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KFUM-Spejderne i Lystrup er 
et kirkeligt arbejde, hvis for-
mål bl.a. er at oplære til selv-
stændighed, medansvar og 
demokratisk livsholdning.

Formålene søges bl.a. virkelig-
gjort gennem et varieret udbud 
af aktiviteter; herunder spej-
dersport og frilu�sliv.

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

Hvor holder vi til? 
Spejderhuset
Elsted Skolevej 4
8520  Lystrup
www.spejdernet.dk/lystrup

Velkomst ved Gruppelederen
Så er der igen en ny Grøn gren 
på gaden, og her er lidt om, hvad 
der er sket siden sidst.

Først nytårsparaden med derpå 
følgende gruppemøde. Der var 
et meget flot fremmøde, både 
ved Spejderhuset, hvor man så 
gik ned til Lystrup kirke, samt til 
gudstjenesten, hvor der var fyldt 
til sidste plads og lidt til.

Gudstjenesten var en oplevelse, 
med medvirken af spejdere, ulve 
og bævere i samarbejde med 
Hans Boas. Da boller og kakao 
var fortæret, blev der holdt 
gruppemøde i kælderen, mens 
klanen tog sig af børnene. Dagen 
slu�ede, med at man samledes 
om et let a�ensmåltid bestående 
af pitabrød m.m.

Lodsedler har der været sagt 
meget om, og der kommer sedler 
med hjem. Så jeg vil blot håbe, at 
vi bliver rigtig mange til at hjælpe 
med denne opgave.

Igen i år bliver der sogneindsam-
ling til Folkekirkens Nødhjælp 
søndag den 7. marts, og hvis 
nogen skulle have lyst til at være 
med, kan man melde sig til hos 
undertegnede tlf. 8622 2181.

Mange spejder hilsener 

Anne Grethe - Gruppeleder. ¤

Kalender
Søndag den 22. februar kl. 14:00 ; 
Fastelavn i Elsted kirke.

Lørdag den 28. februar kl. 10:00 ; 
Lodseddel salg fra Spejderhuset.

Den 23.-25. april; Distriktsturne-
ring og LandsPatruljeKonkurence 
(LPK).

Lørdag den 15. maj; Arbejdslør-
dag i Skovhy�en. 

Den 15.-16. maj: Landsmøde. ¤
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Glimt fra vinteren i bæverflokken!
Her er nogle glimt af, hvad bæ-
verne har lavet i løbet af vinte-
ren.

Af Me�e Mejlgaard

Rekordforsøg!
Vi havde en plan. Dertil skulle 
vi bruge saks, klipsemaskiner, 
papirstrimler, stopur og ca. 16 
friske bævere. Til et møde i de-
cember gik det løs. Vi havde o�e 
minu�er til at lave - om ikke ver-
dens længste - så spejderhusets 
længste musetrappe. Bæverne 
foldede, lederne klipsede sam-
men, og resultatet blev en mu-
setrappe på 19,5 m! Vi må sige, 
planen virkede! 

Bæverne med deres rekord musetrappe.

Lucia optog!
Traditionen tro gik bæverne i 
december Lucia optog på pleje-
hjemmet Sønderskovhus. Yndige 
så de ud, i deres hvide dragter 
med stjernekrans i håret og små 

lys i hænderne. Det lignede et lille 
engleoptog, der den e�ermiddag 
var kommet på besøg på pleje-
hjemmet. I sådan en situation, i 
et kort øjeblik, kan en leder blive 
helt bekymret over, hvor de børn 
vi plejer at se til møderne, er 
blevet af. Men roen sænker sig, 
så snart dragterne er af igen og 
kampen går om sodavand og 
flødeboller. Så er man ikke i tvivl 
– det er de rigtige børn!!!

Bæverne klar til lucia optog.

Tur til kirken!
Bæverne har, i forbindelse med 
nytårsparaden, brugt hele ja-
nuar på at tage kirkemærket. Vi 
har bl.a. været på besøg både i 
Lystrup og i Elsted kirke, lært 
en salme, lavet opgaver omkring 
kirkerummet, hørt historier fra bi-
belen og tegnet til. Vi afslu�ede 
mærket med at invitere forældre 
og søskende til at komme og se os 
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Glimt fra vinteren i bæverflokken!
opføre de historier, vi havde ma-
let til. Alle havde fået lavet nogle 
utroligt flo�e tegninger, som de 
fik med hjem bage�er.

