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Velkomst ved Gruppelederen
Så er sommerferien slut,
og hverdagen begyndt
igen. Hermed også opstart
på spejderåret.

Som de fleste vel har hørt,
sker der jo noget i vores lo-
kaler i år. Vi skal dele lokaler
med to skoleklasser fra Elsted
skole. Dette er absolut ikke
nogen ønskværdig situation

for nogen af parterne, og det-
te vil blive taget op på næste
grupperådsmøde.

Jeg vil ønske alle, små og sto-
re, et rigtig godt spejderår,
med masser af gode oplevel-
ser.

Mange spejder hilsener

Anne Grethe
Gruppeleder

Kære spejdere i Lystrup
Gruppe.

Klan Viklaros fylder 10 år
i september 2003, og i den
anledning vil vi gerne in-
vitere interesserede til re-
ception i Skovhytten lør-
dag den 13. september kl.
15:00 – ca. 16:30.

Vi vil byde på lidt mundgodt,
og der vil være lejlighed til at
snakke med nogle af de ca.
65 inviterede nuværende og
„gamle“ klanmedlemmer.

Tilmelding er ikke nødvendig
– bare mød op – gerne i spej-
deruniform.

Har du spørgsmål til arrange-
mentet, er du meget velkom-
men til at kontakte jubilæ-
umsudvalget.

Vi glæder os til at se dig.

De festligste hilsner fra Jubi-
læumsudvalget.

Keld Højgaard, Kirsten Bruhn
og Steen Kjeldsen.

Keld.hoejgaard@ryomreal.dk
8623 1010

kbruhn@hotmail.com
8618 4014

steen.kjeldsen@naeshoejskolen.dk
7575 2028

Invitation til reception
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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; herun-
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 Gitte
(2627 2245) 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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Hvor langt er 10 km egentlig?

En fortælling af en bæver!

Jeg vågnede tidligt den
morgen. Det var lørdag
den 24. maj, og regnen
udenfor vækkede mig. Det
var i dag, vi skulle på van-
dretur med bæverne – 10
km skulle vi gå.

Jeg ved ikke hvor langt, det
er, men lederne havde sagt,
at det kunne blive hårdt! Kl.
9:00 mødtes vi ved Spejder-
huset.

Vi var 11 bævere og så Han-
ne og Mette. Vi kunne næsten
alle sammen være i Hannes
store bil, som kørte os til
Moesgård Museum. Der mød-
tes vi med Karen, som er le-
der for bæverne i Kaløvig
gruppe. Hun skulle vise os vej
og fortælle om ting fra oldti-
den.

Vi havde ikke gået ret langt,
før vi alle havde våde kondi-
sko, men vi måtte altså ikke
gå i gummistøvler for leder-
ne. Da vi havde gået ca. 4
km, holdt vi frokostpause i et
gammelt hus, der skulle fore-
stille et hus fra vikingetiden.
Jeg fik også tørre sokker på.
Vi var allerede meget trætte,
og kunne næsten ikke gå

mere, men det var holdt op
med at regne, og vi gik ned
på stranden, hvor Karen for-
talte om Danefæ (ting fra
Danmarks historie) og sagde,
at vi skulle kigge godt efter,
imens vi gik på stranden –
hvis vi var heldige, fandt vi
måske noget.

Skindet med de skatte vi fandt.

Vi gik et stykke tid, men fik
pludselig øje på nogle knuste
lerpotter i sandet og begynd-
te at grave i sandet omkring
det. Her var det, at vi fandt
noget, som vi tror er dane-
fæ. I en skindpung fandt vi
gamle penge, ler, skaller,
kærner, sølv og bjergkrystal.
Vi besluttede at tage det med
tilbage til museet. Vi skiftes
til at gå med skindet og pas-
sede godt på, for vi ved, at
nogen kan finde på at stjæle
den slags.
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Hvor langt er 10 km egentlig?

Da vi havde gået rigtig langt
og næsten ikke kunne mere,
kom en mærkelig mand
springende ud af buskene,
stjal skindet og løb sin vej.
Jeg blev rigtig bange og var
lige ved at græde, så jeg tog
en leder i hånden. Drengene
løb efter manden, fangede
ham og tog skindet tilbage
igen. De, der kendte ham,
fortalte, at det bare var Glen
Wheler (ulveleder), og at han
også var spejder, men jeg
turde altså ikke gå for tæt på
ham. Vi lovede at slippe ham
løs, hvis han fortalte, hvor
han havde gemt kage og saf-
tevand. Vi var vist lidt hårde
ved ham, men han var jo vo-
res fange!

