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Velkomst ved Gruppelederen
Så er det vintertid igen.
Når bladet udkommer, har
vi en måned til jul, hvilket
nok er lang tid for de yng-
ste, mens os som har fej-
ret jul mange gange tæn-
ker „allerede.“

Siden sidst, så har vi fået vo-
res spejderlokaler for os selv
igen, idet de to 9. klasser fra
Elsted skole fandt ud af, at det
var for trangt, og flyttede
hjem igen.

Grunden til, at vi skal skrive
nye indmeldelsesskemaer, er,
at dem vi har, ikke er under-
skrevet af forældrene, og det
forlanger korpset nu, da der
har været andre organisatio-
ner, som har haft uorden i
deres medlemstal, i forhold til
at modtage tilskud.

I november vil alle ledere fra
Lystrup/Elsted gruppe  tage
på leder-weekend. Det bliver
sjovt og forhåbentlig ind-
holdsrigt.

Nyt i januar

Søndag den 18. januar er der
traditionen tro Nytårsparade,
men derefter bliver der grup-
pemøde, altså på samme
dag. Mere herom senere.

Jeg vil ønske alle en god de-
cember måned og god jul og
nytår.

Mange spejderhilsener

Anne Grethe
Gruppeleder

Lad andre få glæde af dit
gamle spejderudstyr.

Som et nyt tiltag i Grøn gren
vil vi forsøge at oprette en
side for køb og salg af brugt
spejderudstyr.

Så er uniformen blevet for lil-
le, er soveposen blevet for
varm eller er rygsækken ble-

Nyhed i Grøn gren
vet for tung, er her en nem
mulighed for at hjælpe (eller
få hjælp af) en spejderkam-
merat.

Send din salgstekst til redak-
tøren inden næste deadline
(se side 2) og din annonce vil
komme GRATIS med i næ-
ste nummer af Grøn gren.

Red.
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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 Jan (2860 2945).

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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En lille hilsen fra bæverflokken
Af Mette Mejlgaard

Vi er nu ved at have samlet
os en god lille bæverflok på
ca. 16 børn. Det har været
dejligt at se så mange nye
ansigter efter sommerferien,
men også rart med nogle an-
sigter, vi kendte i forvejen.
Foruden bævere har vi også
en håndfuld hjælpere, som
kommer lidt på skift.

Vi har i sensommerens løb
arbejdet en del med mærket
bæverdammen, hvor vi bl.a.
har snakket om bæveren -
hvor den lever, hvad den spi-
ser, hvem der er dens fjen-
der osv. Mærket har også gi-
vet anledning til en god snak

om spejderarbejdet rundt om
i verden.

Den 9. september havde vi en
rigtig dejlig familietur til Skov-
hytten i Lisbjergskoven. Efter
at have spist vores medbrag-
te mad var vi på et lille løb,
hvor vi bl.a. skrev nogle små
sjove historier:

Fisker Fanger Fladfisk Fra
Fejøbroen. Frøerne Flopper
Flot Fra Flagstangen. Far Fan-
ger Fisk Fra Fiskedåse. Far Får
Fugle Fra Fanden. Fra Fjoller-
ne

Knotte Kunne Kravle i Klatre-
træer. Knotte Kan Knase Ka-
stanjer og Kogler. Knotte Kan

Bæverne når de ser sødest ud...
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En lille hilsen fra bæverflokken
Kaste Kæmpe Kastanjer og
Katte i Kasser. Knotte Kan
Knuse Kattens Knogler. Knot-
te Kan Køre Kassevogn. Knot-
tes Kam er Knækket. Knot-
tes Krøller Kruser. Knotte Kys-
ser Kun Knottes Kone Knot-
telise.

Spejder Skal Spise Slik. Se
Slangen Sover. Slangen Spi-
ser Sumpskilpadder og Sød
Suppe. Solen Skinner Smukt
Som et Stjerneskud.

Vi er lige nu i fuld gang med
at tage naturmærket. I den
anledning har vi bl.a. snak-
ket noget om høst og om sko-
vens liv.

Susanne og Charlotte holder
for tiden en kort pause, imens
de forsøger at erhverve sig et
kørekort. Vi håber, at de beg-
ge består første gang, da vi
glæder os til at få dem tilba-
ge igen!

Hanne holder også en kort
pause indtil jul - i stedet har
vi haft besøg af ledere både
fra ulvene og fra troppen. Vi
oplever, at børnene synes, at
det er spændende at få be-
søg fra de andre enheder!

Herfra er vist kun tilbage at
ønske en rigtig Glædelig Jul
til alle bæverne og deres fa-
milier!

... og Bæverne når de skaber sig tosset.
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De stolte forfattere, som med eventyret blev det bedste Junior-Reporter.

Program for bæverne
December

Det er tid til advents- og ju-
lehygge. 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
velkomne. Vi starter fra Spej-
derhuset til sædvanlig tid.
Derefter juleferie!

Januar/Februar

Vi starter op efter ferien den
6. januar.

Vi vil i forbindelse med nyt-
årsparaden arbejde med kir-
ken og kristendom. Vi vil bl.a.
lære nogle salmer og drama-
tisere nogle bibelhistorier.

OBS: Husk nytårsparaden
den 18. januar, hvor bæver-
ne medvirker på en særlig
måde. Seddel følger.

Med ønsket om en rigtig Glæ-
delig Jul – Susanne, Charlot-
te, Hanne, Mette og Gerda.
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Sidste nyt fra Grøn grens
Af Claus G. Therkildsen

Efter at have fløjet sammen-
lagt ca. 1 døgn ankom Inge
Lise (min bedre halvdel) og
jeg til Darwin, hvor det var
forfærdelig varmt - ca. 35
grader og en meget høj luft-
fugtighed.

Vi skulle først gennem tolden.
Australien er meget beskyt-
tende overfor deres natur, så
det er forbudt at medbringe
frugt og andre madvarer til
Australien. Tolderne havde en
hund, som snuste til alle ta-
sker, kufferter osv. Hunden
kunne lugte, at jeg havde haft
et æble i min taske, da vi tog
fra Danmark – imponeren-
de!!!

