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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
Ja, sommeren er ved at være her, 
med alle de glæder og oplevel-
ser, som den nu byder på.

En god oplevelse var det for de 
mange, som var til Distriktsturne-
ring 24. april. Et rigtig godt arran-
gement tilre�elagt af ulvelederne 
fra Lystrup.

Lodseddelsalget gik meget fint 
lørdag den 28. februar og i tiden 
dere�er. Næsten alle lodsedler 
blev solgt, så tak til alle, som 
gjorde et godt stykke arbejde.

Frilu�sgudstjenesten er den 13. 
juni. Vi har ingen opgaver, men 
sender sedler med hjem.

Det er også snart tid til somme-
rens lejre, som alle vel glæder 
sig til.

Oprykningsweekend er den 14.-
15. august.

Lystig lørdag er den 28. august. 

Og så lige et hjertelig tillykke til 
de, som er blevet konfirmeret 
her i foråret. Trine den 25. april, 
Stinne og Christina den 2. maj 
og Kathrine og Anne-Sofie den 
7. maj.

Med mange spejderhilsener og 
ønsket om en rigtig god sommer 
til alle.

Anne Grethe
Gruppeleder
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Siden sidst hos bæverne
Om bævere går i dvale? 

Af Hanne Nellemann

Nej! Bæverflokken i Lystrup har i 
hvert fald ikke ligget stille på no-
get tidspunkt. Vi er oven i købet 
vokset i antal, så vi nu er oppe 
på ca. 20 bævere, som er utrolig 
flinke til at komme til møderne. 
Vi hører også nogle fortællinger, 
som nok er værd at komme e�er. 
Sidst har vi hørt om Barrabas, 
som måske slet ikke var så slem 
en forbryder, som vi gik og troede. 
Prøv at spørge jeres unger, om de 
kender noget til den historie…

Simone igang med at bage brød på Pippi-
løbet.

Op til fastelavn sørgede bæverne 
for at male tønderne og vi var også 
lige med til en gang Bæver-disko, 

som Åbyhøj-bæverne inviterede 
til. Vi blev sminkede, fik spray i 
håret, drak blå sodavand og spiste 
franske hotdogs – men musikken 
var nok lige lidt for larmende for 
flere af os.

Flere bævere var med på grup-
peweekenden ved Skæring 
Strand. Det er fantastisk, hvor 
hurtigt flere bævere næsten sam-
tidig kan få fyldt begge gum-
mistøvler op med (meget koldt) 
havvand! En god tur sammen 
med ulveflokken og troppen. 
Det er godt at lære hinanden lidt 
at kende, så vi også kender de 
ulveledere, som alle 1. klasserne 
rykker op til e�er sommerferien.

Her i foråret har vi arbejdet en del 
med sanserne – se, høre, smage, 
føle og lugte. Så vi ved lidt om, 
hvordan det er, når man ikke kan 
se. Vi har spillet på vandglas og 
ly�et til tonerne, smagt på lækre 
(og måske ulækre!) ting, lugtet 
til krydderier, ha� hænderne i 
havregrød og meget andet.

Traditionen tro brugte vi et af vore 
møder på at samle skrald mellem 
Spejderhuset og Brugsen – der var 
mere end vi kunne nå at komme 
i vores poser og vogne. Men der 
blev i hvert fald pænere, og vi er 
blevet mere opmærksomme på 
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Siden sidst hos bæverne
ikke at svine naturen til. Bagef-
ter fik vi en isburger (en skive 
is mellem to stykker helt tyndt 
knækbrød) – det kan anbefales 
af langt de fleste!

Nanna går på line på Pippi-løbet.

Til distriktsturneringen (Pippilø-
bet) mødte 15 bævere op – rigtig 
flot! - og vi dystede mod bævere 

fra hele Marselis Distrikt. Alle 
klarede sig rigtig fint og den ene 
af vore tre bæverfamilier løb med 
en 2. plads (se diplomet i spejder-
huset). 

Og nu har vi lige passeret årsda-
gen for Danmarks befrielse – vi 
havde tændte lys, ly�ede til en 
gammel radio og hørte om noget 
som virkelig skete dengang….

Gerda og Me�e er bævere på fuld 
tid. Hanne og SusanneMor ski�es 
til at komme, og det samme gør 
Susanne og Charlo�e. Desuden 
hjælper Lise til (Alexanders 
mor). ¤

Bæverne e�er den store skraldindsamling.
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Program for bæverne
Maj
Når I får de�e nummer af Grøn 
gren i hånden har vi netop over-
stået vores årlige 10 km vandretur 
ved Moesgård.

