
1Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

Grøn gren
KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev

 2. Kvartal 2003



2 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

Forsidefotoet er denne gang
fra fastelavnsfesten i Elsted
Kirke, hvor Marcus gør sit for
at blive Katte-Konge.

Grøn gren er medlemsblad
for KFUM-Spejderne i
Lystrup/Elsted/Elev.

Trykkeri
Grøn gren er trykt i
125 eksemplarer af
One Way Tryk a/s

Redaktion
Karen Clausager

Claus G. Therkildsen
Jan Thorsen (ansvh.)

Indlæg sendes til
Jan Thorsen

Skelagervej 104
8200 Århus N
Tlf. 8678 3164

thorsen@stofanet.dk

Velkomst ved Gruppe-
lederen .......................... 3
Hvem er vi?.................... 4
Bæverspalten ................. 5
Et bæver eventyr ............ 7
Program for bæverne..... 11
Ulvene på Netcafé ......... 12
Bliv Junior-Reporter ....... 14
Alt om stjerner ............. 15
Program for ulvene ........ 19
Salg af lodsedler ........... 20
Nyt fra New Zealand ...... 21
Nyt fra troppen ............. 25
Mordet på Josephine ...... 28
Program for troppen ...... 31
Nyt om navne ............... 32
Gruppemødet ............... 33
Nyt fra Grupperådet ...... 36
Adresselister:

Grupperådet.............. 38
Lederne .................... 39

Grøn gren Indhold

Forsiden

Annoncører
Djurslands Bank.............. 6
Nordea ........................ 38
Superbrugsen ............... 40

Deadline
for næste nummer er

fredag den 8. august 2003.

Det kommende nummer
findes i Spejderhuset fra

omkring mandag den
25. august 2003.



3Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

Velkomst ved Gruppelederen
Så er det sommertid! I alt
fald efter kalenderen og vi
nærmer os sommerens
glæder, så som Weekend-
ture og sommerlejre.

I skrivende stund er vi star-
tet op med forberedelse til
vores loppemarked, hvor
salgsdagene er den 8.-10.
maj samt den 22. - 23. maj
2003.

re, når de stemmer dørklok-
ker.

Søndag den 15. juni 2003 er
der Frilufts Gudstjeneste ved
Lystrup kirke kl. 11:00.

Den 15. marts og ugen der-
efter var det store lodseddel
salg, vi solgte 2.100 lodsed-
ler. De sidste 400 solgte vi til
en anden gruppe for ikke at
stå tilbage med dem usolgte.

Tak til bæver, ulve, spejder,
ledere og forældre for en god
indsats, også tak til Lystrup/
Elsted/Elev-borgere som altid
tager godt imod vore sælge-

Opryknings weekenden er
den 16. august 2003.

I år er der 3 af vore spejde-
re, som skal konfirmeres. Vi
siger tillykke til Gitte, Silas og
Marcus.

Og velkommen til Gitte, som
er ny leder i troppen, jeg hå-
ber Gitte vil præsentere sig
selv i bladet (Red.: se side
32).

Og en af vore „gamle“ spej-
derledere er vendt tilbage,
nemlig Karen Skovgaard,
også velkommen til dig.

Mange spejder hilsener

Anne Grethe
Gruppeleder
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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 kontak-
te Gruppeleder Anne Grethe
Østergaard (8622 2181).

Vil du være med?

Bæverflokken

Går du i børnehaveklasse, 0.
eller 1. klasse er Bæverflok-
ken lige noget for dig. Vi hol-
der 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 Se-
niortroppen går i 10.-12. klas-
se.

Vi mødes tirsdage kl. 19:00-
21:00 i Spejderhuset. Kom og
vær med, eller ring til Karen
(8675 1119) for yderligere in-
formation.

Klanen

De ældste spejdere er rove-
re. De mødes hver anden
torsdag på nærmere aftalt tid
og sted. Så hvis du vil vide
mere, er det nødvendigt at
kontakte Steen (8623 2474).

Hvor holder vi til?

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

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

Hele bæverflokken samlet i drengenes hule på loftet. Drengene havde
inviteret pigerne på besøg som en del af deres hulebyggerimærke.

Her er lidt nyt fra bæver-
flokken, som for længst
har opdaget, at foråret er
i fuld gang – og vi vil hel-
lere være ude end inde.

Siden sidst har vi arbejdet
med sanserne, og bæverne
har helt tjek på at smøre nu-
tellamadder med bind for øj-
nene, at lave mimespil, at
lege kimsleg, at lege „smag
og gæt“, at lave en båre og
bære hinanden på den, at
lege blindebuk og stopdans.

Vi er færdige med at tage
mærket „Bæverdammen“,
og pigerne har taget skuespil-

lermærket, mens drengene er
i gang med hulebyggermær-
ket.

Pigerne var delt op i to grup-
per som hver digtede et even-
tyr – det ene kan læses her i
bladet. Pigerne sluttede med
at spille eventyrene for hin-
anden, og det var bestemt
ikke fantasi, der manglede!

Drengene har lavet en stor og
fin hule oppe på spejderhu-
sets loft. Den blev indrettet
med puder og møbler samt
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Bæverspalten
flotte skilte brændt i træ eller
malet på stof. De sluttede af
med at invitere pigerne på
madder oppe i hulen. Vi
mangler nu at lave en hule i
naturmaterialer og måske
sove i den - hvem ved hvad
vi finder på til sommerlejren!

For en måneds tid siden hav-
de vi besøg af Lisbet, Leif og
Glen fra ulveflokken. De bæ-
vere, som går i 1. klasse ryk-
ker jo op til ulvene efter som-
merferien, og det kan være
rart lige at have set de nye

ledere lidt an på forhånd. Men
der er jo længe til endnu.

Når dette blad ligger klar har
vi  deltaget i distriktsturne-
ring og er i fuld gang med at
afvikle loppemarked. Vi vil
slutte med at ønske alle et
fortsat godt og lunt forår  - vi
ses til 10 km vandretur den
24. maj 2003!

Spejderhilsen fra

Gerda, Mette og Hanne
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Skrevet af: Maria, Sara, Merle, Nad-
ja, Laura, Anne og Caroline

Der var engang, for meget læn-
ge, længe siden, i et dejligt land
langt herfra, en konge og hans
dronning. De havde to smukke
døtre, som rigtig satte liv i slot-
tet og glædede alle omkring sig.

De boede i et stort gammelt slot,
som engang havde tilhørt deres tip-
tiptip oldefar, som var en rigtig
troldmand.

Derfor var der mange hemmelige
gange og magiske ting rundt om-
kring på slottet. Men mange af de
magiske ting havde deres far gemt
i et lille rum på loftet, og her var
døren altid låst og kun deres far
vidste, hvor nøglen var gemt. Her
øvede deres far, kongen, sig i magi
og trylleformularer.

En dag da pigerne som sædvanligt
legede i gården i det dejlige sol-

skin, faldt den ene plud-
selig over noget. Det var
en nøgle. Hvem mon havde tabt
den, og hvor hørte den til henne?

Pigerne løb rundt på hele slottet og
prøvede nøglen i alle de døre, de
kunne komme i tanke om. Til sidst
var de nået helt op på loftet og til
deres fars lille kammer. De prøve-
de forsigtigt at sætte nøglen i lå-
sen og døren gik lydløst op.

Pigerne løb ind og så sig omkring -
der var så mange spændende ting.
I hjørnet stod et spejl, og da de kom
helt tæt på, så de, at det var et
magisk spejl. For det var ikke dem
selv de så, men et eventyrland.

Den yngste rakte hånden ud for at
mærke spejlet, men gik lige igen-
nem. Hurtig sprang de begge gen-
nem spejlet og ind i eventyrland.