Claus foran Blue Mountains med sin
nye hat.

Det første vi gjorde i Darwin
var at købe os en rigtig god
hat, som kunne skygge for

solen. Min er lavet af kængu-
ruskind.

Så tog vi på safari, hvor vi så
en masse fugle; bl.a. storke,
fiskehejre og ørne. Vi så øg-
ler, slanger, edderkopper,
kænguruer og krokodiller.
Nogle af krokodillerne var så
store, at de kunne have spist
os let som ingenting - det var
godt, at vi sad i en båd af
metal.

Hvad vil du sige til at spise kroko-
dille...

Næste stop var centrum af
Australien. Vi så Ayers Rock,
som er éen stor sten med en
omkreds på knap 10 km - vi
gik rundt om den, så vi har
faktisk været på hike.

Senere gik vi på hike ved nog-
le flere bjerge, som hedder
The Olgas og den sidste hike
i centrum af Australien var i
Kings Canyon.
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udsendte i Australien
I Alice Springs spiste vi kro-
kodille-, kænguru-, emu- og
kamelkød til aftensmad.

...eller kænguru til aftensmad?

Det sidste vi gjorde i Alice
Springs var at flyve med en
varmluftsballon. Vi blev hen-
tet kl. 4:30 om morgenen, og
så afsted til pladsen, hvor
ballonen skulle lette fra. Det
tog hele 15 minutter at fylde
den ca. 40 meter høje ballon
med luft og endnu 15 minut-
ter at få ballonen til at rejse
sig fra jorden. Den bus, som
vi blev transporteret med,
brugte de til at holde ballo-
nen ved jorden.

Vi kravlede op i ballonen, og
ved at afbrænde gas og der-
med varme luften i ballonen
op, steg vi til vejrs. Fra luften
så vi solopgangen og en flok
kænguruer. Det sjoveste var
næsten, da vi skulle lande.

Inden vi lettede, havde vi fået
vist, de håndtag i kurven vi
skulle holde fast i, når kur-
ven ramte jorden – og det var
godt at have noget at holde i,
for det endte med at vi lå 12
turister og rodede rundt i kur-
ven, fordi den var landet på
siden – i øvrigt helt efter bal-
lonskipperens plan!

Så fløj vi til Adelaide, hvor vi
havde 12 dage til at køre til
Sydney, blandt andet ad kyst-
vejen „Great Ocean Road“
ved sydkysten og bjergvejen
„Great Alpine Road“ imellem
kysten og Albury - hvor en af
de store oplevelser selvfølge-
lig var de 12 apostle. Det er
12 klipper, som står majestæ-
tisk ude i havet. På vores tur
har vi bl.a. besøgt byerne
Adelaide, Ballarat, Melbourne
og Canberra (hovedstaden).

Undervejs mellem Melbourne
og Sydney havde vi en stor
oplevelse på en ø, som hed-
der Philip Island, hvor vi var
til pingvinparade lige efter
solnedgang. Det var et rigtigt
flot syn at se ca. 250 dværg-
pingviner komme op af havet
for at vralte hen over strands-
andet i et forsøg på at nå op
til deres huler i klitterne.
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Sidste nyt fra Grøn grens
Undervejs på turen tilbage fra
stranden gik vi på en oplyst
sti hen over klitterne, hvor vi
kunne følge pingvinerne på
tæt hold - og det var ikke
noget for små børn - så det
var godt, det var kl. 8:30 pm!

En sød lille Pingvin.

Undervejs har vi også set en
masse flotte papegøjer i alle
regnbuens farver. Vi har også
set australske pindsvin og
koalabjørne.

Koalaen er bare så sød. Tænk
en gang! Den bruger 20 ti-
mer om dagen på at sove og
hvile sig. Resten af dagen
bruger den på at spise - hvil-
ket liv!!!!

Claus klør en Koala.

Da vi ankom til Sydney tog vi
os en slentretur gennem en
park ned for at se Sydney
Operahouse i aftenlyset. Det
var et utroligt flot syn at se
huset, havnen og alle højhu-
sene med Sydney-Harbour-
Bridge (en flot gammel bro,
der forbinder den nordlige og
sydlige del af byen) i bag-
grunden. Tænk engang! Der
er folk, som betaler hele 750
kr for at få lov til at gå over
broen - vel og mærke hen
over buen. Men det er så også
med sikkerhedsline og ca-
mouflageudrustning!

Bag Sydney ligger nogle bjer-
ge, som hedder Blue Moun-
tains. Bjergene er i sig selv
ikke mere blå end andre bjer-
ge. Op af bjergsiderne vok-
ser der mange Eucalyptus-
træer, som i den varme sol
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udsendte i Australien
afgiver oliedampe. Det er dis-
se oliedampe, der får bjerge-
ne til at se blå ud. I Blue Mo-
untains var der en masse chi-
kader, som sang meget højt
– det var godt, at vi ikke skul-
le bo der!

Det berømte operahus i Sidney.

Efter Sydney gik turen til en
lille by lige nord for Cairns,
som hedder Port Douglas.

Fra Port Douglas tog vi en
katamaran-færge ud til en
stor forankret tømmerflåde i
Great Barrier Reef Great Bar-
rier Reef er verdens største
samling af koralrev, beståen-
de af ca. 2.900 selvstændige
koralrev, der ligger som per-
ler på en snor langs hele den
nordlige del af Australiens
østkyst. Fra tømmerflåden
snorklede vi i det azurblå
vand. Sigtbarheden ved revet
var hele 15 meter.

For at snorkle gik man ned på

en platform, hvor man stod i
vand til knæerne, og så
snorklede man ud derfra. Al-
lerede på platformen vrimle-
de det med fisk. Da dykker-
masken kom under vandet,
kunne vi se en virkelig flot
verden, med masser af flotte
koraller og fisk i alle regnbu-
ens farver. Der var også mus-
linger, som var mere en 1
meter bredde, men skildpad-
der, hajer og rokker så vi ikke!

