program til hver af pa-
truljerne.

2. Fastelavnsfest i Elsted Sognegården
– Indbydelsen er på vej.

4. Patruljemøde: Gad vide hvad PL/
PA’erne nu har fundet på?

8. Lodseddelsalg: Vi sælger lodsedler for
at holde kontingentet nede – Yderli-
gere informationer følger.

11. Tropmøde:

18. Trop-/Stabspatruljemøde:
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25. Patruljemøde: Sidste nyt fra PL/
PA’erne…

April

1. Tropmøde: – Og det er ingen aprils-
nar!

8. Trop-/Stabspatruljemøde:

22. Patruljemøde: Fart over feltet med PL/
PA’erne i spidsen!

29. Trop-/Stabspatruljemøde:

Maj

2.-4. Distriktsturnering, den første spejder-
samling i vores nye distrikt. Mon vi har
den bedste patrulje i distriktet? – Ind-
bydelse følger.

6. Patruljemøde: Et nyt farverigt program
fra PL/PA’erne – Be prepared.

13. Tropmøde:

20. Patruljemøde:

27. Trop-/Stabspatruljemøde:

Program for spejdertroppen
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Juni

3. Patruljemøde:

10. Tropmøde:

17. Trop-/Patruljemøde: Sommerafslutning bl.a.
med de sidste forberedelser inden sommer-
lejren.

Distrikts-Sommerlejr
28. juni – 5. juli 2003

Indbydelse følger, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen

Program for spejdertroppen

Nyt om navne

Præsentation af Bessie, som er ny leder
i troppen:

Jeg hedder Bessie Rauff. Jeg er 26 år og
har været spejder siden ulvealderen. I de
seneste cirka 6 år har jeg været juniortrop-
leder i Oksbøl Gruppe. Jeg sidder også i
redaktionen for det nye lederblad „KANT“.
Jeg er uddannet sygeplejerske, og har
arbejdet som sådan i knap 3 år. Jeg er pr.
1. februar startet på Journalisthøjskolen,
hvilket er toppen.
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Efterskoleliv
Så er der gået godt og vel et
halvt år siden tre piger fra Lys-
trup; Rikke Mejlgaard, Charlot-
te Kallestrup og jeg selv, Susan-
ne Kallestrup, valgte at sige far-
vel til Lystrup for en tid, til for-
del for en lille by, Skrødstrup,
der ligger ca. 6 km. fra Mariager.

At komme på efterskole har for
mig allerede nu haft stor betyd-
ning. Det er en stor forandring
at tage væk hjemmefra og af
sted til noget ukendt. Man ta-
ger det første lille skridt ud af
en tryg ramme. Man møder så
mange forskellige mennesker.
Man mærker andres problemer
helt tæt på sin egen krop.

Skolens hovedindgang.

Jeg er blevet opfordret til at for-
tælle lidt om efterskole-livet,
sådan som jeg oplever det, og
det vil jeg meget gerne prøve
at gøre. Jeg vil starte med at
sige, at jeg har det godt, og er
virkelig glad for at gå på efter-
skole på dette dejlige sted. Jeg
har ikke et sekund fortrudt den
beslutning jeg tog, da jeg valg-
te at tilbringe mit 10. skoleår på
Skrødstrup efterskole.

Jeg vil lige kort fortælle lidt om
skolen. Det er en forholdsvis lil-
le skole med plads til omkring
80 elever, og jeg kan vel lige så
godt, hvis nogle skulle være in-
teresserede, fortælle, at der
endnu ikke er fyldt op til næste
skoleår, hvilket jeg ikke kan for-
stå. Men lad nu det ligge.

Skolens set fra luften, med
gocartbanen til højre i billedet.

Jeg synes at der har været man-
ge problemer og ting, som har
været svære at forholde sig til.
Jeg har været i situationer, som
jeg aldrig havde regnet med, at
jeg skulle komme i. Det har vir-
kelig været hårdt og svært ind i
mellem. Man vil så gerne gøre
alt så problemfrit, også for an-
dre, men man kan ikke være der
for alle. Der er altid nogen, der
har det svært, når man er så
mange sammen. Problemerne
er overalt, og kan tit skygge for
alt det gode.

Vi har haft tider, hvor vi har
grædt sammen, men også tider,
hvor alle har været flade af grin,
for det er bare fedt at gå på ef-
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Efterskoleliv

Med og gennem oplæg til bibel-
timer og spændende andagter
har vi sammen haft nogle gode
samtaler med hinanden både
elever og lærere. Det skal ople-
ves. Jeg tror, at der bliver skabt
en helhed, et virkeligt liv i den-
ne vekslen mellem glæde og
sorg.