Efter kaffepausen tog han
hjem, og vi gik videre. Dreng-
ene talte skovsnegle -uuaar-
rkk! Der var vist over 150
snegle. De sidste kilometer
var rigtig hårde. Lederne

måtte lokke os med kiks og
bolcher og hive os op af bak-
kerne. Men endelig var vi til-
bage ved start, og vejret var
blevet rigtig godt. Vi viste
vores fund til hende, der solg-
te billetter til museet. Hun
sagde, at vi havde været hel-
dige at finde det, og at det
var godt, at vi henvendte os
til museet, men at de havde
så meget af det i forvejen, at
vi godt måtte beholde det. Vi
fik alle sammen lidt forskel-
ligt med hjem.

Da vi havde leget en halv ti-
mes tid på legepladsen og
fået vores meget flotte og vel-
fortjente vandreskjold, tog vi
hjem. Hjemme spiste jeg af-
tensmad og gik tidligt i seng
- jeg var bare SÅ træt og
meget, meget stolt af mig
selv. Og nu ved jeg, hvor
langt 10 km er!

Hilsen fra en bæver
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De stolte forfattere, som med eventyret blev det bedste Junior-Reporter.

Hvor langt er 10 km egentlig?

Bæverne, Hanne og „vildmanden“ Glen.
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Hilsen fra bævernes sommerlejr
Skrevet af: Mette Mejlgaard

Zzzzzzzzz fjunkfjunk, eller
goddag, som I siger der-
nede på jorden. Mit navn
er Frede Ferdinand Fræk,
jeg er en flunk og bor på
flunkernes planet langt,
langt væk fra planeten
Jorden. Jeg er ca. 1 m. høj
har et stort hoved og små
øjne, og så er jeg grøn
over hele kroppen.

En aften, da jeg fløj rundt i
mit lille rumskib nær jorden,
fik jeg i min kikkert øje på en
hel flok små væsner, som lig-
nede mig. De gik i grønne
dragter eller uniformer, som
de kaldte det. På hovedet
havde de en stor sølv-hat, i
hånden et lyssværd og på
ryggen et sølvslag, som en
rigtig superhelt.

Caroline, Sara, Lisa og Kasper i
rum-T-shirt

Jeg blev selvfølgelig nysger-
rig og fløj tættere på. Jeg blev
så optaget af at iagttage de
små væsner, at jeg i min iver
glemte alt om at styre rum-
skibet, og da skete uheldet.
Kl. var ca. 200.13, i jordtid
21.00 da jeg styrtede ned
med mit rumskib.

Jeg landede med et ordentlig
brag lige midt i Adslev skov
ved Hørning, tæt på en hytte
kaldet Bjørnebo. Kort efter
kom en hel flok minimenne-
sker løbende! Det var dem,
jeg havde set i kikkerten. Jeg
blev lidt bange, så jeg skrev
en seddel til dem og gemte
mig i nærheden. På sedlen
havde jeg skrevet, alt hvad
jeg behøvede for at reparere
mit rumskib. Imens de små
mennesker havde travlt med
at samle alt, hvad jeg behø-
vede, kiggede jeg mig lidt
omkring.

Det er ca. 350 år siden, jeg
sidst var på jorden, så der er
sket meget siden, og så ville
jeg vide, hvorfor de lignede
mig. Sådan plejer man da
ikke at klæde sig på jorden!
Inde i hytten fandt jeg nogle
papirer, som fortalte, at de
små mennesker var en helt
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Hilsen fra bævernes sommerlejr
flok spejdere – bævere hed
det vist – fra Lystrup og Kalø-
vig gruppe, som var på som-
merlejr her i Bjørnebo.

Temaet var Rumrejse 2003,
og en del af aktiviteterne var
at lave deres flotte rumdrag-
ter. De var ankommet fredag
aften, hvor de startede rum-
rejsen ud i rummet. Her lær-
te de om forskellige planeter
og fik nye navne. Alle fik nav-
ne der endte på –kur, -mars,
-jup, eller –nus, efter plane-
terne Merkur, Mars, Jupiter og
Venus. Om natten sov nogle
inde i hytten, mens andre sov
i telt udenfor. Næste dag var
det så, at de havde lavet de-
res udklædning. Til frokost
havde de fået ufoer, måne-
madder og stjerner – min liv-
ret!

Spisning af rummadder og ufoer.

Om eftermiddagen byggede
drengene noget, de kaldte en
bivuak – en slags hule af na-
turmaterialer, noget de skul-
le lave for at færdiggøre et
hulemærke. Den blev rigtig
flot! Imens malede de andre
badges, som skulle være de-
res lejrmærker.