Dagen efter var vi oppe i ver-
den længste svævebane – 7,5
km. Denne svævebane gik ind
over junglen, og vi havnede
ved et sted, hvor vi var ude
at køre i en amfibiebil. En
amfibiebil kan både køre på
land og sejle i vand.

Efter at have tilbragt 1 må-
ned i det varme Australien
vendte vi hjem til kolde Euro-
pa, med temperaturer på 2°C
– men det er nu også dejligt
at komme hjem igen!

Alt i alt var det en meget flot
tur med masser af indtryk
ikke mindst pga. naturen og
Australiens helt specielle dy-
reliv!
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Program for ulvene

November

17. Put i bøtten.

24. Juleevangeliet.

29. Juletur – husk varmt tøj og gummi-
støvler, da vi skal en tur i skoven.

December

Vi holder JULEFERIE hele december!

Januar

5. Opstart med lege, sang og lidt apostel-
mærke.

12. Apostelmærket.

18. Nytårsparade, hvor ulvene skal med-
virke ved gudstjenesten.

19. Apostelmærket.

26. Udsmykning af ulvelokalet.

Februar

2. 4. klasse skal på løb i skoven mens 2.
og 3. klasse gør udsmykningen færdig.

9. VINTERFERIE.
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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!

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
aktiviteter i troppen.

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).

Og vinderen er...

I sidste nummer af Grøn
gren var der ingen Junior-
Reportere, der havde ind-
sendt noget. Derfor er der
hele to poser spejderhagl til
vinderen i dette nummer!

Præmien for det bedste Ju-
nior-Raporter indlæg går
denne gang til:

Gitte Petersen

fra Troppen for hendes flot-
te beskrivelse af Roland 2.
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Nyt fra troppen
Af Bessie Rauff

Jow jow, det går utroligt
godt i troppen.

Vi er nu et endnu større væld
af ledere, men de kan selv
præsentere sig andetsteds.

Det er (utroligt) dejligt, især
fordi vi stadig har masser af
spejdere, der matcher de
mange ledere.

Falkepatruljerne er nu eks-
panderet så vi er oppe på tre
styks; Jagt-, Vandre- og Tårn-
falkene.

Tårnfalkene i blinde.

Kurser for PL/PA

Patruljerne er top-motivere-
de, og det er en stor fornø-
jelse at møde hver tirsdag. De
ældste af patruljelederne og
–assistenterne har været på
Roland 2, så de ved nu et og
andet om at planlægge de

fede patruljemøder. De kom i
hvert fald glade hjem og tal-
te indforståede og begejstre-
de om deres oplevelser.

Og i skrivende øjeblik er en
stor del af PL/PA’ere også på
PL/PA-weekend-kursus her i
Lystrup.

Weekender er da til
spejderture

Vi har haft den mest fantas-
tiske Hollywood-Weekend,
jeg skal ikke uddybe det (ret
meget), for det gør et par af
Junior-Reporterne.

Men vi må da lige prale af den
flotte presseomtale vi fik i
Århus Stifttidende. En journa-
list tilbragte flere timer i vo-
res selskab og lavede en re-
portage, der fyldte næsten
hele side fem i første sekti-
on.

Mindre kunne faktisk heller
ikke gøre det. Alle knoklede
som besatte hele weekenden,
og aldrig har vi ledere været
så glade for, at urene skulle
stilles til vintertid, så vi kun-
ne sove lidt længere den søn-
dag morgen.

De små timer var forlængst
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Nyt fra troppen
blevet store, da filmen var
klippet så færdig, at den kun-
ne tåle en premiere.

Jeg tror, at alle mærkede et
solidt spejderrush den week-
end og dagene efter.

Hva’ med fremtiden

Alle i troppen vil kunne se
frem til flere spejderweeken-
der med temaer, som vist nok
indbefatter spejderarbejdet
anno 1958, stabspatrulje-
weekender, fællestur med alle
i gruppen og meget andet
godt.

Og ikke mindst skal vi have
trænet til årets LPK (Lands-
PatruljeKonkurrencen), for vi
synes selv, at vi har de bed-
ste spejdere i landet, så de
skal da ud og sparke lidt spej-
derbag :-)
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Hollywood-Weekend...
Af: Stinne Olesen

Fra den 24. til den 26. ok-
tober var vi på hollywood-
weekend i spejderhytten i
Lystrup. Det var virkelig
sjovt. Vi lavede en film,
der vist nok hedder KUP-
PET, eller sådan noget.

Vi var faktisk ret mange, men
der var roller nok til os alle
sammen.

Det berømte maleri af BadenPowell.

Selve filmen handlede om, at
et billede af Baden-Powell,
spejderbevægelsens stifter,
bliver stjålet, og der udloves
en dusør på 500.000 kr. til
den/dem, der er så dygtige,
at finde billedet.

Nogle spejdere vil så
prøve at få fat i bille-
det. De finder nogle spor og
det tyder på, at det er nogle
cykelhandlere, så de aflytter
dem de har mest mistanke til,
med en skjult mikrofon, og
finder ud af, at de har bille-
det. De får fat i billedet, byt-
ter billedet med checken på
de 500.000 kr., og lever lyk-
keligt til deres dages ende.

Fredag aften så vi først filmen
„Blind date“, som spejderne
havde lavet i 2001. Så så vi
„Klatretøsen“ som vi jo ikke
har lavet, men som er rime-
lig meget mere professionel.
Efter filmen gik vi i gang med
at stille scener op, og så nåe-
de vi ikke særlig meget mere
den dag.

Kasper og Marie er klar til optagel-
sen af en af de første scener.

Lørdag skulle vi i gang med
optagelserne så tidligt som
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...Bag om filmen
muligt. Vi blev vækket kl.
7:00, og fik morgenmad. Så
gik vi i gang. På et tidspunkt
mellem kl. 11 og 12, kørte
Gitte, Marcus, Trine, Ida og
jeg, ind til spejdermuseet i
Jans bil, Jan var selvfølgelig
også med, og vi fik taget nog-
le optagelser derinde.

De fleste fortrak at slå ventetiden
ihjel med kortspil...