Ledersituation!
Susanne og Charlo�e er nu, e�er 
en kort pause med anskaffelse af 
kørekort, tilbage igen. De vil som 
tidligere ski�es til at komme til 
møderne. Hanne, som holdt en 

pause i e�eråret, er også på banen 
igen. Susanne, mor til Nanna (ulv) 
og Nadja (bæver) og lige valgt til 
grupperådet, vil hjælpe noget 
til her i foråret. Børnene kender 
hende allerede, da hun også har 
hjulpet lidt til i e�eråret. For at 
skabe mindre forvirring vil hun i 
daglig tale hedde Susanne-Mor. 
Hanne og Susanne-Mor vil ski�es 
til at komme til møderne. ¤

Bævere med en masse "bævertegninger."
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Program for bæverne
Februar
Søndag den 22. februar kl. 14 er 
der fastelavnsfest i Elsted Kirke, 
og det er sædvanen tro bæverne 
der har malet tønderne. 

Mødet den 24. februar bliver no-
get helt særligt…… vi er nemlig 
inviteret til BÆVERDISCO i Åby-
høj og den chance lader vi ikke 
gå fra os!

Weekenden den 28.-29. februar 
kommer til at stå i spejdernes 
tegn. Først sælger vi lodsedler 
(bæverne står med en voksen 
ved Brugsen, Ne�o og Alta), så 
vi får penge til en hel masse spej-
derarbejde, og bage�er tager vi på 
gruppetur sammen med ulvene 
og troppen - her er der jo mulig-
hed for at møde de ulveledere 
som 1. klasserne rykker op til e�er 
sommerferien. Har du husket at 
aflevere din tipskupon?

Marts
Vi arbejder med sanserne. Er du 
god til at huske ting du har set? 
Hvad bruger dyrene deres lyde 
til? Kan du mærke hvad der er 
nede i posen?

Vi skal også på byløb rundt i Ly-
strup den 23. marts. Og mon ikke 
vi når at klippe et gækkebrev og 
lave et bål?

April
OBS: den 6. april holder vi på-
skeferie!

I april er vi ude det meste af tiden 
– så husk som sædvanlig godt 
udendørstøj. Vi triller æg på kæl-
kebakken og samler skrald (det 
får vi vist en belønning for!).

Sidst på måneden skal vi i Ly-
strupskoven (vi er nemlig i gang 
med at tage udforskermærket), 
finde forårstegn og smage på 
lidt af hvert!

Maj
Vores første møde i maj falder i år 
på dagen for Danmarks befrielse, 
så vi tænder lys i vinduerne, og 
hører nogle historier fra den-
gang.

OBS: Lørdag den 15. maj tager 
vi på vandretur, og bage�er har 
vi fortjent et 10 km vandreskjold. 
Imens kan forældrene deltage i 
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De stolte forfa�ere, som med eventyret blev det bedste Junior-Reporter.

Program for bæverne
den årlige arbejdsdag. Nærmere 
information følger.

Vi skal også have et tema om 
Lucky Luke, og ved et af mø-
derne kommer en fra ulvene, og 
lærer os at lave papirsbåde. Dem 
skal vi sejle med ved Ellebækken 
den 25. maj - så husk lige gum-
mistøvlerne!

Juni
I juni har vi kun to møder, hvor vi 
dels forbereder lidt til sommerlej-
ren, og hvor vi spiser pandekager 
hos Gerda!

Sommerlejr
Bævernes årlige sommerlejr fin-
der sted den 11. – 13. juni. Seddel 
følger. ¤

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

Hvis du vil være med, så mød 
op i Spejderhuset eller kontakt 
Gerda (8622 3308), hvis du vil 
høre nærmere.
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Syv ulve har skrevet og tegnet 
en masse tegninger til Grøn gren 
- Tak for det. 

En leder har forsøgt at snige sig 
med i Junior-Reporter konkurren-
cen om spejderhagl.  Redaktionen 
opdagede heldigvis snyderen 
- kan du også finde snyderen?

En flot kirke tegnet af Signe.

På juletur med ulvene
Af Caroline Ipsen

Vi gik i skoven og fandt ting til 
juledekorationer og så kom vi 
til spejderhuset og lavede jule-
dekorationerne og bagefter fik 
vi æbleskiver og så legede vi 
tillægsordsleg og så legede vi en 
anden leg og så skulle vi hjem. ¤

Emilie er af redak-
tionen kåret til dette 
nummers bedste Junior-
Reporter for nedenstående gode 
historie og den flo�e tegning på 
modsa�e side. Vil du også være 
Junior-Reporter så se side 13.