De gik længe, før de mødte nogen.
Det var en lille alf, som sad på en
sten og græd. „Hvad er du for et

De stolte forfattere, som med eventyret blev det bedste Junior-Reporter.

Et bæver eventyr



8 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

Et bæver eventyr
mærkeligt væsen?“ spurgte den
ene? „Jeg er en lille alf’ svarede
alfen. „Jamen hvorfor græder du?“
spurgte den anden. Og alfen for-
klarede, at der havde været et
mærkeligt, loddent væsen med
små korte ben og ører, der kunne
vende i alle retninger. Væsnet
havde taget dens familie og ven-
ner til fange, og det eneste spor,
den havde, var en nøgle, væsnet
havde tabt.

Prinsesserne fik så ondt af den lil-
le alf, at de lovede at hjælpe den
med at finde sin familie og sine
venner.

Prinsesserne og den lille alf hav-
nede pludselig i det lille loftsrum
igen, hvor alt var som før, så de
besluttede at vende om og gå ind
i spejlet igen.

ske grønne græs, de fede lækre
mus og det dejlige korn, som dyre-
ne spiste, var.

Prinsesserne fik så ondt af de stak-
kels dyr, at de besluttede at hjælpe
dem med at bygge en ny bro. Det
var et hårdt arbejde, men til sidst
blev de færdige. Dyrene takkede
mange gange, gav pigerne en nøg-
le, de havde fundet i floden, og prin-
sesserne fortsatte deres vandring.

Snart efter var de igen i det lille
rum på loftet, og her fandt de lidt
brød, som de satte sig og delte, før
de på ny gik ind i spejlet.

Denne gang var pigerne kommet til
et meget mærkeligt land. Alt var
rødt, og der duftede så dejligt af
klejner, pebbernødder og julegod-
ter. De kom til et lille hus med sne
på taget og røg op af skorstenen.

De gik hen og så ind af vinduet.
Inde i huset var der tændt op i pej-
sen, og der stod Julemanden. Pi-

Denne gang havnede de i dyrenes
verden. Her var der dyr over det
hele på land, til vands og i luften,
men alle så triste og sure ud. De
spurgte en af dyrene, de mødte,
hvad der dog var galt. Og dyret for-
talte dem om et mærkeligt loddent
væsen med vandrestav, som hav-
de trampet deres bro i stykker. Så
nu kunne dyrene ikke komme over
på den anden side, hvor alt det fri-
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gerne gispede, og dukkede sig, men
for sent - Julemanden havde opda-
get dem, „Kom bare ind, mine små
venner“ sagde han og lo med sin
velkendte latter.

Pigerne og alfen gik forsigtigt ind
og sagde „Goddag hr. Julemand“.
De blev alle 3 lidt røde i kinderne,
for de tænkte på, om de havde
været søde i år. Julemanden og
hans hjælper fortalte, at alle jule-
gaverne var blevet ødelagt af en
slags lille trold, som oven i købet
lugtede af skumbananer. „Og nu
ved vi ikke, hvordan vi skal nå at
lave alle gaverne igen inden jul“
sagde den lille nisse.

Endnu engang besluttede
alfen og prinsesserne sig
for at hjælpe, for det havde de lært
af kongen og dronningen. De ar-
bejdede og arbejdede, til de havde
lavet alle gaverne. Da de var næ-
sten færdige, begyndte den lille alf
igen at græde.

Den savnede sådan sin familie og
var bange for, at den aldrig skulle
se dem igen. Derfor skyndte de sig
ud af spejlet igen, men lige inden
nåede Julemanden at give dem en
nøgle, han havde fundet og ikke
vidste, hvad han skulle bruge til.

„Nu ved jeg det“, råbte den ene af
pigerne pludselig. „Hvad er det, der

Et bæver eventyr

Flere af de eventyrlige bævere
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er lille og loddent, som går med
stok og har ører, som kan vende
alle vegne“ „Og som lugter af skum-
bananer“ råbte den lille alf……
GROGGLEN, råbte de alle i kor og
skyndte sig ind i grogglens land.

Et bæver eventyr
Prinsesserne skyndte sig
at samle brødet, de havde
spist af, og lægge alt på plads.

De kunne høre, at deres far nu var
på vej op af trapperne, og de skynd-
te sig ud, låste døren og satte sig
på det øverste trin og begyndte at
snakke sammen, som om de hav-
de siddet der hele dagen.

I det samme kom deres far til syne.
Han kiggede strengt på dem og
spurgte, om de havde fundet hans
nøgle. Prinsesserne så så uskyldi-
ge ud som over hovedet muligt,
imens de rakte deres far nøglen og
fortalte, at de hele tiden havde sid-
det her og ventet på ham og altså
ikke havde været inde i hans rum.

Kongen åndede lettet op, takkede
de to og sendte dem ned for at lege.
Hvad han ikke vidste var, at prin-
sesserne i det samme, han gemte
nøglen, vendte sig om og så det.

Siden den dag har de to prinsesser
sommetider på en regnvejrsdag,
hvor de ikke kunne lege ude, listet
op på loftet, fundet nøglen frem og
gået på besøg i spejlet for at hilse
på deres nye venner i eventyrland,
nisseland, dyrenes verden og man-
ge andre spændende steder, som
du kan høre om i et andet eventyr.

Og tilbage er der kun at sige, at de
levede lykkeligt til deres dages
ende.

Her var mørkt og trist og ikke en
lyd ud over grogglens snorken. De
besluttede at følge lyden, og gan-
ske rigtigt, da de havde gået lidt,
kom de til grogglens hule.

De listede forbi grogglen og gik ind
i hulen. Midt i den store hule stod
et lille bur med alle alfens venner
og familie. De skyndte sig alle tre
derhen og begyndte at prøve de tre
nøgler i de tre låse, ind til de alle
tre passede. Så gik buret op, og de
skyndte sig alle ud, listede forbi
Grogglen og ud mod spejlet.

Pludselig kunne prinsesserne høre
deres far kalde på dem i det fjerne,
og de skyndte sig ud sagde pænt
farvel til alle de små alfer, som gik
i spejlet igen og hjem til eventyr-
land.
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Program for bæverne
Bæverne holder møde
tirsdage kl. 16:30-18:00.

Maj:

Vi lærer, hvordan man byg-
ger et bål op – og rister en
skumfidus eller to

OBS: Lørdag den 24. maj ta-
ger vi på vandretur – seddel
følger.

OBS: Mødet den 27. maj er
AFLYST.

Juni:

Måneden indeholder kun to
møder for vores vedkommen-
de. Vi vil hygge os i haven
med bål og lave lejrforbere-
delser til sommerlejren –
hvordan pakker man f.eks. en
rygsæk?

OBS: Sidste møde er den 10.
juni og afsluttes hos Gerda
(Elleparken 18), hvor bæver-
ne afhentes. Vi mødes i spej-
derhuset 16:30 som sædvan-
lig.

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

SOMMERFERIE!!

August:

Vi starter op igen efter ferien
tirsdag den 12. august kl.
16:30 med bål og aktiviteter
i haven. Dette er sidste bæ-
vermøde for de bævere, som
skal rykke op.

OBS: Lørdag den 16. august
er der oprykningsdag i Skov-
hytten. Seddel følger.

Fra og med den 19. august
er nye bævere velkomne -  vi
lærer hinanden at kende –
leger – hører om spejderbe-
vægelsen – laver bål.
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Ulve på netcafé
Ved et af møderne i marts,
havde lederne bestemt, at
flokken skulle deles op i
aldersgrupper.

Resultatet blev, at 4. klas-
serne skulle hjem til Leif
for at prøve at finde „ting“
på Internettet.

Den dag slaget skulle stå,
kom Julle i god tid, så alle
pc’er og en enkelt MAC-com-
puter var sat rigtigt op. Det
tog ikke lang tid for „eksper-
ten“ (læs: Julle) at tilkoble 5

computere til Leifs netforbin-
delse. Ja, vi var endda færdi-
ge så tidligt, at vi kunne få
lidt aftensmad, troede vi.