Efterskoletiden er en tid, hvor
alle prøver på at finde sig selv,
samtidig med at man søger ef-
ter værdier og venskaber. Det
er svært alt sammen, og midt i
det hele dukker også spørgsmå-
let op: Hvor er jeg på vej hen
med mit liv?

Det er svært at give andre et
præcist indtryk af dagligdagen
på en efterskole, men jeg vil
prøve. For jeg tror ikke blot, at
det er de mange arrangemen-
ter, ture eller sjove hændelser,
der skaber efterskole livet, men

terskole. Der er både alvor og
leg. Vi har sunget sammen,
snakket, pjattet og bare ufor-
pligtende opført os åndssvage
indimellem.

Tre sladdertanter fra skolens jule-
drama.

måske i højere grad bare det at
være til stede og føle glæden i
hverdagen.

Jeg har tænk lidt over, hvad det
er der gør, at jeg står op hver
morgen, i stedet for bare at kry-
be endnu længere ned under
dynen. Og hvordan skal jeg så
på den bedste måde få beskre-
vet, hvad det er, jeg er kommet
frem til. Jeg vil prøve således…

En ny dag

Vækkeuret ringede efter en alt
for kort nat. Det var januar, det
var koldt og jeg var træt. Det
blev vist også sent i går. Så skul-
le vi lige…det var en dejlig kop
kakao.

Jeg måtte til at stå op, men dy-
nen var så dejlig varm. Min rum-
bo (sådan kalder vi vores væ-
relseskammerat) rumsterede
rundt i køjen ovenover mig. Hun
tændte lyset. Jeg kunne ligeså
godt komme op med det sam-
me. Så kunne jeg måske lige nå
et bad.

Vi nåede morgenmaden i nogen-
lunde tid. Den lille tur fra pige-
huset til skolebygningen, hvor
spisesalen er, gav os et kort
friskt morgenpust. Måske var
det det der gjorde, at jeg med
et smil kom ind i spisesalen.

Det var en hyggelig morgen. Der
var kun en svag belysning i spi-
sesalen, der kom fra de små
lamper på væggene. Lyset pas-
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Efterskoleliv
sede godt til de flestes trætte
øjne.

dørene til drengegangene. Det
var vist det man kunne kalde
„børste tænder tid“ eller også
havde de fleste bare indset, at
det var på tide at gøre sig klar
til at komme til time. Jeg måtte
nok også hellere til at komme
af sted.

Efter de første to timer var der
morgenandagt med bibellæs-
ning samt to salmer. Vi sluttede
med at synge ugens salme. Det
er en nyere samle, som vi lærer
ved at synge den hver morgen i
en uge ad gangen. Det er dej-
ligt på den måde at få lært nog-
le nye og gode sange og salmer.

Efter 20 minutters pause med
lidt mere liv, eftersom de fleste
nu var ved at vågne op, fulgte
de næste to lektioner. Og så var
det blevet middagstid.

Til middag sidder vi sammen i
vores kontaktgrupper, som i år
er blandet drenge og piger. Der
er tit en masse sjov under ma-
den, men det hænder da også,
at vi snakker lidt alvorligt sam-
men.

Der duftede dejligt. Det gør der
næsten altid. Vi får varm mad
hver dag til middag. Vi skulle
have indbagt farsbrød, kartofler
i både og en masse spændende
salat. Det så godt ud. Måske
skulle vi også have bredymer til
dessert. Det er ymer med rug-
brødsrester og chokoladestyk-
ker. Det er bare godt. En af sko-

Skolens set udefra på en af vinte-
rens smukkeste dage.

Jeg var sulten, så det skulle bli-
ve dejligt med en frisk portion
ymer med rugbrødsdrys og et
glas mælk. Måske kunne der
også blive tid til en bolle. Jeg gik
ned til det nederste bord. „God-
morgen“ sagde jeg med en stil-
le stemme, man skulle nødig
ødelægge morgenfreden. „God-
morgen“ lød de andres lige så
trætte morgenstemmer.

Et kvarters tid senere havde jeg
placeret mig på bænken i aula-
en, som er samlingsstedet fra
morgenstunden, inden de første
timer begynder. Vi var et par
stykker der bare sad og nød den
nye morgen med dens sjældne
stilhed, eller var det bare mig,
der ikke før havde lagt mærke
til den?