Til aftensmad fik de stjer-
nemix, kartoffelmos og frugt-
salat til dessert. Hende den
søde dame, der stod i køkke-
net og var så god til at lave

Drengenes bivuak
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Hilsen fra bævernes sommerlejr
mad, ja hende ville jeg gerne
have med mig hjem. Desvær-
re er hun bare alt for stor til
at være i mit rumskib! Om
aftenen havde de lejrbål, hvor
pigerne fra Lystrup spillede
nogle flotte eventyr, de selv
havde lavet! Og så var det jo,
at jeg styrtede ned og bad om
deres hjælp. Jeg kunne se på
programmet, at de næste dag
skulle ud på en lille gåtur, hvor
de skulle ud og se på naturen
og hen over et lille vandfald.
Så skal de have frokost og så
pakke sammen.

Om eftermiddagen skulle de-
res forældre komme og hen-
te dem, og hjælpe med at

gøre rent. På min planet skal
man selv gøre rent efter sig,
når man er fyldt 450 år. Det
lød virkelig spændende, alt
det de havde oplevet, og jeg
ville ønske, at jeg kunne være
med, men børnene havde jo
hjulpet med rumskibet, og
det var på tide at flyve hjem
igen.

Som tak for hjælpen efterlod
jeg slikposer i skovbunden.
Og jeg tror nok, de blev gla-
de! ZzzzzzzNu må jeg smut-
tezzzzzzz vi ses en anden
gang!zzzzz og hvis I nu ikke
tror mig, så spørg bare en af
mine mini menneske rum-
hjælpere……!

Familieeftermiddagshygge i græsset.
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Program for bæverne
Skrevet af: Hanne N. Jørgensen

Så er vi her igen - og by-
der velkommen til en ny
sæson hos bæverne.

Når I læser dette, har vi sagt
farvel til ca. 12 „gamle“ bæ-
vere, som er rykket op til ul-
vene - og vi er i gang med at
modtage en ny årgang friske
og søde bævere, fra 0. og 1.
klasse. Velkommen til alle -
også til jer, som vi får lov at
beholde endnu et år.

Bæverne holder møde
tirsdage kl. 16:30-18:00.

August/September:

August og september byder
på bål en del gange. Vi tilbe-
reder små lækkerier over glø-
derne og lærer hvordan et bål
bygges op. Vi bruger tid på
at lære hinanden at kende,
hører om spejderbevægelsen
og om hvad det vil sige at

være spejder. Vi hører også
om bæveren i naturen.

Den 30. september holder vi
optagelsesceremoni for de
nye bævere. Vi tager også
mærker, og ved udgangen af
september får bæverne mær-
ket »bæverdammen«.

OBS: den 1. september er
der Sommerlejraften, hvor vi
skal se lysbilleder fra bæver-
nes, ulvenes og troppens
sommerlejre. Indbydelse føl-
ger. (red.)

OBS: den 9. september er
der tur for hele familien til
Skovhytten ved Lisbjerg.
Seddel følger.

Oktober/November:

Efter efterårsferien starter vi
et høsttema (bl.a. om kartof-
ler, korn, mel og marmelade);
vi laver et foderbræt og øver
os på at kende forskellige
blomster, grønsager og fug-
le.

Det betyder, at vi i slutningen
af november er færdige med
mærket »Natur«.
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Program for bæverne

OBS: den 7. oktober tager vi
til Ellebækken. Husk gummi-
støvler.

OBS: den 14. oktober holder
vi efterårsferie.

OBS: BUSK-Gudstjeneste,
Indbydelse følger.

OBS: den 11. november ta-
ger vi til Skårupgårdskoven -
husk lommelygter.

December:

Herefter er det advents- og
juletid. Vi spiser risengrød,
hører nissehistorier og øver
Lucia, som vi skal vise for de
ældre - og for forældrene -
på Sønderskovhus.

OBS: den 9. december går vi
Lucia på Sønderskovhus, hvor
forældre og søskende er vel-
komne. Vi starter fra Spejder-
huset til sædvanlig tid.

Derefter juleferie!

Spejderhilsen fra

Gerda, Mette og Hanne

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 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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AROS Sommerlejr 2003 - Ulve
Skrevet af: Leif Petersen

Tænk engang! 24 ud af 32
ulve var med på sommer-
lejr på Moselund Spejder-
center fra den 28. juni til
den 2. juli 2003. Det var
bare pragtfuldt!

Vi skulle mødes ved Spejder-
huset tidligt, da vi skulle være
blandt de første på spejder-
centeret.

Alle mødte op og vi drog af
sted til Moselund Spejdercen-
ter. Vejret var skønt. Ja! Det
var næsten for meget af det
gode. Da vi ankom og skulle
til at slå vores telte op, var
der ingen, der rigtigt gad. Det
var så varmt og lummert,
men i gang kom vi, og på
ufattelig kort tid havde vi fået
slået alle teltene op, lavet et

spisebord, et køkkenbord, en
bålplads og en huggeplads.

Køkkenet i ulvelejren.