Den 25. tager vi til Ellebækken og 
finder ud af, om vores papirsbåde 
er sødygtige – og om gummistøv-
lerne holder vand!

Jonas har tegnet Karlson og Pippi.

Juni
Der er kun to møder i denne 
måned. Den 1. laver vi bæverpo-
ser og har bål i haven og den 8. 
besøger vi Gerda og holder som-
merafslutning. Det plejer vist at 
være noget med pandekager…(vi 
mødes ved Spejderhuset kl. 16:30, 
og børnene skal hentes hos Gerda 
kl. 18:00 – Elleparken 18).

Sommerlejren er jo den 11.-13. 
juni og vi håber, at så mange 
bævere som muligt har lyst til at 
tage med.

GOD SOMMERFERIE!!

August
Vi starter op den 10. og dette 
bliver det sidste bævermøde for 
de børn, som nu går i 2. klasse. 
Så vi skal have taget afsked med 
jer (hulk)!

OBS: Den 14.-15. er der opryk-
ningsweekend i Skovhytten 
(program følger).

Den 17. er vi klar til at tage imod 
nye bævere, og de som var yngst 
sidste år er nu blevet de »gam-
le«.

Vi leger, laver bål og lærer de nye 
at kende.

De øvrige møder i august bruger 
vi på naturkendskab, udeliv og 
–leg.

OBS: Lørdag den 28. er der LY-
STIG LØRDAG i Lystrup, og 
KFUM-spejderne vil også være 
til stede her (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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Oprykning
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Nu er der ikke så længe til som-
merferien, og når vi starter igen, 
er der mange, der skal rykke op 
til enten ulvene eller troppen, 
hvor de kommer til at lave en 
masse spændende ting.

Vi mødes lørdag den 14. august 
2004 ved Skovhy�en. Her kom-

mer vi til at lave alle mulige sjove 
ting sammen, og oprykkerne bli-
ver budt velkommen i deres nye 
gren. 

Sidst på dagen tager bæverne 
hjem, mens alle ulve og tropS-
spejdere (både nye og gamle) 
bliver til om lørdagen!

Du skal nok få en seddel med lidt 
mere info!

Spejderhilsner 
fra alle lederne
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Det er mandag og klokken er 
kvart over seks. Jeg har lige fået 
min spejderuniform på og skal 
ud af døren da telefonen ringer. 
“Øhhhhhh det er Jacob”, lyder 
det i telefonen, Jacob fra trop-
pen og så lidt mere øhhh, og så 
kom det: "kan I ikke påtage jer at 
arrangere distriktsturneringen i 
år?" Mit svar var meget klart, »øh 
b, jo, ja, nej, måske, det ved jeg 
ikke, øh bø igen og så: Jeg spør-
ger de andre til mødet i a�en«.

Af Leif Petersen

De udklædte ulveledere.

E�er vores ulvemøde står vi så 
lige og snakker lidt, inden jeg la-
der bomben springe. »For resten, 
jeg skulle spørge fra Jacob, om vi 
kan påtage os at arrangere di-
striktsturneringen i år, der er den 
24. april og jeg har lovet at gi’ Ja-
cob besked i a�en«. Stilhed……… 
og så kom spørgsmålene. »Hvor 
skal det være, er der overnatning, 
hvem skal lave posterne, hvad er 
temaet« og mange flere spørgs-

mål, som jeg selvfølgelig ikke 
kunne svare på. 

Muddersko.

Vi ringede til Jacob, som sad i 
møde på distriktet, med alle vo-
res spørgsmål og fik selvfølgelig 
at vide, at det eneste vi skulle 
gøre var at delegere opgaver til 
de øvrige gruppers ledere. Så vi 
sagde ja, det kunne da ikke være 
så svært at ordne den lille sag.

Lystrup Gruppens ulveledere er 
blevet meget klogere. Lidt e�er 
lidt gik det op for os, at arran-
gementet måske ikke helt var 
så »planlagt« fra distriktets side, 
som der var lagt op til. Ja helt ær-
ligt, der var faktisk ikke planlagt 
noget. Nå men pyt med det. Vi 
havde jo sagt ja, og da der ikke var 
planlagt noget, kunne vi jo selv 
bestemme, så vi gik i gang.