I Israel
Af Emilie Pejstrup.

I dag i spejdermødet har vi været 
i Israel. Først skulle vi i flyvema-
skine med kæmpe store stewar-
desser. Vi sang en sang mens vi 
fløj. Da vi kom i Israel, skulle vi 
lære at sige goddag. Først skulle 
vi vide hvordan man førte vand 
fra en brønd til et hus, så skulle 
vi lave nogle krus og pu�e van-
det i dem. Og til sidst skulle vi 
lave vores egen bøn. Så skulle vi 
hjem igen og synge sangen en 
gang til.

Denne historie blev også fortalt: 

En tyv løj over for alle i byen. Je-
sus kom til byen og gik lige hen 
til Zakkæus og gik hjem til ham 
og fra den dag blev Zakkæus glad 
og løj ikke mere. ¤

Teginger og historier fra Ulvene

Tegnet af Caroline Ipsen.
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En sød bæver tegnet af Nanna K. Petersen

Søndag
Af Me�e Clemmensen

Sidste søndag var vi i kirke. Vi 
legede sammen med én som 
hedder Niels. Han har været i 
Mongoliet. Han viste billeder af 
dem der bor der. Vi legede med 
knogler. De store legede noget 
andet som ulvene og bæverne 
ikke ved hvad er men det er lige 
meget. Bæverne bar alle mulige 
ting op fra alteret og troppen spil-
lede et rollespil og ulvene sang. ¤

 

Tegnet af Me�e Clemmensen

Tegnet af Emilie Pejstrup.

Endnu en flot ulvetegning - Vi ved desværre 
ikke hvem tegneren er.

Teginger og historier fra Ulvene
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Teginger og historier fra Ulvene

Tegnet af Ane�e Henriksen.

Af Ane�e Henriksen

De�e er Fili Gog og den 
har ild i sin top!

Denne orm Fkad bliver Fili Gogs 
morgenmad!

En lejrplads tegnet af Janne.

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.

Her får du lige et par billeder fra 
ulvenes seneste flyvetur...

kaptajnen og anden piloten.

Sikkerhedsprocedure inden take off.
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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 Junior-Reporter. 

Har du en lille forfa�er gemt i 
maven? Så skriv en historie eller 
tegn en tegning fra dit sidste bæ-
vermøde, den sjove ulvetur eller 
de vildeste aktiviteter i troppen.

I hvert nummer 
vil redaktionen 
kåre den bedste 
Junior-Reporter. 
Præmien er en 
pose spejderhagl!

Aflever dit indlæg til din leder el-
ler send det direkte til redaktøren 
(se side 2). ¤

Og vinderen er...
I hvert nummer af Grøn gren 
kårer redaktionen den bedste 
Junior-Reportere, som belønnes 
med en pose spejderhagl.

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

Emilie Pejstrup

fra ulvene for hendes flo�e teg-
ning og historierne om Zakkæus 
og flyveturen til Israel. 

Du kan læse vinderhistorien og 
se tegningen på side 8 og 9.
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Program for ulvene

Februar
28.-29.    Lodseddelsalg og weekendtur

Marts
         1.    Intet møde

         8.    Klatre og lodseddelsalg

       15.    Klatre og lodseddelsalg

       22.    Legemærket

       29.    Vi afslu�er legemærket

April
         5.    PÅSKEFERIE

       12.    FRI. 2. påskedag

       19.    2. kl. besøger Lisbet, 
3. kl. besøger Claus, 
4. kl. besøger Leif

       24.    Distriktsturnering (DIVI DYST)

       26.    Cykelløb

Maj
         3.    Træ

       10.    Træ
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       15.    Vandreskjold

       17.    Træ og det første besøg fra troppen

       24.    Dolkebevis, træ og besøg fra troppen

       31.    FRI da det er 2. pinsedag

Juni
         7.    Dolkebevis, træ og besøg fra troppen

       12.    Sommerafslutningstur i naturen med 
forældre

26.-30.    SOMMERLEJR

Køb - Salg - Byt
Sovepose til salg
Jeg har en helt ny Hagløfs: 
»Outback #20« sovepose til salg 
(gevinst).

• Max. personlængde: 190 cm
• Normalpris 950 kr.
• Min pris 700 kr.

Spejderhilsen

Glen Wheler

Tlf. 6139 0900 
(kl. 15:30-20:00)
wheler@jubiimail.dk

Ryd op - til gælde...
Ryd op i skabe og skuffer og 
lad andre få glæde af dit gamle 
spejderudstyr. 