Ulvene havde knoklet og på
rekordtid fået etableret lej-
ren. Ulvene fik saftevand og
kage, men lederne syntes, at
der skulle laves en indgangs-
portal til lejren, nu hvor det
var gået så stærkt med af få
etableret lejren.

Indgangsportal til Ulvenes lejr og de stolt bygmestre.
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AROS Sommerlejr 2003 - Ulve
Første dag (lørdag) var der in-
gen aktiviteter, så dagen blev
brugt til at lege og undersø-
ge området. Vi skulle dog lige
have delt ulvene op i grupper
og have valgt, hvilke aktivi-
teter som man kunne tænke
sig. Der var rigtigt meget at
vælge imellem: tinstøbning,
fremstilling af skjolde, kart-
ning af uld og fremstilling af
filtbolde, rune-skrivning,
smedning i jern eller kobber,
fremstilling af læderdyr, lave
små vikingeskibe og meget
meget mere.

Desværre kunne alle jo ikke
det hele, og det var heller ikke
alle, som fik opfyldt alle øn-
skerne med hensyn til aktivi-
teter, men Lisbet fik det hele
på plads, så vi var klar til
næste dag.

Arrangørerne (det var Søften
Gruppen med hjælp af Mos-
mændene) havde opstillet et
stort cirkustelt, hvor ulvene
skulle spise i. Hjemmeværnet
havde placeret gullaschkano-
nen bag spiseteltet og stod
under hele lejren for madlav-
ningen. Det var god mad, vi
fik, og der var nok af det, så
tusinde tak for mad Hjemme-
værn.

Frokost i cirkusteltet.

Om aftenen var der fælles
lejrbål, hvor både ulve og trop
deltog, og ikke helt som vi
plejer at holde det. Arrangø-
rerne havde hyret et pop-or-
kester, som spillede, og der
var en del meninger om ar-
rangementet efterfølgende.
Men et anderledes lejrbål end
vi plejer.

Næste dag (søndag) skulle vi
så i gang med aktiviteterne.
Vejret var fint ikke for varmt
og ikke for koldt, Ja! Det vil
sige i starten, for da vi skulle
til at gå ud til posterne, be-
gyndte det at regne, heldig-
vis kun lidt så det var til at
leve med. Men ak! Der kom
mere regn, og jordveje, regn
og 600 spejdere giver altså
meget hurtigt en stor mud-
derpøl, og den mudderpøl
blev der hele ugen, da vi jo
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AROS Sommerlejr 2003 - Ulve
som bekendt havde en del
regnvejr i ugens løb. Aktivi-
teterne var sjove og især tin-
støbningen var en stor suc-
ces.

En filet tinfigur.

Aftenen blev afsluttet med
lejrbål, og denne gang som
vi kender det. Ulve for sig selv
og spejderne for sig selv. Og
jeg må jo indrømme, at gårs-
dagens lejrbål igen kom til
diskussion.

Mandag. Igen masser af ak-
tiviteter og lidt regnvejr, men
forsat højt humør blandt ulve
og spejdere. Ud over at der
var mange forskellige aktivi-

teter, var disse også opdelt i
sværhedsgrad, således der
var udfordringer på alle al-
dersniveauer. Eksempelvis
runeskrivning hvor de yngste
skulle skrive med en hjem-
melavet pen, og de ældste
snittede runerne i træ.

Der var en aktivitet, som jeg
har glemt at fortælle om, som
nok var den største af alle.
TUTTEN……… Her kunne kø-
bes slik i næste alle afskyg-
ninger og til meget billige pri-
ser (og det har jeg fra flere
af de „handlende“, og de ved
hvad de taler om, når det er
slik). Tutten var åben to gan-
ge om dagen, og den var godt
besøgt hver gang.

Mandag aften holdt vi vores
eget lejrbål, og så er det jo
pragtfuldt at være 24 ulve +
ledere, så vi kan overdøve
hele lejrpladsområdet. Og det
gjorde vi så!

Tirsdag. Flere aktiviteter og
mindre regnvejr. Helt fint! I
dag startede vi også på for-
beredelserne til næste dags
store vikingemarked. Der
skulle laves smykker, arm-
bånd, males glas og andet,
som skulle „sælges“ på mar-
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AROS Sommerlejr 2003 - Ulve
kedet næste dag. Alle deltog
aktivt, og det skal siges til
ulvedrengenes ros, at det var
nogle fantastisk fine fletsno-
re, som de fik fremstillet, som
da også solgte godt næste
dag.

Vores spejdere (troppen) var
jo også med på lejren, og tirs-
dag aften holdt vi fælles lejr-
bål i ulvenes lejr. Vi var mere
end 50 samlet, og det blev en
forrygende aften, godt styret
af troppens ledere.