Jeg må lige fortælle, at dette
arrangement kunne lade sig
gøre takket være Leifs nabo
Morten, som har et enmands
EBD-firma. Morten havde
trukket kabler fra sin server
over til Leif og forklaret, hvor-
dan vi skulle koble det hele
til.

Men det vidste eksperten i

Ida har tegnet Ulvenes besøg på Netcafé
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Ulve på netcafé
forvejen, så alt den snak var
overflødig. Indtil, midt i ma-
den, hvor Morten kom over
og ringede på døren. „Vil I
ikke nok afbryde det, I har sat
på forbindelse og bruge den
her i stedet for“. Hvad havde
eksperten lavet? Jo, han hav-
de lagt hele naboens firma-
server ned, så ingen kunne
se eller gøre noget. Fejlen
blev rettet (med den dims
Morten kom med), og så kom
de seje netulve strømmende
ind i huset.

Vi havde selvfølgelig planlagt
nogle opgaver, som skulle lø-
ses via nettet. Det tog ca. 2
min. og 33 sek., så var alle
færdige og var inde på en
hjemmeside med spil.

Det var jo ikke planen, det
skulle jo ha’ taget en time, så
vi måtte til at lave nye opga-
ver. Hvilket også lykkedes,
men igen gik der ganske kort
tid, så var alle netulvene igen
på en anden hjemmeside
med spil.

Endnu en opgave blev delt ud
og denne gang lidt mere van-
skelig. Det virkede, selv Leif
og Julle havde svært ved at
finde de „ting“, som de selv
havde sat ulvene til. Men alt

blev fundet, og netulvene
fortsatte deres spil på nettet.

En enkelt, af hensyn til Ca-
mille vil jeg ikke nævne hvem,
kom dog hen og spurgte:
„Skal vi ikke lavet andet. Skal
vi ikke lave noget sjovt?“ Og
da Leif diskret spurgte, om
det ikke var sjovt kom svaret
med det samme: „Der er godt
nok kedeligt“. Hvorefter hun
med to andre fortrak ind på
Idas værelse for at lege.

Vi nåede ikke at afslutte, som
vi plejer, for alle skulle LIGE
et eller andet; men jeg tror,
at alle fik et hyggelig møde.
Og til Morten: Tak for hjæl-
pen.

PS. Skulle nogle forældre el-
ler andre læsere at dette tæn-
ke: Ham Morten vil jeg gerne
ha’ adresse og telefonnum-
mer på, så er det her:

Morten Lindholt
Hindbærhaven 7, Elsted
8520 Lystrup
Telefon: 6060 3833
Fax: 8674 2561
e-mail: info@lystrupit.dk
http://www.lystrupitservice.dk.

Morten hjælper også private,
hvis man har problemer med
hjemmecomputeren.
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Spejderhagl til bedste Junior-Reporter
Spejderhagl til den 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 sjo-
ve ulvetur eller de vildeste ak-
tiviteter i troppen.
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Alt om stjerner
Nu ved Ulvene alt om
stjerner……De har hørt om
stjerner, de har set stjer-
ner, de har lavet stjerner
og i weekenden den 5. og
6. april var de stjerner.

Og sikke en weekend, 24
stjerneklare ulve startede fra
spejderhuset kl. 12:15. Først
skulle alle til Steno Museet,
hvor hele stjernehimlen skulle
ses på én gang, og Gitte fra
museet fortalte om universets
gåder. Det var spændende, ja
så spændende, at tre af stjer-
neulvene var ved at blive
glemt, da vi skulle videre til
Søften Spejderhus, hvor re-
sten af weekenden skulle af-
vikles.

Men alle kom dog med og alle
var klar til den store stjerne-
aften. Ulvene valgte selv,
hvem der skulle være sam-
men, og resultatet blev 6 su-

pergrupper samt et professi-
onelt teknikhold på tre mand.

Der blev valgt musik, og
stjernerne gik i gang med
prøverne, det rigtige stjerne-
tøj blev fundet og opsætning
af hår og make up blev plan-
lagt.

Alt imens der blev øvet, duk-
kede et TV-hold op og lavede
interview med de forskellige
grupper. Mange oplysninger
fik TV-holdet dog ikke, da
grupperne helst ikke ville røbe
for meget inden aftenens
forestilling.

Tre timer blev der øvet og
trænet i dans og sang, og det
var dårlig nok, at stjernerne
havde til at spise kokkens
spagetti med stjernekødsovs.

I studiet på 1. sal arbejdede
det tekniske personale med

Ulvene foran Steno Museet

Tredieplads vinderne: Vilde Vesten
Casper, Kasper & Jonas
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lys, lyd og dekorationer, der
blev „trykt“ stemmesedler,
stillet stole op, og efter me-
gen slid var studiet klar til
aftenens store forestilling.

Det blev en forrygende aften,
som sagtens kunne måle sig
med de største shows, der er
vist på DR og TV2.

Hele showet blev professio-
nelt styret af vores egen
Natascha Crone der i utrolig
flot kjole, boa, høje hæle,
make up og alt det der ind-
ledte det store medieshow.

De berømte The Four Fiaskos

Teknikerne havde i samarbej-
de med en forhutlet nørdet
MAC-hippi arrangeret det
hele, sådan at der inden so-
listerne skulle på scenen blev
vist et kort klip på storskærm
af prøverne. Dommerpanelet
bestod af, ja, ikke mindre end
tre af medlemmerne fra den

berømte gruppe The Four Fi-
askos, så det var professio-
nelle kræfter arrangørerne
havde fremskaffet.

Første gruppe på scenen var
Virkelige Venner (Line, Male-
ne, Nanna og Emilie) med det
kendt nummer  fra CD’en
„Hjælp, jeg er en fisk“.

Herefter fulgte gruppen De
Tre Hundehoveder (Louise,
Camilla og Nanna) med det
store nummer Hakuna Mata-
ta fra Timon og Pumpa. Jub-
len ville ingen ende tage, og
Nanna forsøgte at skjule sig
fra den store fanskare.

Næste gruppe var de berøm-
te Girl Power (Michele, Hen-
riette, Lærke, Janne og Anne
Laura) med super nummeret
„Smukke Sally“ fra Filmen
Bølle Bob. Igen vild jubel i
laaang tid, inden Natascha
Crone kunne få ordet og præ-
sentere næste nummer som
var pigegruppen Worlds Girls
(Hanne, Emma og Ida), med
det gamle nummer „American
Pie“. Worlds Girls havde oven
i købet deres egen make-up
artist og koreograf som, var
Nanna P.

Igen vild jubel og man kunne

Alt om stjerner
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høre på publikum, at her var
en mulig vinder. Men konkur-
rencen var hård. Det charme-
rende band Vilde Vesten med
forsangeren Jonas og de to
helt utrolig smukke og veldre-
jede indianerpiger Casper og
Kasper fyrede den total af
med nummeret „Jeg er cow-
boy“. Man kunne tydeligt se
på dommerpanelet, at den
var i vildrede og havde svært
ved at finde udtryk for deres
begejstring.

Men showet var ikke nær slut.
Den superskønne duo De
Hæslige Møgunger (Marie og
Camille) kom på scenen, og

igen var der vild begejstring
blandt publikum, da De Hæs-
lige Møgunger afleverede car-
toonnummeret: „Doo Dah“.

Konkurrencen var slut, og der
blev uddelt stemmesedler til
alle. Dommerpanelet havde
under konkurrencen voteret,
og nu var det deres tur til at
gi’ et nummer, mens publi-
kum afgav deres stemmer.