Som et nyt tiltag i Grøn gren åb-
ner vi nu op for at du kan købe, 
sælge og by�e spejderudstyr.

Så er uniformen for lille, er sove-
posen for kold eller er rygsækken 
for tung, er her en mulighed for at 
hjælpe en spejderkammerat.

Send din salgstekst til redaktø-
ren (se side 2) og din annonce 
vil komme GRATIS med i næste 
nummer af Grøn gren. Red.¤
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Grum grin
Lederne i Lystrup Gruppe var 
på ledertur i slutningen af no-
vember. Ud over en masse gode 
diskussioner og et godt stykke 
arbejde var der også tid til en 
masse spas, som nedenstående 
må være et udtryk for.

Af nogle af lederne i Lystrup

De hårdtprøvede ledere til morgenmotion.

Kærlighedsknuden
Kære kærlighedsknuden

Jeg er en spejder i troppen, og jeg 
har et problem. Der er en dreng i 
Jagtfalkene, der er rigtig sød. På 
sommerlejren ville han skubbe 
mig i fedtfælden. Tror I det bety-
der han godt kan lide mig? Hvor-
dan finder jeg ud af det?

Masser af spejderhilsner fra den 
forelskede.

Spejderpigen

Kære forelskede spejderpige

Vi tror han godt kan lide dig, men 
han er nok lidt genert. Drenge 
driller tit dem de godt kan lide. 

Vi foreslår dig, at du til afslut-
ningen af mødet diskret stiller 
dig ved siden af ham. Prøv at 
lægge mærke til om han klemmer 
din hånd på en særlig måde når 
I sender håndtrykket rundt. Gør 
han det er den god nok! Spørg 
ham om han vil hjælpe dig med 
at binde venskabsknobet, så kører 
det derfra.

De bedste hilsner

Kærlighedsknuden

Man kunne tro, at for mange kokke...

Kontaktannoncer
E�erlysning

Jeg sad ved kassen, da du lagde 
dine varer på båndet. Du købte 
2 liter økologisk mælk, en pakke 
frisk båndspaghe�i, 2 kg æbler 
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Grum grin
og en flaske Respons shampoo. 
Du afleverede medlemskortet 
på en særlig måde, og jeg lagde 
mærke til, da jeg ville give dig 
byttepenge tilbage (3 kr.), at 
vores hænder mødtes i et strejf, 
og det var som om, at tiden stod 
stille i de sekunder vores blikke 
mødtes., lige indtil kunden bag-
ved hamrede sin indkøbsvogn op 
i dine haser, og du rullede med 
øjnene og humpede væk.

Jeg vil gerne mødes med dig 
igen. Jeg sidder ved kasse 4 på 
onsdag.

Billet. Mrk. 2882

...men nej, maden var god.

Sommerlejr-minder
Julle, hvor er du? Jeg venter sta-
dig ved shelteren, det er lidt koldt 
nu.  Lone

Billet. Mrk. 1287 ¤

Stjernetegn Horoskop Ugens ord
Stenbukken Spring ud i det Hop
Vandmanden Folk ser lige gennem dig Splat
Fiskene Du virker til at være langt ude at 

svømme. Bevæg dig mod strøm-
men.

Torsk

Vædderen Du har held i spil Terning
Tyren Der er nogen, der har et horn i siden 

på dig
AV!!!

Tvillingerne Prøv at løsrive dig Dobbeltgænger
Krebsen Giv et nap med, og pas på Solen og 

varmt vand
Hjælpsomhed

Løven Bid fra dig Tandskade
Jomfruen Din tid skal nok komme Hummer
Vægten Tag det ikke så tungt Nupo
Skorpionen Der stikker noget under Konspirationer
Sky�en Spar ikke på krudtet Pletskud
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Troppen siden sidst
Troppen hærges af stort frem-
møde og engagerede spejdere.

Af Bessie Rauff

End ikke vinterkulden har kun-
net dræbe spejderengagementet 
i Lystrup Trop.

En nærmere gennemgang af trop-
pens fremmøderegnskab viser at 
flere spejdere har en mødeprocent 
på 100%, og det gælder selvføl-
gelig også vores weekendture. 
FEDT!

Afgang fra Spejderhust til Nytårsparaden.

LandsPatruljeKonkurence
Vi er så heldige, at vi har den 
bedste trop i hele Danmark! Det 
er der måske ikke så mange der 
ved, men det har vi tænkt os at 
gøre noget ved!