Mange elever vandrede frem og
tilbage, for ikke at sige slæbte
sig langsomt af sted op ad trap-
pen til pigegangene, eller ind af
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Efterskoleliv
den. Så bad vi sammen. Først
sagde læreren noget, og så var
der et øjebliks stilhed. Vi slutte-
de med Fadervor.

Der skulle ikke rigtigt ske noget
specielt den aften, så jeg ven-
tede bare til de fleste havde for-
ladt foredragssalen. Der var et
par stykker der havde sat sig
ved klaveret. Jeg gik derhen, for
at synge med. Efterhånden kom
der flere til og andre gik. Der
var så meget forskelligt at tage
sig til rundt om på skolen. Nog-
le, mest drenge, var trukket
over i værkstederne, hvor de
knoklede løs med at få en trak-
tor til at virke, tror jeg nok…Men
det skal jeg vist ikke gøre mig
klog på. Andre spillede spil eller
snakkede i dagligstuen ved si-
den af, mens musikken kørte i
baggrunden.

Ved 9-tiden gik de første til kaf-
fe. Der var pæretærte og små-
kager. Uhm... Jeg tog et stykke
kage og fandt en kande med te.
Der var en der kaldte på mig.
Jeg gik derned. Det var en der
lige havde brug for at snakke
lidt, så jeg lyttede. Jeg var må-
ske lidt fraværende, for jeg var
faktisk ved at være træt. Så var
det blevet tid til rengøring. Spi-
sesalen blev ligeså langsomt
tømt for mennesker.

Hen af ved 10-tiden var det så
blevet tid til at sige godnat. Det
tog sin tid, og de sidste måtte
nærmest jages ud af vagtlærer-

lens specialiteter.

Efter maden var der igen timer
for nogle. Andre havde fritimer
eller valgfag. Det er vist ikke så
indviklet som det lyder, men der
er en masse, der skal passe
sammen i skoleskemaet. Nogle
dage er der også fællestimer og
rengøring i dette tidsrum inden
aftensmaden.

Aftensmaden kan indtages fra
lidt i seks til halv syv, hvor lek-
tietimen begynder. Det er et
godt tidspunkt at få snakket lidt.

Der var ekstra hyggeligt i spise-
salen den dag. Tiden gik så hur-
tigt mens jeg sad der og nød det
sidste stykke melon, og samti-
dig var i gang med en samtale
med de få andre, der endnu sad
ved bordet.

Men det var nu også dejligt med
en stilletime, hvor jeg lige kun-
ne få styr på de sidste lektier til
næste dag. Sengen trængte
også lige til at blive redt, og så
var den time gået.

Kl. halv otte gik aftenandagten
i gang. Vi startede med en sang.
Det lød godt. Der var nogle ele-
ver der havde øvet, så de kun-
ne spille til. Det var dejligt at
synge med.

Så læste en lærer en historie.
Vi sad bare stille og lyttede. Bag-
efter fortalte læreren hvad den-
ne lille historie betød for hende,
og jeg sad og tænke lidt over
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Sammendrag af referat fra
grupperådsmøde den 13.
januar 2003.

Deltagere: Anne Grethe, Lis-
bet, Per, Finn, Egon, Arne,
Gerda, Anker, Lise og Dorte

Referent: Dorte.

Aktuel ledersituation/
Gruppesituation

Ledersituation/Nyt fra
enheder:

Intet nyt fra Bæverne. De har
nogle gode møder og det er
stadig Gerda, Hanne og

Efterskoleliv / Grupperåd
ne. På vejen kunne man lige nå
at give det sidste godnatknus,
og så var det også tid til at kom-
me på værelset.

Ovre i huset hvor, jeg bor, har vi
et fælles baderum og to toilet-
ter til 10 piger. Baderummet er
et godt samlingssted om afte-
nen. Jeg gik derud for at børste
tænder, inden jeg ville til at sove.
Men tiden løb hurtigt fra mig, for
tandbørstesnak er faktisk meget
hyggeligt.

Da jeg endelig ved 11-tiden lå i
min seng, tænkte jeg på dagen,
der nu var gået. Vagtlæren hav-
de været der for at sige godnat,
og de fleste lys på skolen var
ved at blive slukket. Det havde
været en dejlig dag, tænkte jeg
lige inden jeg faldt i søvn.

Sådan kunne en typisk dag for-
løbe, og jeg fortrød ikke, at jeg
var stået op. Men sådan ser ikke
alle dage ud. Der kan være hår-
de dage. Alle har deres nedtu-
re. Men vi kommer over det, og
jeg er sikker på, at vi hver gang
lærer noget, af det der er sket.