Det blev næsten for meget,
Natascha Crone og den kvin-
delige tekniker (Mette Mejl-
gaard) var nær besvimet og
publikum var elle vilde da
super gruppen The Four Fia-
skos kom på scenen. Teknik-
erne fik travlt, der måtte
skrues helt op for forstærker-
ne, for at super-gruppen kun-
ne høres. Og sikke et num-
mer; Aldrig har man set The
Four Fiaskoes folde sig sådan
ud. Pigerne var vilde og dren-
gene råbte og skreg mens Fi-
askoerne trykkede det gam-
le ABBA nummer af Thank
You For The Musik, oversat til
dansk af Mads Dam Julius
med den ny titel „Tak ska’ då
ha’ få æ musik“.

Optællingen var nu slut, og
Natascha Crone fik resultatet

Nr. 2 blev: De Hæslige Møgunger

Alt om stjerner
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overrakt. På tredjepladsen
kom Det charmerende band
Vilde Vesten, og gruppen
måtte igen på scenen. Anden-
pladsen gik ikke uventet til
duoen De Hæslige Møgunger,
men den suveræne første-
plads gik til pigegruppen Wor-
lds Girls med nummeret
„American Pie“, som vi selv-
følgelig måtte høre igen. Ju-
bel, hyl og klapsalver genlød
i lang tid, inder de tre trætte
teknikere kunne lukke og
slukke for den uforglemmeli-
ge aften.

Vejret den aften var pragt-
fuldt og alle var en tur uden
for at se på den smukke stjer-
nehimmel inden vi skulle i
soveposerne.

Næste dag var der arrange-
ret et stjerneløb. Alle opga-
ver handlede om stjerner.
Især Leifs post blev der ar-
bejdet en del med, her skulle
der nemlig laves et stjerne-
skud. Banderne skulle selv
stege fiskefileterne, skylle
salat, riste brød, pynte og
anrette det hele, og det var
flotte resultater, der kom ud
af det. Desværre var der kun
fem bander med på turen, så
det blev kun til fem stjerne-
skud. Så da alle alligevel ikke
kunne få et stjerneskud, spi-
ste de fem ledere, som var
med, hvert et.

Weekenden var snart slut, og
alle var ret trætte. For at få
tiden til at gå, inden foræl-
drene skulle hente Ulvene,
gav Lisbet dem lov til at tæve
Glen. Det var lidt besværligt,
for Glen stak af, så det meste
af tiden gik med at fange
ham. Og da han endelig var
fanget var både Glen og Ul-
vene så trætte, at de kun lige
orkede at spise de to sidste
stjernekager.

I øvrigt kan man se alle bille-
derne fra stjerneeventyret på
hjemmesiden:
www.homepage.mac.com/johannesdm

Alt om stjerner

Vinderne: Worlds Girls
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Program for ulvene

Maj

12. Terningeløb

19. Klasseopdelt: 2. + 3. klasse: Sterinbom-
ber og dolkebevis, 4. klasse: Troppen.

26. Klasseopdelt: 2. + 3. klasse: dolkebevis,
4. klasse: Troppen.

Juni

2. „Bøllehat“ eller „T-shirt“ til sommerlejren,
snitte i træ.

9. PINSE.

16. Afslutning og forældreinfo vedr. sommer-
lejr.

Uge 27: SOMMERLEJR – HUSK AT KOMME!!!

- - SOMMERFERIE - - SOMMERFERIE - -

August

11. Første møde efter sommerferien.
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Lodseddel salgsdagen
Skrevet af: Gitte Petersen

Det var herligt vejr den 15.
marts, hvor nogle spejde-
re mødtes med masser af
gå på mod, for at sælge de
meget eftertragtede lod-
sedler (Som senere blev
kaldt skrabelodder, for at
få flere købere).

Vi spiste først lidt morgen-
mad, og blev derefter hældt
ud i bilerne.

I år var det en sand fornøjel-
se at sælge lodsedler vejret
var simpelthen, det bedste!
Jeg var i hvert fald bange for
at vejret skulle arte sig lige
som sidste år, hvor vi nær-
mest havde snestorm.

Vi fik solgt en masse. Især
dem, der stod nede ved Brug-
sen, Alta og Netto. Der var da
også nogle, man stødte på
som allerede havde købt,
men ikke var blege for at købe
et par til.

Da vi mødtes ved frokosten
havde alle en masse at for-

tælle. Der var nogen
der havde fået æbler,
andre slik, og nogle heldige
kartofler havde fået en soda-
vand. Der var også de, der
havde sneget sig hen i det
område, hvor de boede og fik
solgt en masse der, fordi de
var et kendt ansigt.

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.

Det havde været en dejlig,
men hård dag, og vi var alle
trætte. Men vi havde fået
solgt meget og været rundt i
ca. 1/3 af Lystrup, skønt vi
kun var omkring tyve!

Man må sige at vi var tilfred-
se med vores arbejde, men
godt kunne ha’ brugt lidt fle-
re hænder, ben og smil!
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Nyt fra New Zealand
Skrevet af Trine Brix Christensen

Jeg er på New Zealand og ser en
hel masse spændende ting og vil
gerne fortælle lidt om det.

I min hverdag går jeg i skole, sko-
len hedder Raphaell House School.

Jeg har været på tur med klassen,
og det vil jeg fortælle lidt om. Vi
tog afsted d.10.3.03 og blev kørt
ud til det sted, hvor vi skulle være
en uge, det hedder Otaki Forks. Det
første, vi gjorde, var at slå vores
telte op. Så gik vi ned til en flod,
der var i nærheden, en gå tur på
10 min., og tog en svømme tur, van-
det var vildt koldt!

Om aftenen sagde vores lærer, at
vi skulle ud og gå en tur. Vi skulle
op på toppen af en bakke, og de
stier, der er i bjergene her nede, er
ikke ret gode, og de er meget stej-
le - tro mig! Da vi endelig kom op
på toppen, var der vildt flot! Næste
dag blev vi delt op i to grupper, den
ene skulle Absailing (rapelling) fra
14 meter, og den anden skulle ned
til en flod og Wild River Rafting.

Jeg kom på det hold, der skulle Ab-
sailing. Jeg var virkelig bange, for
jeg er lidt højdeskræk, men jeg
skulle! Da jeg først var kommet i
gang, syntes jeg, at det var ret fedt.
Senere skulle vi gå en tur. Det var
en tur, hvor vi startede og kom til-
bage samme sted. Det gik op ad
bakke næsten hele vejen, og solen
stod højt på himlen, så det var en
temmelig varm tur. Det første vi
gjorde, da vi kom tilbage, var at

skifte til badetøj og løbe
ned til floden.

Dagen efter startede som alle de
andre dage med en svømme tur,
derefter skulle vi gå en tur igen. Vi
kom til en gyngebro, og der kunne
man gå over. Og hvis man havde
badetøj på, kunne man lade sin
taske stå, og så var der nogen, der
ville tage dem med helt ned, og
dem, der gik over, svømmede til-
bage. Da vi skulle gå videre, skulle
vi gå i floden, men der var nogen
af pigerne, der ikke gad, at deres
sko blev våde ( jeg var en af dem),
så vi gik i bare tæer, men der var
mange skarpe sten, så det gik lidt
langsomt. En af de voksne sagde,
vi skulle tage vores sko på, vi var
ikke glade for det, men vi kunne
blive nødt til det, så vi tog vores
sko på og gik videre.