Da vi kom tilbage, var der fro-
kost, og så fik vi derefter ta-
get resten af optagelserne.
Det var ret træls, hvis man
ikke var en af spejderne, som
jo var på det meste af tiden,
for så skulle man jo tage op-
vasken og alt det der, men det
gik. Det blev mørkt, og de sid-
ste optagelser var lige ved at
være færdige.

Da vi var helt færdi-
ge, kunne dem der vil-
le se en film i bæverlokalet,
mens der blev klippet scener
sammen inde i lederlokalet.
Dem der hverken var med til
det ene eller det andet, prø-
vede på at sove.

...fremfor opvasken.

Søndag morgen fik vi lov til
at sove længe - i hver tilfæl-
de i forhold til hvad vi plejer
på en spejderlejr - helt til kl.
ca. 7:30, vintertid. Men så
skulle der ryddes op!! Det var
nu ikke så slemt, for vi var jo
ret mange til det. Kl. 10:30
begyndte vi at gå over til El-
sted kirke, hvor der var BUSK
Gudstjeneste, og bagefter var
der „verdenspremiere“ på
vores film. Det var alt i alt en
kanon god weekend.
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Hollywood-Weekend...
Af Anne-Sofie Fuglsang

Jahh... Nu har vi jo lige
været på Hollywood week-
end i Lystrup!!

Det var en fantastisk week-
end og filmen blev heller ikke
så ringe!! Filmen kunne ses i
Sognegården i Elsted den 26.
oktober. Men nu har premie-
ren jo været der, og der kom-
mer ingen andre… Så dem der
ikke så den, gik glip af noget
virkeligt stort!! Nå nu kom-
mer der noget om, hvordan
man holder en kæmpe Hol-
lywood-Weekend!!

Emma klar til optagelse.

Alle 19 spejdere og så lige
Thøger stod velberedte foran
Spejderhuset, hvor de andre

6 spejderledere stod
i spejderhuset og var
klar til at modtage spejderne
og fortælle dem om deres
rolle… Lige da man kom ind,
var der en duft af pizza (mon
spejderlederne kun var kom-
met for at forberede det??).

Vi blev alle samlet, og spej-
derlederne begyndte af give
et præcist referat af histori-
en. Historien handler om PA/
PL Laura og George (spillet af
Trine og Marcus), der er lidt
småforelskede, og ser fjern-
syn. Helt tilfældigt ser de Sta-
tion 2, hvor de får at vide, at
et berømt maleri af Lord Ba-
den-Powell er blevet stjålet.

Da Laura og George er trofa-
ste spejdere, sender de
sms’er til hele patruljen, om
at de straks må møde i Spej-
derhuset. Men alle de friske
spejdere kan jo ikke bare gå
hjemmefra en almindelig af-
ten, hvor de ikke skal til spej-
der. Giga-byte (spillet af Jo-
nas) hacker sig ind på foræl-
drenes fjernsyn, som foræl-
drerene får travlt med at re-
parere, så han kan snige sig
ud…

Morten Kok (spillet af Christi-
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...Tættere på
an) laver en god omgang piz-
za til forældrene og gæster-
ne, som bliver helt hypnoti-
serede af maden, hvor han så
sniger sig ud…

Sportspigen (spillet af Christi-
na) er på orienteringsløb, og
da hun modtager sms‘en,
skynder hun sig at finde vej
med kompasset og løber hen
i Spejderhuset!!

Gitte med en elg, men hvor kom-
mer den ind i billedet?

Nanna den sjove i patruljen,
(spillet af Henriette) klæder
sig ud som en elg. Hendes
mor og far tror det er en
hund, og så er hun ude…

Imens har Laura og George
fået lidt problemer med Lau-
ras lillesøster, møgungen Met-

te (spillet af Ida). De
skal passe hende og
bliver nødt til at tage hende
med…

De hårdtarbejdende manuskriptfor-
fattere

Men alle spejdere kommer op
i Spejderhuset. Lige da Ge-
orge skal til at fortælle om,
hvorfor de skulle komme,
kommer den top-forvirrede
spejderleder (som spilles af
Kathrine) ind og fortæller, at
de skal flytte ud i legetårnet,
da kommunen vil have en
halv million, og det har spej-
derne ikke!!!

Da den top-forvirrede spej-
derleder er forsvundet igen,
fortæller George alt om, hvad
de så, og hvis de finder ma-
leriet, får de en halv million i
dusør. Det er jo lige nok til at
rede Spejderhuset, så de bliv-
er enige om, at de må i gang!!
George siger, at han og Lau-
ra tager ud på museet og fin-



20 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ November 2003

Hollywood-Weekend...
der spor, men straks udbry-
der den lille irriterende Mette
„jeg vil med!!“ - og som altid
får hun sin vilje!!

Cykelhandlen René spillet af Anne-
Sofie.

Efter, at de har været ude at
søge efter spor på museet og
internettet, bliver de enige
om, at det er cykelhandlerne
René og Karsten (spillede af
Silas og Anne-Sofie). Det er
alle kede af, da de begge er
rigtige søde!! Men de får en
plan, som går ud på at lukke
dem inde med cykler, så de
ikke kan kommer ud, og de
kan nappe billedet!!

Planen virker, og de
får billedet, og mens
de løber over fodgængerover-
gangen stopper politimanden
dem (spilles af Mathilde) og
de får af vide, hvordan man
nu bærer sig ad med at kom-
me rigtigt over fodgænger-
overgangen. Laura får at
vide, at hun skal stille bille-
det og det gør hun. Imens er
Rene og Karsten kommet ud,
og de snupper det igen…

Der var ofte mange tilskuer til op-
tagelserne.

Nu synes jeg, jeg er gået
meget op i detaljer, så lad os
gøre det sidste meget mindre
detaljeret…
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...Tættere på
Spejderne finder ud af, at
Rene og Karsten vil aflevere
det til bagmanden Uwe Jen-
sen. Så spejderne  beslutter
at snuppe billedet der.

Jan og Jacob igang med at redige-
re filmen.