Vi mødtes nede ved Lisbet til 
planlægningen, og når man først 
er i gang, er det ret sjovt, og i 

Distriktsturnering for bævere og ulve
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Og mig, ja, jeg kæmpede med 
forskellige myndigheder for at 
få tilladelse til at bruge skoven 
ved Hjortshøj. Ingen vidste, hvem 
der ejede skoven. Jeg prøvede 
ved Kommunen, Amtet, Skov og 
Naturstyrelsen, Skovdistrikterne 
og et par steder mere, men ingen 
vidste, hvem der ejede skoven. 
Hvad skulle jeg nu gøre? 

Jeg fik en idé og ringede til Brug-
sen i Hjortshøj, og selvfølgelig 
vidste brugsuddeleren, hvem der 
var ejermanden. Ud til manden 
og snakke med ham, og selvføl-
gelig fik vi lov at bruge skoven. 
Han havde selv været spejder 
engang. 

En andenplads til bæverne fra Lystrup.

Ud af øjenkrogene havde jeg 
set, at han havde nogle heste, og 
da jeg nu havde fået lov at låne 
skoven, kunne jeg jo lige så godt 
spørge, om vi ikke lige måtte 
låne en hest også. Det var han 

stuen fløj det rundt med gode 
ideer. 

Resultatet blev et Pippi 
Langstrømpe løb. Opgaver blev 
fordelt, og så gik vi i gang. Det 
tog lige lidt mere tid end bereg-
net, men e�er et stykke tid, havde 
vi styr på det hele. 

Pippi spiser frikadeller...

Claus fik tilladelse af den sven-
ske udgiver af Pippibøgerne, til 
at vi må�e få fremstillet et Pippi-
mærke til ungerne. Lisbet og 
Me�e fik styr på løbet. Ane�e fik 
indkøbt materialer og fremstillet 
et kæmpe banner til indgangspor-
talen. Glen fremskaffede en bil 
til at køre ra�er og en hel masse 
andet grej, som vi skulle bruge 
på dagen, og Julle fremstilleder 
diplomer til vinderne m.v. 

Distriktsturnering for bævere og ulve
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Distriktsturnering for bævere og ulve
dog ikke meget for, da det var 
to meget fine rideskoleheste, så 
svaret var nej, og det var endda 
inden, jeg havde forklaret, at det 
kun var ganske lidt hesten skulle 
males. Det skulle jo helst være en 
rigtig Pippi-hest.

Dog var det ikke nok, for jeg fik at 
vide, at han kun ejede en femte-
del af skoven, så jeg skulle lige ud 
og finde de fire andre ejere, men 
heldigvis kendte han de øvrige 
ejere, så det var forholdsvis let 
at kontakte de øvrige og få deres 
tilladelse.

En flot kage.

Endelig kom dagen og vi var 
klar. 130 børn var tilmeldt, og de 
kom alle sammen. Vejret var med 
os, vi havde det mest pragtfulde 
solskinsvejr hele dagen, og hele 
arrangementet forløb godt. 

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.

Lederne fra de øvrige grupper 
stod på posterne, og de var fanta-
stiske. Bævere og ulve kæmpede 
på posterne, og der var ikke et 
eneste uheld. Ungerne var glade 
og måske også lidt træ�e, da de 
blev hentet af deres forældre 
klokken halv fire.

Ulvene fra Lystrup fik en flot andenplads.

Det var jo en konkurrence, og vi 
fandt da også en vinder ved både 
ulvene og bæverne. 

Claus og jeg havde fremstillet 
nogle flo�e vandrepokaler (det 
var første gang, der bliv a�oldt 
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distriktsturnering i det nye Mar-
selis Distrikt), og det var nogle 
stolte unger, der blev kaldt frem 
og fik overrakt pokalerne. 

Pippi og Pippis far på »løb« i skoven.

Vinderen ved ulvene blev en af 
ulveflokkene fra Stavtrup, og ved 
bæverne blev det en af bæverfa-
milierne fra Kaløvig.

Om vi vil gøre det igen? Selv-
følgelig vil vi det, for vi havde 
det mægtigt sjovt! Og med de 
tilbagemeldinger, vi har fået fra 
de øvrige grupper, lyder det til, 
at også ungerne har ha� en rigtig 
god dag. Så JA vi vil gerne gøre 
det igen – om nogle år. ¤

Og vinderen er...
Som lovet er der blevet trukket 
lod mellem dem som afleverede 
sedler ved lodsedelsalg og Grup-
peturen. Alle som afleverede til-/
frameldingssedlen har været med 
i lodtrækningen, lige gyldigt om 
man har deltaget i arrangemen-
terne eller ej. 