Da vi kom tilbage til lejren, tog vi
vores våde sko af, vendte dem på
hovedet og så kom der vand ud!
Senere skulle vi det med Absailing
igen, men denne gang skulle vi
bytte, så jeg kom også til at prøve
wild river rafting og det var vildt

Vandfaldet hedder Purakanui Falls.
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sjovt. Den følgende dag fik vi at
vide, at vi skulle ud og gå en tur,
der ville vare 7 TIMER, og vores sko
var stadig gennemblødt, men så
kunne jeg låne et par sko af en af
de voksne, for hun skulle ikke med.
Hun skulle blive sammen med en
pige der hedder Naama (hun har
været ude for en bilulykke), så jeg
lånte skoene,  og så  var det tid til
at komme af sted, og jeg skal love
for, at det gik op ad. Jeg tror, det
gik faktisk op ¾ af vejen, og solen
brændte, så vi svedte vildt meget.

en af de voksne, og vi gik
lidt igen, men det hjalp
heller ikke. Vi måtte stoppe igen.
Jeg byttede sokker med en anden
af de voksne,  og vi gik videre, men
det fortsatte med at gøre ondt, så
igen måtte vi stoppe, og denne
gang fik jeg klippet mine tånegle
og byttet sko endnu engang. Det
hjalp, men jeg var temmelig be-
kymret for hende, jeg byttede sko
med, for nu havde hun jo nogen
sko, der var for små, men hun sag-
de, at det ikke generede hende.

Da vi nåede toppen, var der vildt
flot. Man kunne se Sydøen (der er
en syd og en nord ø). Der var skin-
nende solskin, og man kunne ikke
komme højt nok op, når man først
var oppe for der var super flot. Tu-
ren tilbage, virkede ikke så lang,
for vi gik og havde det sjovt, og
det gik ned af det meste af vejen.
Da vi kom tilbage til lejren, gik vi
lige ind og skiftede til badetøj. En
pige, der hedder Danielle, og jeg
havde allerede vores på, så vi snup-
pede bare vores håndklæder og
spænede med til floden. Det var
isnende koldt, da de andre kom, var
vi lidt onde og sprøjtede vand på
dem - det var vildt sjovt!

Så kom dagen, hvor vi skulle hjem.
Vi slog telte ned, slæbte al baga-
gen ned og spiste, og så gik det
ellers hjemad. Jeg tror, jeg havde
mindst 100 sandfluestik (ligesom
myggestik).

New Zealand er to store øer, Nord-
øen og Sydøen. For at komme over
til Sydøen skal man sejle over Cook

Da der var gået 1 ½ time, kom vi
ind i skov, og der var lidt køligere,
men så begyndte mine fødder at
gøre ondt, og jeg fandt ud af, at de
sko, jeg havde lånt, var for små.
Så vi stoppede, og jeg fik plaster
på, der hvor jeg var ved at få vab-
ler. Så gik vi lidt igen, men det blev
ved med at gøre ondt, så vi stop-
pede igen. Jeg byttede sokker med

Nyt fra New Zealand

Trine ved Pupu Springs i en regn-
skovs lignende skov.
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Straite. Jeg fik fri en uge før på-
skeferien, og så sejlede vi til Syd-
øen.

Der var bare store bølger. Jeg har
aldrig været ude i større bølger.
Båden vippede, men jeg blev ikke
søsyg, men det gjorde min mor, hun
havde det ihvertfald ikke sjovt!!

Da vi endelig kom over, var der sol-
skin og bare smukt. Vi kørte til Nel-
son. Vi så en drypstenshule og inde
i den var resterne af en Moa. Det
er et dyr, der engang levede her på
New Zealand.

Vi tog til et sted der Aewhere, hvor
vi skulle sejle til. Vi stoppede en
hel masse gange, og der var vildt
flot. Det var første gang, vi så sæ-
ler, og der var en hel lille en, den
var bare SÅ sød og lille, og den prø-
vede på at komme op af en lille klip-
pe. Den var helt vildt sød.

Så sejlede vi igen og stoppede et
sted, hvor vi skulle være i en time.
Da vi skulle sejle igen, skulle vi lidt
tilbage og så blev vi læsset af.

Vi skulle gå en tur på 2 ½ time,
men det tog lidt længere tid for os,
fordi vi ikke gik så hurtigt. Vi stop-
pede og så ud over den smukke
natur, så det tog os omkring 3 ti-
mer, men det var en flot natur. Så
var vi kommet til det sted, hvor vi
skulle hentes af båden. Båden kom
og hentede os, men den ene motor
var ikke så god, så ham, der styre-
de båden, så en anden båd og prø-
vede at sejle på hans bølge, men
den anden båd viste ikke, hvad vi
lavede, så han siksakkede, og vo-

res båd var lige ved at
tippe, og hvis jeg ville
kunne jeg røre ved vandet!!

Vi kørte ned til noget, der hedder
Pancakes Rocks og grunden til, at
det hedder det, er fordi at det lig-
ner pandekager, der ligger oven på
hinanden!

Vi kom også forbi New Zealands
længste hængebro. Mor turde ikke
gå over, og så gjorde far og jeg det,
det var vildt sjovt! Vi kørte til Christ-
church. Der har vi været en gang
før, det var sidste gang, vi var på
New Zealand, og der boede vi hos
en mand, der hedder Poul. Vi tog
op for at se, om han stadigvæk
boede der, og det gjorde han.

I dag kom den dag, jeg har drømt
om i hele mit liv. Jeg skulle ud og
svømme med delfiner. Det var en
delfin art, der hedder Hector’s del-
finer. Hver gang vi stoppede og var
kommet i vandet, blev de bange og
svømmede væk, så det var ikke så
sjovt, men når jeg så dem, var de
virkelig søde!! Vi kørte til Mt. Cook,
og der står i en bog, at man er hel-
dig, hvis man ser Mt. Cook i sol-

Nyt fra New Zealand

Udsigten over Pancake Rock’s
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skinsvejr.  Det gjorde vi, det var så
smukt.

Vi var også i Queenstown. Der er
en kælke bakke, bare uden sne, og
der er hjul under kælken og brem-
ser. Jeg prøvede den lille kælkebak-
ke een gang og den store to gange
den store var sjovest. Vi kørte også
til et sted, man kalder Verdens
Ende, fordi man ikke kan komme
tættere på Sydpolen, når man står
på fastland. Far og jeg var ude og
se hvaler, de var store. Vi så 5 hva-
ler, og en af dem var 18 m lang og
vejede 30 tons, så når jeg siger sto-
re, mener jeg store, og alle sam-
men dykkede dybt, så man så ha-
len. Det var vildt sejt!!

Dagen efter var mor og jeg ude og

se delfiner igen. Denne
gang ville vi ikke svømme
med dem, vi havde kun sejlet i 5
min., så så vi de første, og vores
guide sagde, at der var omkring 300
til 500 delfiner, og de var bare kære.
De hoppede vildt meget, og ja, det
var bare fedt. De lavede baglæns
kolbøtter i luften. Det var bare fedt!!

Udover hvaler, delfiner og sæler har
jeg også set søløver og albatros-
ser.

Og ellers har resten af min tid, gået
med at være i skole og selv følgelig
weekend. Skoledagene er faktisk
ret lange, vi er i skole fra kl. 9 – 15
hver dag, men jeg mærker det slet
ikke, for tiden går så hurtigt!!

New Zealand er et smukt land.

Den smukke sø hedder Lake Pearson

Nyt fra New Zealand
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Nyt fra spejdertroppen
Hurra! Her i spejdertrop-
pen går det godt. Vi er ved
at være mange ledere, og
det er skønt.

Roveren Karen Skovgaard er
blevet leder på deltid, det vil
sige hun kommer i de uger,
hvor der ikke er rovermøde.
Gitte Bech Lauridsen, er kon-
verteret fra DDS, hun er 21
år og studerende i Århus. Hun
deltog, i det spæde forår, på
vores tropstur til Moselund. Vi
må da i den forbindelse be-
klage, at det var så sjov en
tur, at hun nu ser sig nødsa-
get til at komme hver tirsdag.
Mere om den famøse tur se-
nere.