Om aften da spejderne er
kommet derhen, og sportspi-
gen i patruljen er kommet ind
og har snuppet billedet, bliv-
er hun taget af Uwe Jensen
(spillet af Daniel). Men hun
når lige at aflevere det til de
andre spejdere, som har put-
te vita-wap i døråbningen. Og
dum som han er, løber han
lige ind i Vita-Wrappen, og
bliver helt bundet ind i det.
Spejderne får pengene af
borgmesteren (spillet af Han-
ne) og spejderhuset er red-
det.

Slut prut finale. Det var den
historie…

Jeg synes, at det har
været super at være
med i filmen, bortset fra, at
der var meget ventetid og så-
dan - men det er der jo næ-
sten altid.

Karsten, cykelhandler og skurk spil-
let af Silas.

Det bedste var, at alle dem
fra min klasse, der så filmen
om søndagen ikke kunne ken-
de mig. Så hvis vi skal have
Hollywood-Weekend igen vil
jeg være godt klædt ud - hi
hi.

Det var også fedt, at det var i
avisen næste dag, da jeg tror
det kan lokke nogle nye spej-
der til, og så er det også fedt
at se det med avisens øjne.
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Roland 2 - Det er bare bjælde!
Af Gitte Petersen

I efterårsferien var Silas,
Marcus, Daniel og jeg på
Roland 2. Roland 2 er et
teoretisk kursus for 14-
16-årige, hvor man lærer
at instruere, planlægge,
motivere og meget meget
mere.

Vi tog toget fra Århus Hoved-
banegård, da Marcus endelig
havde fået shampoo, hue og
vanter med derhjemme fra.

Der ventede os en tur på cir-
ka halvanden time. Der blev
spist og snakket, og madpak-
kerne blev puttet i taskerne.
(mere om det senere).

Endelig nåede vi frem til den
lille station i Stoholm, der lig-

ger et sted i nordvest
Jylland, mellem Viborg
og Holstebro. Her skulle vi for
første gang, møde de men-
nesker, vi skulle være sam-
men med HELE ugen.

Da der var blevet sagt vel-
kommen, blev vi råbt op, og
da vi kom op til lederne, fik
vi udleveret en lille seddel
med fem eller seks linier på,
alt efter hvor mange man
skulle være i patruljen. På
min seddel stod der:

Gitte Petersen
- En i din patrulje bor på
Hodsagervej.

- En i din patrulje hedder Hel-
le.

- En i din patrulje har fødsels-
dag den 20. februar.

De seks patruljer på Roland 2 - Trevæld.
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Roland 2 - Det er bare bjælde!
- En i din patrulje kalder sig
„teddy“ i sin e-mail.

Derefter skulle man gå rundt
og spørge de forskellige del-
tagere om, hvad der stod på
deres sedler, så man kunne
danne sin patrulje. Det var en
bjælde god måde at blive
rystet sammen på (for de der
ikke ved hvad bjælde er, så
er det det samme som, me-
get eller rigtigt). Vi legede
nogle få ryste-sammen-lege,
og så var det ellers afsted på
hike. Det var nu ikke noget
at snakke om - hiken var un-
der 20 km lang.

Men det var egentlig hårdt
nok, for en strid vestjysk
blæst, blæste os lige i hove-
det hele vejen hen til den
halmlade, hvor vi skulle over-
natte.

Vi var de første, der kom, så
vi skyndte os at finde det bed-
ste sovested. De andre kom
dryssende, og vi sad og slud-
rede over vores madpakker,
mens Marcus tålmodigt ven-
tede på Silas. Han havde
nemlig Marcus‘ madpakker i
sin taske. Marcus havde syn-
tes, at det var så smart, at
Silas havde en pose til det,

så han havde også
puttet sin deri.

Klokken var nu næsten halv
ni, og Marcus havde endnu
ikke set skyggen af sin mad-
pakke. Lederne kom og for-
talte, at den uheldige patrul-
je var gået forkert, og nok var
fremme om en times tid.

Et smårodet køjerum.

Da den stakkels patrulje en-
delig kom, var det så mørkt,
at Marcus ikke kunne se om
hans madpakke havde over-
levet.

Den næste morgen blev vi
vækket af lederne klokken
syv. Da morgenmaden var
spist, og grejet pakket, begav
vi os ud på de sidste kilome-
ter. Trevældvej, den vej hvor
Trevældcenteret ligger på,
føltes uendelig. Den var næ-
sten ligeså lang som grusve-
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jen ned til Houens Odde. Det
er der flere der kan tale med
om, men endelig var vi frem-
me.

Der var velkomst endnu en-
gang, og vi fordelte os på so-
vestederne. Drengene skulle
sove på sovesalen Alkoven og
pigerne i to af tre små hytter.

Sjov og spas med risiko for at blive
våd.

De næste dage forløb med
instruktioner af lederne. Vi fik
tips til instruktioner og plan-
lægning, og skulle så ud i pa-
truljerne og afprøve det. Der
var naturligvis en hel bunke
anden spas og ballade og en
masse god mad. Vi skulle
nemlig ikke selv lave mad, det
klarede de to kokke Helge og
Anders, som vi først troede
var bøsser, da Helge rendte

rundt med et forklæ-
de, hvorpå der stod:
„Kiss the cook.“

Vi fik styrket sammenholdet i
vores patruljer, fordi der var
så mange ting, man skulle
planlægge, så vi fik talt og
diskuteret en del.

Ugens absolutte højdepunkt,
synes jeg, var Projektdagen,
som vi selv skulle planlægge.
Vi havde valgt temaet „Cana-
diske Rødjakker.“ Der var kun
én i patruljen, der vidste,
hvad det egentligt var, men
han var meget fascineret af
det, og fik hurtigt forklaret os,
hvad det var. Vi var derefter
alle med på den.

Nogle andre patruljer havde
valgt temaer som: „Bob Byg-
gemand“ eller „Indianere“, og
så var der en patrulje, der
bandt sig sammen ved hånd-
ledene to og to, i de 22 timer
projektet skulle vare.