Onsdag. Den store dag med
vikingemarkedet! Men jo
også desværre den dag vi
skulle hjem. Det startede fint,
sol og varme, masser af ar-
bejde for at få gjort klar til
markedet. Der blev opsat bo-
der, fremstillet telt til „Spå-
konen“, lavet bålplads og me-
get mere. Efter frokost var alt
klar og de forskellige boder
og forretninger åbnede. Om-
rådet Lille Moselund lignede
faktisk en hel lille vikingeby.
Spejderne var forsvundet og
i stedet vrimlede det med sto-
re og små vikinger, visse ste-
der i „byen“ var der faktisk
voldsomme sværd og kølle-
kampe om rettighederne til
området.

Hen på eftermiddagen be-
gyndte ulveforældrene at an-
komme. Ulvene skulle hentes
klokken 18:00, og så kunne
man vælge, om man ville bli-
ve og spise/gnave gode ben
eller tage hjem, når marke-
det lukkede.

Aftensmad onsdag.

Heldigvis blev mange, og der
var masser af „gode ben“
nogle rå andre sorte og en-
kelte stegt perfekt. Det var os
ledere, som stegte kødet,
men at stege „gode ben“ til
godt 50 mennesker på to små
riste over bål, er nu heller ikke
helt nemt, men jeg håber da,
at alle blev mætte.

Om det var en god sommer-
lejr?  JA! Det var det! Og kære
forældre glæd jer til sommer-
lejraftenen, vi har en masse
gode og sjove billeder fra lej-
ren, som vi vil vise jer.



18 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ August 2003

Stabs spas på AROS Lejren
Skrevet af: Claus G. Therkildsen

Hej Julle – det er Lone!
Julle? – Julle?

Det var troppens ledere, som
havde gemt en walkie-talkie
i ulveledernes telt, efter en
hyggelig leder-komsammen
lørdag aften.

Vi troede, at det var et en-
keltstående tilfælde, men det
skulle snart vise sig, at det
var det ikke…… Så der er in-
gen tvivl om, at walkie-talkie
joken startede en hård men
sjov dyst imellem troppens og
ulvenes ledere på dette års
sommerlejr på Moselund.

Allerede om søndagen kom
næste træk fra troppens le-
dere (man skulle tro, de ikke
havde nok at lave sammen
med deres børn – eller også
er der bare for mange ledere
pr. barn!!!). Mens ulvelejren
var tom, (vi skulle jo til akti-
vitet med ulvene) mente
troppens ledere, at Julle skul-
le have endnu en hilsen fra
Lone. Derfor lavede de et
stort hjerte med teksten: „Jeg
savner dig (k)ærligst Lone“.
Dette hjerte blev forsynet
med en pind udformet som en
pil og hængt op i ulvelejrens

indgangsportal (for øvrigt lej-
ren flotteste – når vi nu selv
skal sige det!!!). Nederst i
bunden af hjertet stod der:
„2-0“.

Hjertet til Julle i ulvenes indgangs-
portal.

Vi var nu klar over, at der var
tale om en dyst, som ind til
nu havde foregået på trople-
dernes præmisser. Det var nu
ved at være tid til, at vi mar-
kerede os på banen.

Ulvene undrede sig efter hån-
den en del over, hvem hende
Lone var. Derfor fortalte vi
ulvene, at det var en opfun-
det person, som troplederne
drillede Julle med. Vi udtænk-
te os derfor en plan, hvor vi
skulle have alle ulve til at
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Stabs spas på AROS Lejren
hjælpe med at reducere sco-
ren.

Søndag aften gik ulvene rime-
lig tidligt i seng. Uden den
store ballade lagde de sig til
at sove – for den næste dag
skulle de alle sammen på mis-
sion. Mandag morgen kl. 6.30
– en halv time før normalt –
stod alle 24 ulveunger op
uden at lave en lyd. Der var
endda flere, som havde so-
vet med tøj på for at være
hurtige. Vi listede os alle sam-
men ned til troppens lejr –
igen uden at lave støj. Foran
tropledernes telt blev der kl.
6.50 talt ned: 3 – 2 – 1. Alle
råbte så i kor: „taber trop –
taber trop“.

De nu vågne tropledere.

For det første blev tropleder-
ne vækket 10 minutter før
normal vækketid. For det an-
det var troppen på hike, så

troplederne troede, at de
skulle sove længe – men det
skulle de bare ikke! Nu var
scoren reduceret. Flot gået
ulve!!!

Tirsdag morgen var meget
sær. Troplederne og ulvele-
derne havde fået samme idé.
Med blot 15 minutters mel-
lemrum, blev mælken til mor-
genmaden farvet både grøn
og rød med frugtfarve og ka-
nyle – det er de særeste ting,
som efterhånden er standard
i en spejders oppakning.