Politi og internet-
kriminalitet

Vi har været vidt omkring i
dette forår, den 28. januar var
vi på rundvisning på politista-

tion, hvor jeg af uvisse grun-
de fik bank med en politiknip-
pel, og ungerne legede med
pistol og håndjern. Derudover
fik vi også lidt indsigt i det
daglige politiarbejde og en
grundig rundvisning.

Men desværre var politiet ikke
på rette tid og sted en lille
måned senere, da kunne vi
godt have brugt lidt professi-
onel assistance!

Bessie får „slag“ af politimand Jan

Vi mødtes en spejderaften
hos Gitte og familie, som ven-
ligt lagde internetforbindelse
til. Vores evige uheldige FBI-
agent Mulder R. Sculder hav-
de igen problemer. Uwe Jen-
sen fra den narkofinansiere-
de, højreorienterede, parami-
litære forbryderbande var
gået ind i internetkriminalitet.
Han er jo meget træt af spej-
derne i Lystrup, fordi de fik

Sisse, Christinna og Daniel er i gang
med opklaringen.



26 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

forpurret hans planer på hin
tur i „Falkely“ i efteråret.
Uwe Jensen havde ved list
og snedighed anskaffet alle
spejdernes kontonumre til
deres spækkede børneop-
sparinger, og kl 21.00 den-
ne aften ville han overføre
alle pengene til hans bank-
konto i Schweiz, for at give
de pokkers spejdere en læ-
restreg.

Nyt fra spejdertroppen
troppen en tur i Moselund.
Jagtfalkene havde primitema
og trodsede modigt kulden og
lavede strålende primimad,
og byggede bivuak højt hæ-
vet over jorden. De overlod
dog bivuakken til pingviner-
ne for natten. Brrr det var
koldt.

Der var derfor lidt at kæmpe
for, og det lykkedes også ef-
ter intens surfen og mange
grublerier at finde Uwe Jen-
sens kodeord til hans mailad-
resse med alle de vigtige op-
lysninger. Det lykkedes spej-
derne at stoppe forbrydelsen,
inden deres finanser for-
svandt til Schweiz.

Mordet i Moselund

(„mordet i Hinnerup Lade“)

En kold weekend i marts var

Vandrefalkene havde journa-
listtema. Deres barske redak-
tør Skører Seidenfaden og
hans sekretær B. Lond hav-
de fået nys om en meget stor
mordgåde. Løste de unge
journalistspirer denne, da vil-
le avisen igen sælge godt, og
de ville være reddet fra kon-
kurs og elendighed. Det viste
sig, at Uwe Jensen igen var
på spil. Vandrefalkene fik ved
snarrådighed og journalistisk
benarbejde løst gåden. Og
som rette journalister skrev
de selvfølgelig også en arti-

Stor iver for at løse mysteriet

Sisse og Magnus laver bål
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kel. (Red: Artiklen kan læses
på næste side)

En meget blodig og tragisk
historie, som selvfølgelig ikke
slutter der. Men heldigvis fik
de gæve spejdere samlet en
masse spor sammen, og alle
nyhederne blev offentliggjort
ved en ekstraudsendelse i de
meget lokale TV-Moselund-
nyheder.

Kanotur og sommerlejr

I foråret har vi store planer;
til et tropsmøde vil Karen for-
håbentligt lave det store na-
tur-cirkus og lære os at spise
tissemyrer og det der er bed-
re;-) og så arbejdes der for
øjeblikket på højtryk for at
realisere en kanotur, hvor vi i
slutningen af maj gerne skul-
le padle forvirrede og uruti-
nerede op og ned af en å et
sted i Danmark, det bliver
spas. Og endelig „le grand Fi-
nale“ distriktslejren i Mose-
lund. Alt i alt må vi sige, det
har været et totalt yndlings-
år i troppen, og vi glæder os
til næste år også.

På troppens vegne

Bessie Rauff

Det blev naturligvis en kiosk-
basker af dimensioner, der
reddede den stakkels redak-
tør Skører Seidenfaden fra
ruin. Alle informationer blev
videregivet til agent Mulder R.
Sculder, som tog affære, og
mon ikke han snart får ram
på ærkeskurken Uwe Jensen.

Nyt fra spejdertroppen

Katrine i gang med en vinkelbesnø-
ring

Skører Seidenfaden i Nyhederne.
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Mordet på Josephine
Historien er skrevet af Vandrefal-

kene.

Josephine var en ung dame
på ca. 31 år, hun havde langt
sort hår og brune øjne.

Hun havde en god uddannel-
se med rigtig gode karakte-
rer, hun havde en masse fri-
tidsinteresser så som aerobic,
ballet, og klaverspil. Fejlen
ved hende var de mennesker
hun omgik, så som Hans Otto.

Hun blev myrdet af Hans Otto
som mener det var et uheld.
Vi kunne høre ud fra en lyd-
optagelse, som vi fik af chef-
redaktøren Schøer Seidenfa-
den. Man hørte, at hun blev
myrdet på grund af, at hun
skyldte penge til en eller an-
den chef, men en anden mand
havde hentet dem weeken-
den før.

Hun sagde at hun
ikke havde pengene,
men det ville han ikke høre
på.

De pinte hende ved at hugge
en finger af hende, men hun
havde ikke pengene og han
huggede en finger mere af, og
til sidst huggede han hende
midt over.

Det var den 1. februar 2003
ca. klokken 14:10

Før alt dette skete havde hun
modtaget et trusselbrev pr. e-
mail, der fik hun at vide at
hvis hun ikke fik fingeren ud,
ville han sende sine gorillaer
efter hende. Underskrevet
doktor Hansi. Da hun ikke fik
„fingeren ud“ sendte han sine
gorillaer efter hende, den ene
hedder Hans Otto, dum, men
farlig. Da han havde myrdet
hende, vidste han ikke, hvor
de skulle gøre af hende og
foreslog, at de kunne dumpe
hende et sted. De tog hende
ud i bilen og kørte mod Jyl-
land, og dumpede hende se-
nere samme dag ved Store-
bælt.

Mordvåbenet var en stor
økse.Top-Historien skrives her af Fie,

Anna og Stinne.
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De tapre journalistelever
skulle finde ud af noget om
dette mord til chefredaktøren,
da hans andre journalister var
i Mocambique, til sportsdan-
serstævne

 Vi ved alt dette fordi, vi har
fået hjælp af bedstemor Anna
og barnebarnet Ditte   der
havde oplysninger omkring
mordet. Vi løste en kryds og
tværs og der fik vi en disket-
te hvor trusselbrevet lå på. Så
skulle vi hjælpe bedstemor
Anna med at lave en bro over
en å, fordi at hun har en dår-
lig ryg så hun kunne ikke hop-
pe over. Da vi havde lavet
broen fik vi et billede af det

sted hun blev kastet
ud over, det var Sto-
rebæltsbroen, og et billede af
Josephine.

Efter en kort pause skulle vi
lave popcorn til bedstemor
Anna og barnebarn Ditte.

Vi fik et billede af mordvåbe-
net.

Midt under popcornene kom
en mand forbi, som løb ind i
skoven, og gravede mordvå-
benet ned. Vi tog mordvåbe-
net med os, men manden slap
væk.

Så mente vi at vi havde op-
lysninger nok til at lave en
ekstra nyhedsudsendelse om

Chefredaktør Skører Seidenfaden
og hans sekretær B. Lond.

Mordet på Josephine

Historien blev afsløret på direkte tv.
Her er det Amalie der er nyhedsop-
læser.
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Josephine. På fjernsynet hang
et billede af et ur. Der viste ti
minutter over to.

Vi mente, at vi trængte til en
pause og lavede aftensmad.
Vi fik spaghetti med kødsovs.
Kødsovsen var meget god,
om spaghettien vil jeg kun
sige: Ingen kommentarer.

Efter det fik vi en
mærkelig oprigning fra
Mulder R. Sculder, som vi hav-
de mødt på Falkely. Han sag-
de, at der lå en besked på en
rød bil. Vi skyndte os ud efter
den og det var en lydoptagel-
se, der sagde, hvad vi skulle
gøre.