Da projektet var sat i gang,
gik vi ned til vores overnat-
ningsplads nede ved søen. Vi
startede med at flette reb af
sisal til vores hængekøjer. Vi
havde nemlig besluttet at
overnatte på en anderledes
måde. Drengene begyndte at

Roland 2 - Det er bare bjælde!
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hugge brænde. Der skulle
nemlig bruges en masse, da
vi både skulle ha’ sauna og
mad over bål.

Da den første hængekøje var
færdig, blev den straks afprø-
vet. Der lød nogle flop, og den
stakkels forsøgskanin lå rig-
tig dårligt på to snore. Vi be-
sluttede så, at vi ville sove
under åben himmel.

Der blev bygget en trebuk...

Der blev lavet mad og byg-
get sauna. Maden bestod af
ørreder (som vi selv havde
slået ihjel) i folie og krydrede
kartofler i foliebakker.

Det smagte bjælde godt. Da
maden var spist, gik drenge-
ne ud i den mørke skov, for
at finde nogle store sten til
saunaen. Helle og jeg, der var

de eneste piger i pa-
truljen, blev tilbage for
at vaske den smule op, der
var. Vi lagde brænde på bålet
og gjorde klar til alle tiders
lejrbål. Da drengene kom til-
bage, blev stenene lagt i bå-
let og der blev sat vand over
til „Sort Guld.“ Vi anede ikke,
hvad det var, men der skulle
chokoladeskildpadder i, så
det kunne ikke være så slemt.

Vi fik skrålet os hæse på san-
ge fra spejdersangbogen. Vi
lærte hinanden dem, som vi
kendte og legede sanglege,
og endelig, da vandet kogte,
skulle vi afprøve „Sort Guld“.

Først skulle der instant kaffe
i (efter behag). Så en masse
kakaopulver, varmt vand, så
det hele blev opløst, og til
sidst en chokoladeskildpadde!

Det smagte rigtig godt, man
skulle bare ikke putte særligt
meget kaffe i.

Da stenene var varme, trak
vi i vores badetøj, og så gik
vi ind i saunaen. Da vi havde
fået varmen, var det egent-
ligt meningen, at vi skulle
hoppe i søen og få et kulde-
chok. Men det var så dejligt

Roland 2 - Det er bare bjælde!
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Roland 2 - Det er bare bjælde!
varmt, så vi krøb bare lige
ned i poserne.

Det var en kold nat, under
den stjerneklare himmel. Det
var en fantastisk oplevelse at
høre fugle skræppe og dyre-
ne pusle. Man følte virkelig,
at man lå i den canadiske
ødemark. Det var i hvert fald
næsten lige så koldt.

...og trebukken blev afprøvet.

Med rim på soveposerne våg-
nede vi op. Det var bjælde
koldt. Da vi fandt vores mælk
og havregrød frem, var mæl-
ken meget frosset og havre-
grynene havde fået en under-
lig konsistens, det hjalp dog
lidt at komme kakaopulver
over.

Den aften var der
også pensionistfest. Vi
skulle klæde os i pensionist
tøj, som vi havde med hjem-
mefra. Det var vældig hygge-
ligt, men vi var så trætte, at
det ikke ligefrem blev lyst, før
vi gik i seng.

Den sidste dag sagde vi far-
vel, pakkede og skrev i de sid-
ste sangbøger. Vi tog flaget
ned og sagde farvel. Men en
del skulle også med toget, så
der fik vi så snakket (lidt høj-
lydt vil nogen nok mene).

På Hovedbanegården blev vi
hentet af min mor, som kørte
os hjem. Vi havde en masse
at fortælle, men vi var også
utrolig trætte!

Vi har lært en masse snedige
ting og sager, og har ikke
mindst fået nogle rigtige to-
talt yndlings-venner!

Fakta
Roland 2 er for spejdere
mellem 14 og 16 år.

For at styrke nuværende og
kommende patruljeledere i
Lystrup Gruppe tilbyder vi
Roland 2 til alle spejdere i
aldersgruppen.
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Nyt om navne

Halløjsa…

Som ny leder i troppen må jeg
hellere lige skrive lidt om mig
selv! Jeg hedder Lisbeth
Thomsen, 21 år og kommer
fra Snejbjerg eller Herning for
de lidt mindre lokalkendte.

Jeg har gennem de sidste 14
år været KFUK-Spejder, utro-
lig dejligt, men i og med jeg
flyttede, var det jo oplagt at
prøve noget nyt.

Jeg er ikke, som så mange
andre tilflyttere, studerende,
men arbejder i stedet som
pædagogmedhjælper i en

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

du samtidig chancen for en god
reklameplads i Grøn gren.

Kontakt Egon Rasmussen (8622 2464)
for mere information.

Siden sommerferien har vi fået to nye ledere i troppen
- Lisbeth og Anne. De vil selv præsentere nedenfor, men
inden da skal der lyde en varm velkomst til Lystrup
Gruppe.

vuggestue. Derudover spiller
jeg bordtennis, og så er min
fritid også næsten fyldt op!

Dette var vist ordene – Vi ses
helt sikkert lige pludselig.

Hej,

Jeg hedder Anne Finnerup og
er startet som leder i Trop-
pen her i august. Jeg læser
nordisk på 1. semester og er
indtil videre glad for det!

Jeg er vokset op på Fyn og
har været spejder der i ca.
13-14 år.
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Af Karen Clausager

....og 103 grader Øst (for
nu at blive i den nye
Scoutshop-jargon......)

Så er det tid til en lille rejse-
beretning her fra Sydøstasi-
en, hvor jeg nu har slået mine
folder i godt halvanden må-
ned. Jeg er afsted på tre må-
neders projektansættelse for
et århusiansk konsulentfirma,
der specialiserer sig i natur-
ressourceforvaltning (= næ-
sten alt der har med natur og
miljø at gøre).

Mine opgaver er meget vari-
erede, og handler bla. om,
hvordan man i et område kan
sikre sig rent drikkevand
samtidig med, at der også
kan drives landbrug i områ-
det (det kan være noget af
et puslespil at få de to ting til
at hænge sammen).