Årets indledende runde af Lands-
PatruljeKonkurrencen (LPK) fin-
der sted den 23.-25. april 2004 
på Moselund Spejdercenter, og 
temaet er »DM i spejder.« 

Det kræver selvfølgelig Lystrups 
deltagelse, og derfor har vi sat 
et »hårdt« træningsprogram i 
værk. 

Med jævne mellemrum holder 
vi træningsa�ner, hvor klassiske 
færdigheder og spejderviden 
øves. Så vi er klar til årets udfor-
dring.

Troppen på tur
Siden sidst har vi været afsted på 
to weekendture.

En tur til Toggerbo Spejdercenter 
i november.

Her var temaet »verden rundt«, 
hvor spejderne trænede deres ori-
enteringsevne med kort og kom-
pas og byggede Finsk sauna.

Desuden var vi på kulinarisk 
rundtur med bl.a. english break-
fast, franske flutes og italiensk 
spaghe�i Carbonara.

Seneste tur i januar gik til bæver-
paradiset »Bjørnebo«.
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Troppen siden sidst
Her havde vi fornøjelsen af mas-
ser af sne. Men ak! Vejrguderne 
var ikke særlig venligt stemte, og 
vi fik ikke lov at beholde sneen. 
Vi fik da banket en solid sneborg 
op fredag a�en. Bobslæderne var 
også med og klar. Desværre fik vi 
dem ikke i brug i vintermørket. 

Spejderne optræder til gudstjenesten med 
en lignelse.

Næste dag var sneen forvandlet 
til sjap og sjask. Så var gode dyr 
rådne, men spejdere er jo snedige. 
Vi fandt en dejlig stejl skrænt, 
med masser af nedfaldne blade. 

Afsted det gik. Fantastisk fart 
de blade kan give. Ved bunden 
af bakken stod spejdere klar til 
at gribe de kælkende inden de 
røg ud over den næste skrænt og 
videre ned i dybet. 

De dygtige skuespillere her med Ida, Henri-
e�e og Emma i forgrunden.

Fremtiden
Fremtiden er svær at spå om. Men 
vi kan love flere ture samt sjove 
og lærerige møder. 

Blandt andet er der en fællestur 
på vej, sammen med resten af 
Lystrup Gruppe, LPK, Stabspa-
truljetur og meget mere, som du 
kan finde i programmet på næste 
side. ¤

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

Vi mødes tirsdage kl. 19:00-
21:00 i Spejderhuset. Kom og 
vær med, eller ring til Gitte 
(2627 2245) for yderligere in-
formation.
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Program for spejdertroppen

Marts 
2. Tropmøde: Træning i spejderfærdigheder

9. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Kompas (og kort)
Stabspatruljen: Planlægning, træning m.m.

16. Patruljemøde - med PL/PA'erne for fuld skrue...

23. Tropmøde: Primimad.

26.-28. Stabspatruljetur for PL/PA'erne - Indbydelse 
følger.

30. Patruljemøde - med PL/PA'erne i 3D...

April 
6. PÅSKEFERIE

13. Besøg på brandstationen i Samsøgade.

20. Tropmøde: Flid, fedt & snyd!

23.-25. LandsPatruljeKonkurence (LPK): DM i Spejder. 
Indbydelse følger.

27. Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Spejder OL
Stabspatruljen: Planlægning og kvartalsprogram.

Maj
4. Patruljemøde - med PL/PA'erne i farver....
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Program for spejdertroppen

11. Tropmøde: Byggemand Bob I

18. Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Natur-Spas - HUSK! medbring cykler!
Stabspatruljen: Planlægning, træning m.m.

25.  Patruljemøde - med PL/PA'erne »LIVE«...

Juni 
1. Tropmøde: Byggemand Bob II

8. Tropmøde: Byggemand Bob III

15. Sommerafslutning - og det bliver spas!

SOMMERLEJR
Lørdag den 26. juni til 

lørdag den 3. juli 2004 (uge 27)

Årets største spejderbegienhed bliver uden tvivl som-
merlejren som går til Spejdergården Tydal, som er 

et spejdercenter i Tyskland (Sydslesvig).

Læs mere om Spejdergården Tydal på:
www.tydal.dk
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Af Morten Højbjerg Jacobsen, 
Korpssekretær.