Jeg kom til at tænke på et vers,
som står skrevet på en sten
udenfor skolen. Det er et vers,
der er en del af en sang, der
engang blev skrevet til skolen,
og som vi ind i mellem synger.
Det lyder sådan: „Vor viden skri-
ver blot besked om alt hvad vi
kan måle. Kun tro og håb og
kærlighed kan livets smerte
tåle.“

Jeg tror netop, at det er de tre
ting, der gør denne skole til no-
get specielt. Det er de tre ting,
der på en uforklarlig måde gi-
ver mig lyst og mod til at stå op
til en ny dag med dens mulig-
heder og udfordringer.

Susanne Kallestrup
(Red.: Artiklen er af pladshen-

syn forkortet af redaktionen)

Stenen med nogle linier fra skolens
jubilæumssang.



33Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Februar 2003

Grupperådsmøde den 13. januar 2003
Mette, der står for de ugent-
lige møder.

Hos ulvene går det også godt,
hvor det også stadig er Lis-
bet, Leif, Johannes, Claus og
Glen, der „passer på dem“.

Hos spejderne i troppen er
der en pæn mødetilslutning
hver gang, ca. 15 spejdere
møder op. I øjeblikket er det
Jan, Jacob og Bessie, der ta-
ger sig af møderne, idet Lise
flytter til Nakskov snarest og
Karen pt. arbejder i Køben-
havn. Hvis der er nogen, der
har kendskab til nogen, der
kunne tænke sig at begynde
som leder, må de gerne hen-
vende sig til Anne Grethe el-
ler nogen af de andre ledere.

Medlemsopgørelse:

Bævere.... 20 ca. lige
mange drenge og piger

Ulve ........ 32 flest piger
Spejdere .. 18
Seniorer..... 4
Klan ........ 36
Øvr. medl. .. 5

Nyt m.h.t. loppemarked

Der er ekstraordinær general-
forsamling i Loppehuset den
15. januar 2003. Egon delta-

ger.

(Efter mødet har vi fået op-
lyst, at vi skal køre loppemar-
ked fra ultimo april og det
meste af maj måned.)

Kursustilskud

Nye regler for kursustilskud.
Der ydes tilskud, hvis kursi-
sten ved kursusstart er fyldt
13 år.

Aktiviteter, Opfølgning

BUSK-dag den 27. oktober
2002 blev afviklet med pæn
tilslutning fra spejderne.

Igen i år var der stor tilslut-
ning til Nytårsparaden. Der
blev sat 140 stk. boller, 16 li-
ter kakao og 3 kander kaffe
til livs.

Aktivitet, Planlægning

Der er bestilt 2.500 lodsedler
og datoen for salg er rykket
til den 15. marts 2003. Vi
starter kl. 9:30 i Spejderhuset
med morgenmad. Igen i år
bliver det med kørselshjælp
fra forældre. Der skulle gerne
komme lidt flere børn i år.

Fastelavnsgudstjeneste afhol-
des den 2. marts 2003.
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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

Grupperådsmøde den 13. januar 2003
Bæverne tager igen i år til
Bjørnebo ved Hørning den 13.
- 15. juni 2003. Resten af
gruppen deltager i distrikts-
sommerlejr i uge 27 på St.
Moselund. Ulvene deltager
med 4 overnatninger. Emnet
er „vikinger“.  Nærmere in-
formation følger.

Hus og Hytte

Garagedøren er ikke meget
bevendt, men kommunen vil
ikke lave den. Vi må gerne
selv prøve.

Der skal lægges nogle flere

rafter Dem der er tilbage er
ikke meget bevendt. De kan
bruges til brænde. Arne sørg-
er for, at der kommer rafter
over.

Eventuelt

Lise har været medhjælper
for Glen mht. materialer. Leif
tager over i stedet for Lise.

Oprykningsweekend bliver
den 16. august 2003 (red.:
kun én dag).

Næste grupperådsmøde:
Mandag den 7. april 2003.
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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 Birkebakken 25 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 4076 0662

Glen Wheler Jespersen Brombærhaven 64 8622 6798
wheler@jubiimail.com 6139 0900

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
Bessie Rauff Herningvej 15, 5. th.

bessiepigen@hotmail.com 2620 8034
Jacob Sandfeldt Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th.

jl@kfumscout.dk 2529 4654

Klanleder
Rasmus Ebler Simonsen Byvangen 263 8618 9551

2330 9557
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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