En anden af mine opgaver går
ud på at finde alternative
rensningsmetoder for noget
spildevand, der i øjeblikket
bliver lukket urenset ud i et
vandløb, der så igen løber ud
ved en meget besøgt turist-
strand.

Endelig går en del af min tid

3° Nord
også med færdiggørelsen af
rapporten fra det projekt, jeg
var afsted på i juni måned (og
som gjorde, at jeg missede
sommerlejren).

En makakabe fra et af mine pro-
jektområder...

Indtil videre har mit arbejde
været en god blanding af felt-
arbejde og kontorarbejde, og
jeg har fået rejst en del rundt
på den malaysiske halvø. Det
er spændende at være tilba-
ge i Malaysia igen og se nye
steder og møde nye menne-
sker.

Malaysia er i høj grad et mul-
tietnisk land. Den officielle
religion er islam, men her er
en meget stor befolknings-
gruppe af kinesisk oprindel-
se, og de er enten buddhister
eller kristne, og endelig er her
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Grøn grens udsendte i Malaysia
også mange af indisk oprin-
delse, og de er hinduer. Det
giver Malaysia verdensrekor-
den (tror jeg nok) i antal hel-
ligdage på et år, og alle, uan-
set religion, holder fri på alle
helligdage (hvilket egentlig er
meget sympatisk, for så gør
man ikke forskel på nogen).

Der har lige været Deepava-
li, som er en hinduistisk lys-
fest, hvor folk tager på fami-
liebesøg hos hinanden, og
spiser god mad. I sidste uge
startede den muslimske fa-
stemåned, Ramadanen, og
den bliver afsluttet med Hari
Raya, hvor man også tager på
besøg hos hinanden (og får
spist noget af al den mad,

man ikke kunne spise i faste-
måneden). Sidst men ikke
mindst bliver året sluttet af
med julehøjtideligheden, hvil-
ket i tropevarmen kan give
nogle skægge kontraster, når
man i butikkerne hører „Bjæl-
deklang“ fra højtalerne, og
der er nisselandskaber i vin-
duerne, mens solen stråler
ned, og der er 30 grader
varmt (det oplevede jeg i
1999, og det sker sikkert igen
i år).

Jeg håber, I alle har det godt
i Lystrup, og jeg glæder mig
til at se jer igen efter nytår
(og jeg glæder mig meget til
at se troppens nye super-
film).

...og Karen med oliepalmer i bag-
grunden......(eller er det omvendt?)
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November

25. Tropmøde: Lejrbålstræning

28.-30. Juletur - Indbydelse følger

December

2. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Mørkeaften
Stabspatruljen: planlægning
m.m.

9. Patruljemøde: Nu med PL/PA’er
i farver…

16. Tropmøde: Crazy Juleaften

Januar

6. Tropmøde: Træning i spejder-
færdigheder til DM I Spejder

13. Tropmøde: Århus Brandvæsen

18. Nytårsparade – Indbydelse føl-
ger.

Program for spejdertroppen
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Program for spejdertroppen

20. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Kort & godt…
Stabspatruljen: Overskrifter på
patruljemøderne

27. Patruljemøde: Nu med PL/PA’er
for fuld skrue…

30.-1. Troptur

Februar

3. Tropmøde: Træning i spejder-
færdigheder til DM I Spejder

10. Vinterferie

17. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: 1.Hjælp
Stabspatruljen: Specialtræning
til DM I Spejder

24. Patruljemøde: Nu med flyvende
PL/PA’er…

Marts

2. Tropmøde: Træning i spejder-
færdigheder til DM I Spejder



32 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ November 2003

Sammendrag af referat fra
grupperådsmøde den 22. sep-
tember 2003.

Deltagere: Lisbeth, Anne Grethe,
Gerda, Arne, Egon, Per, Lone, An-
ker, Finn, Dorte

Referent: Dorte.

Aktuel ledersituation /
gruppesituation

I troppen er der 6 ledere, 2 nye på
vej. Karen er stoppet som trople-
der pga. arbejde. Gitte Bech Lau-
ridsen er blevet ny tropleder.

Ulvene er en stor velfungerende
flok, der dagligt ledes af 7 ledere.

Hos bævere er der 3 faste ledere.
Susanne og Charlotte Kallestrup
skiftes til at hjælpe til ved møder-
ne.

Der er kommet ny klanleder (Jan
Knudsen) og –assistent (Lars Mor-
tensen) og efter en „oprydning“ i
klanen består den nu af 18 aktive
samt 2 passive medlemmer. Klanen
har lige haft 10 års jubilæum, som
blev afholdt i Skovhytten.

Medlemsopgørelse

Bævere:.... 14

Ulve: ........ 30

Spejdere: .. 29

Klan: ........ 18

Økonomi

Der er sendt girokort ud til kontin-
gentbetalingen. Egon har fået den
nye aktivitetsliste, hvor man kan se,
hvilke beløb de forskellige forening-

er får i støtte fra kommunen. Spej-
derne får 2,60 kr. pr. aktivitetstime
pr. barn.

Loppemarkedet i foråret gav et net-
tooverskud på 77.205,36 kr., Kla-
nen får tildelt 10.000,00 kr. som tak
for deres hjælp. Egon har købt en
brugt motorsav, hjelm og sikker-
hedsbukser (opbevares i materia-
lerummet).

Aktiviteter, Opfølgning

Anne Grethe berettede om distrikts-
sommerlejren på St. Moselund. Det
havde været en god lejr. Der del-
tog 24 ulve med ledere samt en del
spejdere fra troppen. Udover lejrens
forberedte aktiviteter, var der en del
drilleaktiviteter mellem ulveleder-
ne og troppens ledere.

Bæverne var i Bjørnebo sammen
med Kaløvig Gruppen. Der deltog i
alt 30 bævere.

Oprykningsweekenden foregik på
en lidt anden måde i år, men alle
have en dejlig dag.

På sidste ledermøde deltog 19 le-
dere. Der blev ryddet op i mange
ting, og Anne Grethe havde fået
indbydelser til diverse møder og
kurser.