Dette var ikke tirsdagens ene-
ste joke. Troppens ledere må
have haft for god tid igen, for
de fik nemlig lejlighed til at
skifte vores sprit til trangia-
en ud med vand, så det var
umuligt at lave kaffe – sikke
noget at finde på!!!

Når nu at troplederne begyn-
der at røre ved noget af det
mest hellige for en ulveleder
– nemlig kaffen, så er det vist
ved at være på tide, at vi gør
noget tilsvarende!

Derfor kidnappede vi trop-
pens kasse med chokolade-
skildpadder. Ved tirsdagens
fælleslejrbål udfordrede Julle
én af troppens ledere til at
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Stabs spas på AROS Lejren
dyste om, hvem der kunne
have flest chokoladeskildpad-
der i munden på én gang
uden at knuse dem – for der-
efter at spise dem uden at
spilde. Julle – med Kim Lar-
sen munden – kunne have 5
skildpadder i munden og spi-
ste dem uden at spilde. Ja-
cob, som var en meget vær-
dig udfordre, kunne også
have 5 skildpadder i munden,
men måtte have fingrene til
hjælp med at spise dem!

Julle og Jacob spiser skildpadder.

Til stor ros for Jacob skal det
siges, at vi ikke havde regnet
med, at nogen i troppen kun-
ne have 5 skildpadder i mun-
den – flot gået! Desværre for
troppen ændrede det ikke
ved, at ulvelederne havde
reduceret igen. Vi havde selv-
følgelig en trøstepræmie –
nemlig tropledernes kasse

med chokoladeskildpadder.
Dog manglede der 10 stk.!

Lejren var nu ved at være slut
for ulvenes vedkommende.
Troppen synes, at ulveleder-
ne skulle have et par sidste
hilsner med på vejen. Så om
natten mellem tirsdag og ons-
dag blev der hængt en hæn-
gelås på ulveledernes telt.
Det var så meningen, at ul-
velederne ikke skulle kunne
komme ud. Hvad tropleder-
ne ikke havde tænkt på var,
at ulvelederne ligner de smar-
te ræve meget. Vi havde der-
for også flere udgange. Der
skulle derfor have været 4
hængelåse i brug, for at det
skulle have virket. Troppen
hængte til sidst en stor pre-
senning op i indgangsporta-
len med teksten: „Søde rare
ulve. Utrolig mange tak for
total yndlingsspas. (k)ær-
ligst??“.

Ulvelederne havde selvfølge-
lig også forberedt en sidste
hilsen til troplederne. Vi fik
endnu engang hjælp af ulve-
agenterne. I løbet af 25 mi-
nutter om tirsdagen pustede
de 198 balloner op, som blev
gemt i sorte sække. kl. 3 om
natten listede ulvelederne sig
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Stabs spas på AROS Lejren
ned til tropledernes telt, hvor
vi smed de 198 balloner ind
til troplederne.

Tropstabens telt fyldt med balloner.

Bessie vågnede ved, at bal-
lonerne blev kastet ind i tel-
tet. Det forlyder, at hun hver
time natten igennem, skulle

have vågnet og være faldet
grinende i søvn igen!

Om onsdagen – den sidste
dag på lejren for ulvene –
havde vi efterhånden ikke rig-
tigt styr på hvad scoren var.
Vi blev derfor enige om, at det
var endt uafgjort, hvilket
overfor børnene også var
ugens pædagogiske indslag!

Ulvelederne vil godt sige trop-
lederne tak for en overordent-
lig god sommerlejr – og lad
nu dysten og det gode sam-
menhold fortsætte!

Ulvelederne

Troppens sidste hilsen i ulvenes indgangsprotal.
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Program for ulvene

August

12. Kend hinanden lege og rystesammen lege.

16. Oprykning (lørdag).

18. Baderegler.

25. Kend hinanden lege, ryste sammen lege,
fuldmånemøde.

September

1. Sommerlejraften.

8. Førstehjælp og spejderhjælp.

15. Førstehjælp.

20-21. Weekendtur.

22. FRI, da vi har været på weekendtur.

29. Førstehjælp.
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Program for ulvene

Oktober

6. Hjemme hos lederne.

13. EFTERÅRSFERIE.

20. Stjerneløb.

26. BUSK-Gudstjeneste - Indbydelse følger.

27. Træer.

November

3. Lave ting af træ.

10. Hvad og hvor er det?

17. Put i bøtten.

24. Juleevangeliet.

29. Juletur/Juleafslutning, tillægsordsleg (lør-
dag).

JULEFERIE
JULEFERIE     JULEFERIE

JULEFERIE     JULEFERIE     JULEFERIE
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AROS Sommerlejr 2003 - Troppen
Skrevet af: Bessie Rauff

Prolog

Jeg har i de sidste mange
år af min spejderkarriere
været dagbogsleverandør
fra diverse sommerlejre
og spejderture.