I forlængelse af et spørgsmål ved 
gruppemødet, har jeg lovet at for-
tælle lidt om, hvad alle pengene 
til korpset egentlig bruges til. Det 
kan være lidt vanskeligt at give 
et nøjagtigt overblik, da korpsets 
økonomi har store udsving, for 
eksempel når der a�oldes store 
lejre og lignende. Nedenstående 
er derfor en slags »almindeligt« 
år uden korpslejre, landsmøder 
osv.

Korpsafgi�en er pt. omkring 280 
kr. pr. år pr. spejder. Men samlet 
udgør korpsafgi�en mindre end 
halvdelen af korpsets indtægter.

Indtægterne er ca. fordelt såle-
des:

• Korpsafgi�: 45 %
• Offentlige tilskud: 35 %
• Kurser og arrangementer: 10 %
• Ejendomme, renter mv.: 10 %

Korpsets indtægter.

Korpsafgiften – hvad bruges den til?
Tilsvarende er udgi�erne fordelt 
på en lang række områder:

• Administration: 50 %
• Aktiviteter: 18 %
• Kurser og møder: 12 %
• Korpssekretærer: 7 %
• Medlemsblade: 7 %
• Tilskud til grupper: 4 %
• Kontingenter: 2 %

Korpsets udgi�er.

Af de 280 kr. bruges altså ca.: 

• 140 kr. på administration – dvs. 
løn til ansa�e på korpskontoret, 
frimærker, telefon, kontorud-
styr osv.

• 50 kr. på aktiviteter – for eksem-
pel udarbejdelse af materiale til 
grupperne (aktivitetsmateriale, 
forkyndelsesmateriale osv.), 
planlægning af landspatrul-
jekonkurrence, etablering af 
nyt spejdernet, planlægning af 
korpslejr osv.
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Korpsafgiften – hvad bruges den til?
• 35 kr. på kurser og møder – for 

eksempel ungdomskurser, vok-
senkurser og møder i korpsets 
udvalg.

• 20 kr. på korpssekretærer – dvs. 
løn, kørsel og materialer.

• 20 kr. på produktion og udsen-
delse af medlemsblade.

• 10 kr. på tilskud til grupperne 
– for eksempel til byggeri eller 
afprøvning af nye spændende 
idéer.

• 5 kr. på kontingenter – for ek-
sempel medlemskab af DUF 

(Dansk Ungdoms Fællesråd, 
red.), som administrerer ud-
delingen af tipsmidler, med-
lemskab af verdensspejderbe-
vægelsen osv. ¤
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Program for Klan Viklaros – forår 2004
Marts
Torsdag d. 4/3: Fastelavn 
(Jan, Karen S)

Torsdag d. 18/3: Surprise 
(Karen K, Dorte, Henrik)

April
Torsdag d. 1/4: Løb i skoven 
(Frank, Bo, Jane)

Torsdag d. 15/4: Krydspejling og 
Kompas
(Niels, Lars)

Lør- /søndag d. 24-25/4.: 
Klanweekend
(Bo, Jan, Karen S, Henrik)

Torsdag d. 29/4: Ra�egård
(Jan)

Maj 
Torsdag d. 13/5: Royal a�en
(Karen S, Karen K, Me�e V)

Torsdag d. 27/5: Fugle tur
(Me�e H, Niels)

Juni
Torsdag d. 10/6: Ris både
(Michael, Frank) 

Lørdag d.12/6: Sommerfest 

Torsdag d. 23/6: Sct. Hans a�en
(Kirsten, Karen S)

Juli
Uge 28: Sommerlejer 

August 
Torsdag d. 12/8: Kano tur Århus Å. 
(Kirsten, Me�e H)

Torsdag d. 28/8: Snapse tur. 
(Me�e H, Me�e V)

Ekstra arrangementer
Lør-/søndag 2-4/4: Mystik
(Karen)

Randers regnskov (Kirsten)

Gadepræst (Karen)

Ceres (Michael, Niels)

Domkirke tur (Michael, Niels)

Klanen
De ældste spejdere er rovere. 
De mødes hver anden torsdag 
på nærmere a�alt tid og sted. 
Så hvis du vil vide mere, er 
det nødvendigt at kontakte Jan  
Knudsen (2860 2945).
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Gruppemøde den 18. januar 2004 
i Lystrup Kirke.

Velkomst og beretning
Finn bød velkommen til mødet 
og kommenterede det dejligt 
store fremmøde. Tot Clemmensen 
blev valgt som dirigent. Dere�er 
gennemgik Finn højdepunkterne 
for året, der er gået. Ved lodsed-
delsalget i foråret blev der solgt 
2.100 stk. hvilket gav et tilskud til 
spejderne på 14.700 kr. Desuden 
var der i maj måned Loppemar-
ked, hvilket gav et ne�ooverskud 
på ca. 67.000 kr. 