Der blev udtrykt ønske om, at man
gerne ville have, at august måneds
spejderprogram allerede skulle med
i Grøn Gren i 2. kvartalsudsendel-
se

Aktiviteter, Planlægning

Buskdagen er allerede afholdt i skri-
vende stund. Det blev en festlig dag

Grupperådsmødet den 22. september
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i Elsted kirke og sognegård, med
stor deltagelse fra spejderne. Da-
gen sluttede med premiere på trop-
pens nye film.

Næste ledermøde bliver den 21.-
22. november i Grønnebo, Skæring
Strand.

Af distriktsarrangementer kan næv-
nes, at der bliver introkursus. PL/
PA-weekend afholdes den 7.-9. no-
vember. Der bliver sendt materiale
ud snarest.

Distriktet hedder nu Marselis Di-
strikt.

Der er julehygge for grupperåd og
ledere den 4. december hos Anne
Grethe.

Spejderne er blevet spurgt, om de
er interesseret i at sælge julemær-
ker for Y-mensgruppen i Lystrup. Vi
ville kunne tjene 18 kr. pr. ark. Sal-
get foregår fra 9. 11 - 15. 12.

Der er endnu ikke planlagt noget
vedr. lodseddelsalg - men det gen-
nemføres i marts-april måned næ-
ste år.

Der har mellem lederne været talt
om, næste års sommerlejr skulle
være for hele gruppen, eller om
man skulle nøjes med en gruppe-
weekend.

Nytårsparade/
Gruppemøde 2004

Der kom på grupperådsmødet for-
slag fra lederne om, at det årlige
gruppemøde kunne afholdes sam-
men med Nytårsparaden den
18.1.04.

Der var argumenter både for og
imod, men det faktum, at nytårs-
paraden, som afholdes i Lystrup kir-
ke, traditionelt har stor deltagelse
af både spejdere og forældre, var
et tungtvejende argument for at
afprøve denne model.

Der afholdes planlægningsmøde
hos GRF 10. nov.

Hus og Hytte

Døren i garagen skal laves snart!

Fra Gerda og Lisbeth var der ønske
om, at der blev anskaffet flere ta-
buretter.

I skovhytten var det stadig toilet-
forholdende, der står øverst på li-
sten over ting der skal laves.

Arbejdslørdag i hytte (evt. hus) bli-
ver 15. maj 2004.

Der er ikke fra kommunal side kom-
met yderligere diktater om lokale-
deling, efter at skolen foreløbig er
bakket ud igen. Projekt „Tværs“ er
atter tilbage i lokalerne.

Vedr. Spejderhuset: Der er sat en
dør i ved trappen op til loftet, der
er kommet lås på skabene og nye
lysarmaturer i bæverlokalet. Disse
ændringer er lavet i forbindelse
med skolens indflytning. Måske skal
døren til loftet fjernes igen. Den er
ikke hensigtsmæssig, når materia-
ler skal ind og ud.

Næste grupperådsmøde er den
12.1.2004, kl. 19.00.

Dorte Henriksen / Finn Kallestrup.

Grupperådsmødet den 22. september



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

Adresseliste - Grupperådet

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

Bæverassistenter
Hanne Nellemann Jørgensen Birkebakken 25 8674 1740
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841
Charlotte Kallestrup Elleparken 5 8622 7791
Susanne Kallestrup Elleparken 5 8622 7791

Adresseliste - Lederne

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

Arne Østergaard, Spejderhus Hindbærhaven 14 8622 2181
a.g.oestergaard@mail.dk

Dorte Henriksen, Referent Ørnebakken 15 8622 2787
henriksen@oncable.dk

Anker Olesen, Hytteansv. Porsebakken 1 8622 8656
vimast@post11.tele.dk 2488 0089

Mogens Christensen Majsmarken 114 8622 9179
bomotri@mail.tele.dk

Lone Clemmensen Brombærhaven 30 8622 9291
totcl@mail.dk

Opgaver i øvrigt
Alfred Andersen, Skovhytten Elevvej 97 8623 0949

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



35Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ November 2003

Adresseliste - Lederne
Flokleder
Lisbet Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841

lisbet.mejlgaard@mail.dk

Flokassistenter
Leif Petersen Hindbærhaven 9 8622 5314

lejope@mail.tele.dk 5180 0958
Claus G. Therkildsen Egehaven 55 8674 0680

cssilt@ingenioer.dk 4076 0662
Anette Richter Henriksen Ørnebakken 15 8622 2787

ahenri3@students.aabc.dk 2637 2787
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 8622 6841
Glen Wheler Jespersen Brombærhaven 64 8622 6798

wheler@jubiimail.com 6139 0900
Johannes Damsgaard Madsen Mønsgade 10 , st.tv. 8619 0733

johannesdm@mac.com

Tropleder
Gitte Bech Lauridsen Tousvej 65 2. Th. 2627 2245

gittebech@hotmail.com

Tropassistenter
Jacob Sandfeldt Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 2529 4654

jl@kfumscout.dk
Karen Skovgaard Hedemannsgade 10 st th 8618 0123

karenskovgaard@hotmail.dk
Bessie Rauff Skovvangsvej 192 st. 8674 0608

bessiepigen@mail.com 2620 8034
Karen Elizabeth Clausager Hasle Centervej 171  4tv 8675 1119

karenclausager@hotmail.com 2857 4762
Anne Finnerup Sølystgade 49, 1. sal. 2826 1813

afinnerup@hotmail.com
Lisbet Thomsen Myggenæsvej 17, kld. 6015 0699

lisbeth-t@ofir.dk
Jan Thorsen Skelagervej 104 8678 3164

thorsen@kfumscout.dk 2089 7009

Klanleder
Jan Knudsen Klostertorvet 10, vær. 24 2860 2945

jank@phys.au.dk

Klanassistent
Lars Arvad Mortensen Skejbygårdsvej 3, 2 sal, lej. 5 8250 8718

Lars_arvad@hotmail.com
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I SuperBrugsen
scorer du kassen

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

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