Nu jeg – forhåbentlig – er på
vej til at blive professionel
skrivende, da må det være en
af mine journalistiske pligter
også at berette fra årets som-
merlejr, således jeres foræl-
dre kan blive indviet lidt i,
hvordan ugen er gået, og
hvad vi har bedrevet.

Mudder kan også bruges til noget -
bare spørg Christina.

Det har været en lejr, med
vejr af meget skiftende karak-
ter, men på trods af de ikke
uvæsentlige regn- og mud-
dermængder, da har humø-
ret været højt, og der har ikke
været mange sure miner.

Alle os - jeres totalt yndlings-
ledere - vil gerne sige tak for
en utrolig hyggelig uge. Hå-
ber I har haft det lige så godt
som os.

Til de uindviede kan jeg lige
komme med lidt overordne-
de oplysninger, som måske
kan lette forståelsen, når I
læser de følgende sikkert
mange sider.

Vores samtaler var primitive,
idet vi valgte at bruge en me-
get lille del af det danske
sprog. Ordvalget begrænse-
de sig ofte til; jouw jouw, så
deeeet, totalt yndlings, taber-
børn/taberleder, utroligt (alt
muligt), yndlingsspejdere/
yndlingsledere, whaaa (et
udtryk der nærmest dækker
over; der-fik-du-vist-en-lang-
næse-eller-også-blev-man-
selv-narret-agtigt). Men jeg
skal bestræbe mig på at ud-
trykke mig lidt mere nuance-
ret, om end det bliver utro-
ligt svært :-)

Endvidere bar ugen præg af
en masse drillerier imellem
ulveflokkens ledere og spej-
dertroppens ditto. Dette vil I
nok ret hurtigt opdage, når og
hvis I læser videre. Men lad
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AROS Sommerlejr 2003 - Troppen
mig allerede nu afsløre stil-
lingen; det endte uafgjort.

Du får nogle flere uddrag fra
dagbogen på de næste si-
der, men hvis du vil læse
hele dagbogen må du en tur
på internettet.

Dagbogen finder du på:
www.spejdernet.dk/lystrup

Fællesspisning i stabsteltet.

Følgende er et uddrag af
dagbogen fra søndag den
29. juni.

Nu skal der pakkes til hike og
Gitte Guf (vandrefalken) in-
struerer meget flot. Hun tøm-
mer sin rygsæk ud på jorden
og laver 3 stakke, „en stak
der skal blive hjemme“, en
„måske-stak“ og en „det-
skal-med-stak“.

Derefter er det spejdernes tur
til at pakke. Christian brille-

rer ved at pakke lynhurtigt,
hmm vi letter lidt på hans ryg-
sæk. Ja letter er forkert ord-
valg, for den er tung som bare
pokker. Vi gætter på 12 kilo.
„Christian har du tømt den for
det, der ikke skal bruges,“
spørger vi. Ja! bedyrer han
uskyldigt, men vi er mistæn-
kelige og letter på låget i ta-
sken og fjerner:

- Alle strømper til hele ugen.
- Alt undertøj til hele ugen.
- En kæmpe stavlygte.
- Ekstra batterier til en

kæmpe stavlygte.
- Det ene af to kæmpe ba-

dehåndklæder.
- En stor toilettaske.
- En kæmpe bæltetaske til

penge.
- Og sikkert meget mere,

som jeg har glemt.

Vi letter igen på tasken, hvis
vægt nu mindst er halve-
ret.....

På grund af alt det pakkeri,
når de slikhungrende spejde-
re ikke tutten, men mon ikke
der bliver mulighed for at pro-
viantere på vejen (ups nej,
ikke hvis man følger ruten).
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AROS Sommerlejr 2003 - Troppen
Vi vinker farvel til spejderne,
og de begiver sig af sted i
regnen, der nu er begyndt at
falde ganske tæt.

Der går nogle timer og vi hø-
rer ikke noget fra spejderne.
Men så efter 3 timer ringer
drengene op. De ringer fra
Haldum som ligger 3 kilome-
ter væk. De er gået forkert,
og tror ikke de kan nå frem,
hvis de skal følge den indteg-
nede rute. Vi finder deres
position på kortet, og bliver
enige om, at de kan gå en
anden og noget kortere vej,
hvor de går direkte mod over-
natningspladsen.

Magnus og Christian i gang med at
smedie.

Igen ånder alt fred og ro. Men
så ringer de efter nogle timer

igen, de er nu gået endnu
mere forkert og i stik modsat
retning af, hvor lejrpladsen er.
Igen guider vi dem, og de
begiver sig nu på rette vej.