Trækningen blev foretaget ved 
Troppens forældrearrangement 
tirsdag den 4. maj 2004 klokken 
20:15 i Spejderhuset. Lykkens 
Gudinde »FORTUNA« var ved 
denne trækning Lennart (Camil-
les far).

VINDEREN BLEV:

Christian D. Sørensen fra Jagt-
falkene.

Gevindsten er en nøglesnor 
(SPEJD er SEJT), en KFUM-Spej-
der loge -pin og så selvfølgelig en 
pose spejderhagl. ¤

Distriktsturnering for bævere og ulve
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Program for ulvene

Maj
       10.    Træ.

       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.

August
         9.    Opstart og afsked.

14.-15.    Oprykningsweekend.

       16.    FRI, da vi har været på weekendtur.

       23.    Kend hinanden lege, ryste sammen lege.

       28.    Lystig lørdag.

       30.    Kend hinanden lege, ryste sammen lege.
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Køb - Salg - Byt
Spejderuniform til salg
Spejderuniform str. 8 år sælges 
150,-kr. 

Leif Petersen
Tlf. 8622 5314

Gettoblaster modtages
Både bæverne, ulvene og trop-
pen kan af og til godt bruge en 
radio med bånd- og cd-afspiller i 
Spejderhuset. 

Har du en sådan der virker, og 
du alligevel ikke bruger, så afle-
ver den til en af lederne. ¤

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. ¤
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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:

Gi�e Petersen

fra troppen for hendes lange og 
flo�e artikkel om lodsedelsaget 
og gruppeturen. 

Du kan læse vinderhistorien  på 
de næste tre sider.
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Allerede før lodsedelsalget be-
gyndte kunne man mærke, at det 
her ville gå godt! 

Af Gi�e Petersen

Vi var dobbelt så mange som 
sidste år. Over 40 glade bævere, 
ulve og tropser (tropser er dem 
fra Troppen) var mødt op og na-
turligvis også en masse forældre. 
Alle smilte om kap med solen, der 
strålede fra den blå himmel, det 
hele tegnede rigtig godt!

Leif instruere forældrene...

Vi spiste en smule morgenmad, 
selvom der var lidt trangt med de 
mange forældre og de legesyge 
børn, men endelig var alle kom-
met i bilerne og kørte ud til de 
områder, de skulle angribe. 

Der var jo også de brave ledere, 
der måtte blive tilbage og va-
ske alle tallerkener og krus af, 

og lave frokost til de 
sultne unger, der nogle 
få timer senere ville vælte 
ind ad døren.

...mens Gerad instruere spejderne.

Vi mødtes alle igen over den 
velsmagende frokost, og fortalte 
hinanden med store armbevæ-
gelser, hvor mange lodsedler vi 
havde fået solgt. Resultatet var 
fantastisk. Vi havde nået meget 
og solgt en masse. Allerede nu 
havde alle tapre spejdere noget 
at være stolt over.

Vi mødtes igen, da det blev tid 
til at køre ud til Ravnsølejren i 
Skæring. Da vi kom der ud, blev 
vi modtaget af nogle ledere, der 
havde været ude at tænde for 
varmen. Det kunne man nu ikke 
mærke meget til. De lysebrune 
fliser var som is under sokkerne, 
for det var nemlig ikke alle, der 
havde fået deres bagage med det 
samme. De der var så heldige at få 
en køje, kravlede straks op i den, 
og pu�ede tæerne i soveposen. 

Lodsedelsalg og Gruppetur
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Vi andre må�e bare sæ�e os på 
stolene og trækker fødderne op, 
og håbe at bagagen snart ville 
komme. 

Da den længe ventede bagage 
var nået frem, og sutskoene var 
fundet og pu�et på, fik vi kage 
og sa�evand og dere�er besked 
på at gå ud iført vores varme tøj. 
Udenfor fik vi at vide, at vi skulle 
på et lille løb, og vi blev delt ind i 
hold, med børn fra alle enheder. 
Vi gik den lange tur med de man-
ge både sjove, svære og lidt kolde 
poster. Det blev mørkt, og der var 
mange bæver- og ulvefusser, der 
var ømme. Der var sikkert også 
en del tropser, der længtes hjem 
e�er brændeovnen, men vi var jo 
de største, og skulle naturligvis 
vise os fra vores bedste side.

Fri leg på stranden var populært.