På de forskellige sommerlejre 
i henholdsvis Bjørnebo og St. 
Moselund deltog 14 bævere, 
24 ulve og 14 spejdere. Der var 
stor tilslutning til BUSK-dag ar-
rangementet i Elsted Kirke, hvor 
spejderne efter gudstjenesten 
havde Lystruppremiere på deres 
spejderkrimi. Der har været 4 
spejdere på Roland 2 kursus.

Aktuel ledersituation er pt. føl-
gende: 

Bæverne: 3 + 2 på 1⁄2 tid
Ulvene: 7
Troppen: 7

Aktuel medlemstal er pt. føl-
gende:

Bæverne: 16
Ulve: 34
Troppen: 25
Senior: 1
Klan: 20

Det er en fremgang på 2 hos ul-
vene, 7 hos troppen og en tilbage-
gang på 4 hos bæverne. Der kan 
godt blive lidt flere bævere.

Lidt orientering fra 
lokalsamfundet 
Kommunen havde op til det nye 
skoleår meddelt spejdergruppen, 
at lokalerne skulle bruges til 9. 
klasserne, så der skulle lige laves 
lidt om og renoveres enkelte ste-
der. Imidlertid fandt Elsted Skole 
og Kommunen i løbet af kort tid 
ud af, at det ikke var så god en idé 
alligevel, så 9. klasserne fly�ede 
tilbage på skolen og skoleprojekt 
Tværs er igen kommet tilbage til 
ulvelokalet i dagtimerne. 

I øjeblikket er der en dialog i gang 
med Fritidshjemmet Rævehulen 
om brug af baghaven. Ulveleder 
Leif Pedersen er koordinator på 
de�e felt. 

Kommunen meddelte, at der fra 
i år ikke ydes kos�ilskud til lejre. 

Gruppemødet den 18. januar
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De�e tilskud var på 23 kr. pr. dag 
pr. barn. 

Senere på foråret skal der være 
arbejdslørdag i Skovhy�en og i 
Spejderhuset. I Skovhy�en skal 
der gøres rent, hy�en skal ma-
les udvendigt, toiletforhold skal 
forbedres, og der skal ryddes op 
udenfor. I spejderhuset er der 
stadig nogle "hængepartier", fra 
dengang der blev malet. Dette 
skulle også gerne ordnes denne 
dag. 

Dere�er takkede Finn alle dem 
der hjælper - vores annoncører 
- forældre, der kører til og fra 
arrangementer - forældre, der 
bager boller og kager til arran-
gementerne og til Alfred, der har 
tilsyn med Skovhy�en.

Økonomi
Egon gennemgik regnskabet 
for 2003, som viste, at gruppen 
kom igennem året med et pænt 
overskud. Det var overskuddet 
fra Loppemarkedet der hjalp på 
det. I 2004 er aktivitetsstø�en sat 
ned til 70% og i 2005 bliver den 
yderligere nedsat, til 65%.

Budge�et for 2004 viser, at der 
nok bliver flere udgifter end 
indtægter - bl.a. til Skovhy�ens 
forbedringer. Gruppen kan søge 
tilskud hos Y-Mens, Lions Club 
og Genbrugsen til konkrete ting. 
Det bliver der også gjort, når der 
skal købes f.eks. nye telte. Deref-
ter blev regnskabet godkendt.

Året der kommer
Anne Grethe orienterede dere�er 
om det kommende års aktivite-
ter: 

Fastelavnsfest den 22. februar 
2004 i Elsted Kirke kl. 14:00.

Lodseddelsalg den 28. februar 
2004. Nærmere besked følger.

Distriktsturnering for bævere og 
ulve og LPK den 23. - 25. april 
2004.

Arbejdslørdag den 15. maj 2004 i 
Spejderhuset og Skovhy�en.

Gruppemødet den 18. januar
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Gruppemødet den 18. januar
Sommerlejre:
Bæverne i Bjørnebo den 11.- 13. 
juni 2004.

Ulvene i Grønnebo den 26.- 30. 
juni 2004.

Troppen den 26. juni - 3. juli 
2004.

Diverse kurser, hovedsagelig for 
patruljeledere og -assistenter.

Oprykningsweekend den 14.- 15. 
august 2004 i Skovhy�en.