Vi får kontakt med pigerne,
og de er nået frem i fin stil,
og uden at være gået meget
forkert. De gik kun forkert en
gang, men det var vist nær-
mest bare en smutvej i ste-
det. Jacob og jeg låner Spej-
der-bilen (Ulve-Lisbets) og
kører ud på overnatnings-
pladsen for at se til spejder-
ne.

Pigerne ligger og hygger i
poserne under bivuakken og
er mest sure over, at de ikke
fik mulighed for at købe slik.
Det har været en våd om-
gang, men de er ved godt
mod. Vi giver lidt hjemve-før-
stehjælp til en af de andre
grupper og venter på dren-
gene og Trine og Mathilde der
holder fint stand i „drengepa-
truljen“.

De når trætte frem til plad-
sen kl. cirka 19:30. De har
dog en fordel fremfor piger-
ne; de har slik. På grund af
deres vildfarelser har de haft
mulighed for at proviantere,
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AROS Sommerlejr 2003 - Troppen
Magnus går og stikker sine
små beskidte fingre ned i et
glas Nutella (herligt at være
uden for forældrenes tera-
peutiske rækkevidde for en
stund) :-)

Det sidste uddrag er noget
af dagbogen fra fredag
den 4. juli.

Der skal hugges brænde hos
Jagtfalkene, de er nogle slap-
svanse, men ved fælles hjælp
lykkedes det for Magnus og
Christian. Når øksen sad fast
i kævlen, var de nødt til at
hjælpes ad med at løfte kævle
og økse højt nok til at de kun-
ne hugge igennem.

Til aftensmad skal vi have fo-
liebakker med grøntsager og
kød. Under aftensmaden fal-
der Trine ned fra sin plads og
vælter sin bakke med i faldet.
Det er jo også svært at holde
balancen siddende på en en-
kelt rafte, når man nu godt
kunne nå jorden :-)

Det lykkes i øvrigt også Mar-
cus og Magnus at vælte de-
res del af yndlingslagkagen
med slik, flødeskum, bananer
og pålægschokolade, som le-
derne overraskede med efter
lejrbålet.

Kathrine og Amalie fanger fisk.

Efter aftensmaden får vi travlt
for pludselig siger klokken
afslutningslejrbål. Her styrer
Kristoffer (tropsleder i Spør-
ring-Trige) for vildt. Kristoffer
står for lejrbålet, og han kan
utrolig mange både nye og
gamle råb. Og endelig lærer
lejrstaben og hjemmeværns-
folkene, at man da ikke klap-
per til et lejrbål.

Marcus førte an sammen med
flere fra troppen med Kille-
vov, Julle er jo rejst hjem,
men vi kan nu også selv.

Efter lejrbål og lagkage er det
tid til lidt oprydning og ned-
brydning af lejren, hvor alle
er gode og effektive, så det
var hurtigt overstået. Lidt sen
hygge blev det til, de fleste
går dog i seng Mette Vuns.
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August

19. Tropmøde: Ryste-sammen-spas

26. Trop-/stabspatruljemøde
Troppen: Byløb
Stabspatruljen: Orientering (på
cykel)

September

1. Sommerlejraften med bæverne
og ulvene. OBS: Mandag!

2. Intet møde pga. Sommerlejraf-
ten

9. Tropmøde: Klatring

16. Tropmøde: Den Store Patrulje-
dyst (hep-heey)

19.-21. Stabspatruljekursus for stabs-
patruljen.

23. Trops-/stabspatruljemøde
Troppen: Spiontræning
Stabspatruljen: Opfølgning på
weekenden

30. Patruljemøde: Vi får se, hvad
de har lavet til os på stabspa-
truljekurset

Program for spejdertroppen
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Program for spejdertroppen

Oktober

7. Tropmøde: Mongolaften

14. Utrolig dejlig efterårsferie

21. Trop-/stabspatruljemøde
Troppen: Station 2
Stabspatruljen: Forbere-
delse til total yndlings
FILM weekend!

24.-26. FILMWEEKEND - Jubiiiiiii...

26. BUSK-Gudstjeneste

28. Patruljemøde

November

4. Tropsmøde: Handel - test
dine talenter som handels-
mand...

7.-9. PL/PA-kursus for PL/PA‘er-
ne.

11. Trop-/stabspatruljemøde
Troppen: action aften
Stabspatruljen: Rebslag-
ning

28.-30. Juletur - Indbydelse følger
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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
lisbet.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 8622 6798
wheler@jubiimail.com 6139 0900

TropSleder

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

Tropassistent

Bessie Rauff Skovvangsvej 192  st.
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

Karen Elizabeth Clausager Hasle Centervej 171   4tv 86751 119
karenclausager@hotmail.com 28574 762

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