Men da vi endelig kom ind, var 
a�ensmaden på bordet i løbet af 
nogle minu�er. Dagens ret var 

spaghetti og kødsov 
med pølsestumper i. 
Pølsestumperne blev lige 
fordelt. Vi sang til bords og kun-
ne endelig kaste os over maden 
– mums!

E�er a�ensmaden var der fri leg, 
og igen var der nogle venlige le-
dere, der vaskede op i køkkenet. 
Heldigvis var der opvaskema-
skine, så det gik lidt hurtigere. 
Så var der lejrbål med sange og 
sketchs, både de klassiske og 
nye, men vi fik da set en masse 
spirende talenter!

Der var trængsel til lejrbålet.

Til sidst var der kage, og så var 
det på hovedet i seng for bævere 
og ulve. Tropserne blev lidt oppe 
endnu, men snart var også de 
store træ�e og gik til køjs.

Vi blev vækket på en meget hu-
man måde den næsten morgen. 

Lodsedelsalg og Gruppetur
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– en perfekt blanding!
Leder Claus fra ulvene kunne 
heldigvis ikke komme med, og 
spille trompet, slå på grydelåg, 
tænde en sirene eller sprænge 
kanonslag, for at vække os. Der 
er gået mange frygtelige histo-
rier om, hvordan Claus vækker 
ulvene! 

Flaget skulle hejses, og det blev 
gjort med solskin, honnør og 
fanfare fra et sted vi ikke kunne 
hi�e ud af, men det var i hvert 
fald godt!

Morgenmaden blev spist, og der 
var fri leg indtil frokost. Nogle 
valgte at lave et kærlighedshjørne, 
mens andre hellere ville risikere 
liv og lemmer ved at tage Glens 
hue og andre igen ville bare lege 
tagfat eller doktor.

Vi ventede spændt på frokosten, 
men blev dybt skuffede, da en 
gryde fuld opkast med hår kom 
ind på bordet. Ja, det lignede det 
altså, og der var både gamle sok-
ker og kage i. En del troede, at 
det virkelig var frokosten, mens 
andre bare ventede på at få den 
rigtige frokost. Der var heldigvis 
ingen, der sagde noget, der kunne 
ødelægge ledernes stuntnummer, 
som de stadig lever højt på. Men 
den rigtige og solide spejderfro-
kost kom ind, og alle spiste, selv-

om tunsalaten havde en 
hvis lighed med det, der 
var blevet serveret før. 

Et skæptisk blik på dagens frokost.

Men kort e�er skete der en trage-
die. Alle vores lækre kager blev 
stjålet! Vi blev straks delt ind i 
hold på kryds og tværs af enhe-
derne, så vi kunne finde den skyl-
dige. Vi gik rundt til sporene og 
for hver gang kunne vi udelukke 
en eller to mistænkte, men til sidst 
fandt vi kagerne og den skyldige: 
Benny Bræk, men vi nåede des-
værre ikke at fange ham!

Men pyt, vi spiste kagerne og 
drak saftevand, og de første 
forældre kom ud for at hente de 
træ�e og rødkindede spejdere.

Det havde været en herlig tur og 
det havde været alle tiders med 
alle de lodsedler vi havde fået 
solgt. Det er dejligt, at så mange 
mødte op! Vi håber ligeså mange 
møder op næste år, og at vi får det 
ligeså skægt som i år! ¤
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Troppen siden sidst 
I troppen er vi ved at forberede 
os mentalt på at drage til sydens 
sol på sommerlejr. 

Af Anne Finnerup

I år skal vi til Tydal spejdercenter, 
som ligger lige syd for grænsen. 
Centeret er fyldt med toptunede 
centerfolk, som vil lave sjove ud-
klædningsløb og andre aktiviteter 
med spas til os. 

Også til møderne er vi begyndt at 
gøre os klar til sommerlejr. Der er 
blevet pakket telte ud, tjekket op- 
og nedslåning, trænet pionering 
og tjekket patruljekasser. 

Madlavning over bål på stabspatruljetu-
ren.

Kort og kompas er mange af 
spejderne også ved at være gan-
ske ferme til. På den fantastiske 
stabspatruljetur til Houens Odde 
i marts, blev evnerne bl.a. prøvet 
af. To og to skulle vi orientere os 
rundt i et mindre område og finde 
poster. Et område, der allerede 

tidligere var blevet udforsket af 
Fie og Christina, som kom tilbage 
til hy�en med mudder til knæene, 
og en erfaring rigere…

Det med at gøre sig beskidt er i 
øvrigt altid på mode hos Christi-
an, som vælger at pynte sig med 
mudder og græs til stort set alle 
møder udenfor.