Lystig Lørdag den 28. august 
2004. Markering af spejderarbej-
det.

BUSK- dag den 31. oktober 
2004.

Nytårsparade/Gruppemøde den 
16. januar 2005.

Forældremedvirken
Dernæst kom Lisbet Mejlgaard 
med et indlæg om forældremed-
virken. Hvis man har lyst til at 
deltage, f.eks. i et spejdermøde 
eller tage med på lejr etc., så er 
man velkommen til at gøre det. 
Der blev delt en liste ud til hver 
mødedeltager. På denne liste 
kunne man så skrive sig på til 
det, som man evt. kunne hjælpe 
med.

Valg
På valg fra Grupperådet var Mo-
gens Christensen, Arne Østerga-
ard og Dorte Henriksen. Arne og 
Mogens ønskede ikke at forsæ�e, 
så vi takker dem for deres ind-
sats og især tak til Arne for hans 
mange år i grupperådet. Nyvalgt 
til Grupperådet blev Susanne Pe-
dersen (mor til Nanna fra ulvene) 
og Jack Brandholt (far til Peter fra 
ulvene). Lennart og Lene blev 
genvalgt som revisorer.

I øvrigt
Der var dere�er et forslag fra et 
hold forældre om indsamling af 
brugte blækpatroner. Det giver 20 
kr. pr. stk. (Det kunne vi evt. tage 
op på førstkommende møde).

 Ref.: Dorte Henriksen
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Adresseliste - Grupperådet

Gruppeleder
Anne Grethe  Østergaard                Hindbærhaven 14                             8622 2181 

a.g.oestergaard@mail.dk                 6094 9158

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 

pnj@mail.sonofon.dk                        
Me�e Kjøller Mejlgaard                   Rugmarken 111                                 8622 6841 
Charlo�e  Kallestrup                        Elleparken 5                                       8622 7791 

charlo�ekallestrup@yahoo.dk        
Susanne  Kallestrup                          Elleparken 5                                       8622 7791 

susanne_kallestrup@yahoo.dk       

Adresseliste - Lederne

Finn  Kallestrup, formand               Elleparken 5                                       8622 7791 
fam.kallestrup@post.tele.dk            

Egon  Rasmussen, Kasserer             Ørnehøjen 24                                     8622 2464 
egonras@webspeed.dk                     

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

Anker  Olesen, Hy�eansvarlig       Porsebakken 1                                   8622 8656 
vimast@post11.tele.dk                      2488 0089

Lone  Clemmensen                           Brombærhaven 30                             8622 9291 
totcl@mail.dk                                     

Jack  Brandholt                                  Høvej 35                                             8622 2375 
Susanne  Petersen                             Elstedvænge 23                                 8622 6352 

Opgaver i øvrigt
Alfred  Andersen, Skovhy�en        Elevvej 97                                           8623 0949 
Jan  Thorsen, Red. Grøn gren          Skelagervej 104                                  8678 3164 

thorsen@stofanet.dk                         2089 7009
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Adresseliste - Lederne
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 Gammelmark Therkildsen   Egehaven 55                                      8674 0680 

cssilt@ingenioer.dk                           4076 0662
Ane�e Richter Henriksen                Ørnebakken 15                                  8622 2787 

ahenri3@students.aabc.dk               2637 2787
Me�e 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
Gi�e Bech Lauridsen                        Kongsvangs Allé 20, 2. th.                 

gi�ebechlauridsen@spejdernet.dk 2627 2245

Tropassistent
Karen Elizabeth Clausager              Hasle Centervej 171   4tv                 8675 1119 

karenclausager@hotmail.com         2857 4762
Bessie  Rauff                                      Skovvangsvej 192  st.                         

bessiepigen@mail.dk                        2620 8034
Jacob Sandfeld Larsen                      Kongsvangs Allé 20, 2. th.                

jl@kfumscout.dk                               2529 4654
Karen  Skovgaard                             Hedemannsgade 10  st th                8618 0123 

karenskovgaard@hotmail.dk          
Anne  Finnerup                                 Søgade 10 A                                       3920 6720 

afinnerup@hotmail.com                  2980 0210
Jan  Thorsen                                       Skelagervej 104                                  8678 3164 

thorsen@kfumscout.dk                    2089 7009

Klanleder
Jan  Knudsen                                     Klostertorvet 10,  vær. 24                  

jank@phys.au.dk                               2860 2945

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, sĺ bĺde hverdage og 
festdage bliver billigere for dig.

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