Uwe Jensen ville have hævn
og ville springe os i luften,
men hvis vi var hurtige kun-
ne vi nå at samle sprængstof-
fet sammen. Til sidst fik vi at
vide at der var en mail til os.
Mailen var fra FBI og afsløre-
de at Uwe Jensen var den
samme person som doktor
Hansi. Der var også et kort
der over der hvor sprængstof-
fet lå. Men vi skulle passe på,
da doktor Hasis gorillaer var
i skoven!

 Vi oksede frem og tilbage
med sprængstoffet, og hvis
man blev stoppet måtte man
stikke en løgn eller løbe me-
get hurtigt hvis man ikke vil-
le ende i mosen.

Men alt sprængstoffet blev
hentet og spejderne vandt
endnu en sejr!

Efter aftensmad, havde vi et
lille indendørs lejrbål hvor vi
lavede TV. Der var et lille in-
terview med Silas. Det hand-
lede om hans kæmpe over-
forbrug af tændstikker til at
tænde bål. Han brugte hele
6! Det normale er 2! Hans
undskyldning var at det var
H. C. Andersen tændstikker,
og ikke Tordenskjold, som er
det foretrukne mærke.

Mordet på Josephine

Historien afsløres af nyhedsoplæ-
ser Stinne.
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Program for spejdertroppen

Maj

20. Patruljemøde: Sidste nyt fra PL/PA’er-
ne…

23-25. Kanotur – indbydelse følger.

27. Trop-/Stabspatruljemøde: Troppen
møder Flintstones og skal bygge en
flintstone-bil, mens stabspatruljen
planlægger et patruljemøde og får styr
på nogle sommerlejr forberedelser.

Juni

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

10. Tropmøde: Vi klatre op og nyder
udsigten……vi skal teste vores evner
på en klatrevæg.

17. Trop-/Patruljemøde: Sommerafslut-
ning bl.a. med de sidste forberedel-
ser inden sommerlejren.
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Program for spejdertroppen

Nyt om navne
Hej, jeg hedder Gitte, jeg startede som le-
der i troppen midt i marts. Jeg er 21 år, og
jeg flyttede til Århus i august sidste år for
at starte på nordisk sprog og litteratur ved
universitetet. Dette læser jeg dog ikke læn-
gere, da jeg opdagede, jeg vist skal fore-
tage mig noget, der indebærer lidt mere
aktivitet og friluftsliv, og derfor har jeg søgt
ind på idræt.

Før jeg flyttede til Århus var jeg tropsleder
i en ren pigegruppe ved DDS i Oksbøl i knap
fire år.

Lige for tiden arbejder jeg som vikar i
børnehaver og vuggestuer, men søger fast
arbejde.

Distrikts-Sommerlejr
28. juni – 5. juli 2003

August

12. Tropmøde: Første møde efter sommerferi-
en.

16. Oprykning - Indbydelse følger.

19. Tropmøde: Første møde med den nye spej-
dere i troppen.
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Referat fra KFUM-Spejdernes
Gruppemøde fredag den
28.2.2003.

Anne Grethe bød velkommen.

Inden selve Gruppemødet gik
i gang, var der underholdning
fra enhederne:

Bæverne viste tegninger de
selv havde lavet over nogle
historier fra det gamle testa-
mente.

Ulvene underholdt ligeledes
med tegninger og sange. 4.
klasses ulvene optrådte med
Groggl sangen.

Troppen optrådte med deres
eget Melodi Grand Prix, smukt
sammenføjet af Jørgen Star-
dust de Mylifuser og Gurli Gla-
mour.

Da det er året for den store
distrikslejr „AROS“, havde vi
fået Børge Porup fra Søften
til at komme og fortælle lidt
om lejren. Den  foregår på
Store Moselund ved Hinnerup
i uge 27 og er for ulve, spej-
dere og seniorer. Ulvene del-
tager fra lørdag til og med
onsdag. Der er foreløbig for-
håndstilsagn fra 400 spejde-

re fra Østjyske Distrikt. Em-
net vil være „Vikinger“.

Spejderne gik med Klanen
over i Spejderhuset, hvoref-
ter Finn bød velkommen til
selve gruppemødet.

Jan  Henriksen blev valgt til
dirigent.

Finn og Anne Grethe fortalte
derefter om året der var gået.
Det har været et godt år. Vi
har stadig mange gode lede-
re, som har forstået at få
samspillet mellem børn, unge
og voksne til at gå op i en
højere enhed. Men der har
også været udfordringer i lø-
bet af året f.eks. at få de 12-
16-årige til at blive i gruppen.

Ledersituationen er rigtig god
i øjeblikket, dog har vi måt-
tet sige farvel til Lise Bonne,
der har valgt at slå sig ned
på Lolland og et midlertidigt
farvel til Karen Clausager, der
p.t. er rejst til Sjælland. Der
er i øjeblikket 22 bævere, 32
ulve, 18 spejdere, 4 seniorer
og 32 klanfolk.

Der blev i året 2002 afholdt
Fastelavnsfest i februar, Lod-
seddelsalg i marts, deltagel-
se i diverse divisionsarrange-

Gruppemødet den 28. februar 2003



34 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Maj 2003

i Lystig Lørdag arrangement
og oprykningsweekend i
august, BUSK-dag i oktober
og  til sidst Nytårsparade, der
som sædvanlig var præget af
stor spejder-deltagelse.

Gennem de seneste år har vi
markeret os i lokalsamfundet
med hensyn til placeringen af
de nye ældreboliger, som
skulle have været på Fest-
pladsen, og vi har deltaget i
mødet med andre foreninger
i Lystrup i spørgsmålet om
alkoholpolitiken for børn og
unge i skole og fritid.

Forrige år har der fra kom-
munens side været fore-
spørgsel om brug af spejder-
huset til den Kommunale
Dagpleje, men der blev efter
ca. et halvt år takket nej igen.
Fritidshjemmet Rævehulen
har også luftet tanken om at
bruge lokalerne, da de selv
har for lidt plads pga. evt.
opnormering af børn. Der er
ikke sket yderligere i denne
sag. Skolen har fået lov til at
låne halvdelen af vore loka-
ler 5 dage om ugen til „Pro-
jekt TVÆRS“ (et projekt for
elever der kræver speciel un-
dervisning). Som nogen må-
ske har bemærket er spejder-

huset blevet malet indvendigt
(nogle at rummene endda 2
gange pga. en mindre røgska-
de).

Grøn Gren har fået et helt nyt
layout og udkommer hvert
kvartal. Det er tilladt for alle
at komme med indlæg til bla-
det.

Husk også at spejderne har
deres egen hjemmeside som
er: www2.spejdernet.dk/Lys-
trup.

Dernæst blev der sendt en
stor tak til alle der i årets løb
har hjulpet til, været annon-
cører og sponsorer og til Sta-
toil der har foræret gruppen
en brugt trailer.

Dernæst tog kassereren or-
det.  Vi er kommet ud af 2002
med et lille overskud, som
gerne skulle blive større næ-
ste år, da vi skal have et lop-
pemarked i maj måned. Her-
om senere. Regnskabet blev
godkendt.

Per Hoffmann fortalte der-
næst om korpset nye struk-
tur, idet de gamle divisioner
forsvinder. Det nye „Århus“
distrikt består af  næsten alle

Gruppemødet den 28. februar 2003
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grupper indenfor Århus Kom-
mune.

Allerede fastlagte arrange-
menter for  år 2003 er Faste-
lavnsfest 2. marts  (er af-
holdt), lodseddelsalg den 15.
marts. Vi skal i år sælge 2500
lodsedler.

Loppemarked fra 27. april til
23. maj i det nye Loppehus
på Søren Frichsvej. Som no-
get nyt har Århus Kommune
opstillet en container på gen-
brugspladsen Eskelund til
brugbare ting til loppemarke-
det. Vi skal bare selv sørge
for at få tømt containeren i
den periode vi har loppemar-
ked. Der skal bruges hjælpe-
re. Tilmelding skal ske til Egon
Rasmussen.

Den 3.-4. maj, er der di-
striktsturnering for alle År-
husgrupper. Bæverne tager
på sommerlejr i Bjørnebo 13.-
15. juni og  som tidligere
nævnt er der Distriktssom-
merlejr i uge 27. Der er op-
rykningsweekend den 16.
august og vi deltager i Lystig
Lørdag den 30. august.
BUSK-dag den 26. oktober i
Elsted Kirke, Nytårsparade

den 11. januar 2004 i Lystrup
Kirke.

Valg til grupperådet: Finn,
Egon og Anker genopstillede
og blev valgt. Vibeke stopper
og i stedet blev Lone Clem-
mensen valgt. Arne Østerga-
ard, Dorte Henriksen og Mo-
gens Christensen fortsætter
med andet år af  valgperio-
den.

Rikke og Gunnar Bjerglund
stoppede som revisorer. Som
nye revisorer blev Lennart
Nielsen og Lene Hjulmand
valgt.

På de fremmødte spejderes
„husk gruppemødet“ sedler,
blev der trukket lod om 3
præmier.

Mødet sluttede efter servering
af pølser m/brød, øl og vand,
flødeboller, kaffe og the.

Herefter sluttede vi af med
andagt og aftensang

NB: Konstituering af gruppe-
rådet foregår på næste grup-
perådsmøde, mandag den 7.
april.

Dorte Henriksen

Gruppemødet den 28. februar 2003
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Grupperådsmøde den 7. april 2003
Sammendrag af referat fra
grupperådsmøde den 7.
april 2003.

Deltagere: Finn, Arne, Lone,
Gerda, Per, Karen, Egon, Anne

Referent: Anker.

Konstituering af
grupperådet:

Grupperådet konstituerede
sig som følger:

Formand: Finn
Kasser: Egon
Referent: Dorte
Spejderhuset: Arne
Spejderhytten: Anker
Gr.rådsmedlem: Lone
Gr.rådsmedlem: Mogens

Referat fra gruppemødet
blev godkendt.

Aktuel ledersituation /
gruppesituation:

Hos Troppen er lederstaben
suppleret med Karen Skov-
gård på halv tid.

Karen Clausager er tilbage.

Gitte er på deltid som hjælp.

Velkommen til alle.

Resten af lederstaben er

uændret.

Steen Kjeldsen er klanleder
frem til sommerferien

Per er kontaktperson til di-
striktet.

Medlemsopgørelse

Bævere: 22
Ulve: 32
Spejdere: 18
Seniorer: 4
Klan: 30

Økonomi:

Egon informerede kort om
loppemarkedet og hvorledes
projektet skal forløbe.

Finn udarbejder tilmeldings-
lister. Hvert gruppemedlem
ringer til et antal forældre i
håb om opbakning til indsam-
ling af lopper.

Loppearbejdet forløber fra
den 24.4 til den 24.5.2003.

Aktiviteter, Opfølgning:

Anne Grethe kunne fortælle
at vi havde fået 2500 stk. lod-
sedler. Der blev solgt 2100
stk.

400 stk. blev solgt til anden
gruppe.
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Uddannelse: Johanne, Glenn,
Johannes og Leif har været på
„Gren og børn kursus“. Det
var et godt kursus.

Aktiviteter, Planlægning:

Klanen holder jubilæum den
13.9.2003. (Ledere og gr.råd
vil modtage invitation).

Traileren er nu spejdernes.
Egon ordner fornødne regi-
streringspapirer.

Der er ledermøde den
24.4.2003.

Tilmeldingslister til distrikts-
turnering er hos Anne Grethe.

Anne Grethe er i dialog med
kirken vedr. friluftsgudstjene-
ste.

Sommerlejr er til Moselund i
Hinnerup den 28.6.2003.  Til-
meldinger skal være Egon i
hænde senest den
10.4.2003.

Oprykning bliver et etdags
arrangement for ulve. Trop-
pen måske en weekend.

Hus og  Hytte:

Indtil garagen er istandsat
bliver traileren hos Dorte.

Arne (og Gerda) tager kontakt
til kommunen for at få define-
ret ret og pligt i forhold til bru-
gen af haven ved spejderhu-
set.

Arbejdsdagen i Skovhytten
reduceres til rengøring, som
varetages af Dorte og Dorte
samt 2 klanmedlemmer, idet
forældrehjælpen inddrages til
fordel for loppeindsamling.

Grupperådsmøde den 7. april 2003

Toilet skal rengøres og ma-
les, og der skal laves et nyt
„toiletsæde“.

Der bliver ikke mulighed for
at sanke brænde i år. Vi er på
listen hos skovrideren for san-
kebevis til næste vinter.

NB: Efter mødet har Egon
sørget for et par læs godt
brænde, som bliver leveret
ved Skovhytten inden rengø-
ringsdagen.

Næste grupperådsmøde er
den 22.9.2003, kl. 19:00.
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Adresseliste - Grupperådet
Finn Kallestrup, Formand Elleparken 5 8622 7791

fam.kallestrup@post.tele.dk
Egon Rasmussen, Kasserer Ørnehøjen 24 8622 2464

e.e.dy.ras@mail.tele.dk
Dorte Henriksen, Referent Ørnebakken 15 8622 2787

henriksen@oncable.dk
Arne Østergaard, Spejderhus Hindbærhaven 14 8622 2181

a.g.oestergaard@mail.dk
Anker Olesen, Hytteansv. Porsebakken 1 8622 8656

vimast@post11.tele.dk
Mogens Christensen Majsmarken 114 8622 9179

bomotri@mail.tele.dk
Lone Clemmensen Brombærhaven 30 8622 9291

totcl@mail.dk

Opgaver i øvrigt

Jan Thorsen, Red. Grøn gren Skelagervej 104 8678 3164
thorsen@stofanet.dk 2089 7009

Alfred Andersen, Skovhytten Elevvej 97 8623 0949
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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 Damsgaard Madsen Elleparken 18 8622 3308
Bæverassistent

Hanne Nellemann Jørgensen Birkebakken 25 8674 1740
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841

Flokleder

Lisbet Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841
lisbeth.mejlgaard@mail.dk

Flokassistent

Leif Petersen Hindbærhaven 9 8622 5314
lejope@mail.tele.dk 5180 0958

Claus G. Therkildsen Egehaven 55 8674 0680
cssilt@ingenioer.dk 4076 0662

Johannes Damsgaard Madsen Mønsgade 10, st. tv. 8619 0733
johannesdm@mac.com

Glenn Wheler Jespersen Brombærhaven 64 86226798
wheler@jubiimail.com 61390900

Tropleder

Karen Elizabeth Clausager Hasle Centervej 171   4tv 86751119
karenclausager@hotmail.com 28574762

Tropassistent

Bessie Rauff Herningvej 15,  5. th.
bessiepigen@hotmail.com 2620 8034

Jacob Sandfeldt Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th.
jl@kfumscout.dk 2529 4654

Jan Thorsen Skelagervej 104 8678 3164
thorsen@kfumscout.dk 2089 7009

Karen Skovgaard Hedemannsgade 10. st. tv. 8618 0123
karenskovgaard@hotmail.com

Gitte Bech Lauridsen Tousvej 65, 2. th.
gittebech@hotmail.com 2627 2245

Klanleder

Steen Kjeldsen Præsteager 231, Lisbjerg 8623 2474
Steen.kjeldsen@naeshoej-skolen.dk

Adresseliste - Lederne
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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