Båltændingskonkurrence ‒ Kathrine ser på, 
mens Marie knokler.

Mad fylder en hel del i øjeblikket. 
Jagtfalkene har for nylig brugt et 
helt patruljemøde på at fremtrylle 
desserter af den lækreste slags 
– chokoladefondue og banana-
split i gløder – uhm!
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Troppen siden sidst
Tårnfalkene har faktisk taget et 
helt mærke i selv samme ka-
tegori; mad over bål. Bl.a. har 
de til et patruljemøde lavet en 
trere�ers menu udelukkende af 
kaloriebomber… De er i øjeblik-
ket i gang med at sy bålkapper 
til alle patruljens medlemmer, så 
de ikke behøver at have en stærk 
spejderdreng til at varme dem i de 
lange sommerlejra�ener….

Det lader i øvrigt til, at de klas-
siske spejderfærdigheder, såsom 
træning med knob, stadig er på 
mode blandt spejderne. Vandre-
falkene har for nylig tilkaldt fag-
lig ekspertise på området…Også 
opklaring af koder har de fli�ige 
børn brugt deres tid på.

Pioneringstræningen med instruktion af 
Marcus.

Både spejderne og de utrolig 
barnlige ledersjæle elsker også 
at lege, og gør det meget o�e. De 
mest populære lege er tilsynela-
dende dem, hvor man kan få lov 

til at kaste rundt med hinanden, 
som for eksempel i »belgisk banke 
bøf« – eller danse og synge et eller 
andet samtidig med at man hol-
der hinanden i hånden – uhu!

De næste møder indtil sommer-
ferien byder bl.a. på en slags tre-
trinsturnus, hvor man kan lære:

- lejrindretning – eller hvorfor 
man ikke skal placere fedte-
fælden foran teltindgangen.

- Lejrhygiejne – eller hvordan 
man undgår en tur med sal-
monella og en utrolig bekym-
ret mor.

- Endnu mere bålmad – eller 
hvordan du bliver så sej til 
at bygge et topfunktionelt 
madbål, at din fars udsagn: 
»Jeg-er-en-stjerne-med-en-
Weber-kugle-grill« bliver 
gjort stærkt til skamme.

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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DM i Spejder
Troppen havde to patruljer med 
til Landspatruljekonkurrencen 
(LPK): DM i Spejder. Her følger 
en beretning fra én af delta-
gerne.

Af Hanne Møller

Ja, vi kom jo der ud og der var 
utroligt dejligt. Vi fik en lejrplads, 
som alle andre. Vi gik derned, 
men lidt e�er fik vi at vide, at 
pladsen ikke var vores, og så 
må�e vi tage alle vores ting med 
hen til bålpladsen. Men så fik vi 
at vide, at vi godt kunne være der 
alligevel, og vi må�e bære vores 
ting, telte og patruljekasse (som 
var meget tung!!) tilbage igen 
- ØV! 

Vi fik slået teltene op og skulle til 
flaghejsning, som gik fint. Bagef-
ter skulle vi på et løb, som var lidt 
sjovt, men også meget irriterende 
for der var myre næsten over alt 
og de bed ‒ AVV!!! 

E�er det skulle vi lave mad, men 
da vi var flere end de havde reg-
net med, så var der ikke så meget 

mad, så Tårnfalkene og 
Vandrefalkene spiste 
sammen og delte maden op, 
og der blev spist op. Det vil sige, 
der blev næsten spist op. Der var 
nemlig meget salat tilbage. 

Daniel og Casper igang med en tillidsleg.

Nå, men e�er det var der lejrbål, 
som plejer at være så sjovt, men 
det var nogle dårlige skuespil 
de lavede og et lille lejrbål. E�er 
lejrbålet skulle vi have varmt tøj 
på og på natløb. 

Da vi var nået lidt op ad vejen, 
fandt vi ud af, at det var den for-
kerte vej. Så gik vi tilbage, hvor vi 
var kommet ud, hvor vi fandt ud 
af, at det alligevel var den rigtige 
vej. Så vi må�e op igen, ind og ud 
af krat og træer. Til sidst var vi 
træ�e, og vi frøs, så vi gik tilbage 
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DM i Spejder
til lejren, hvor lederne havde la-
vet dejligt varmt kakao og skåret 
franskbrød med syltetøj oven på, 
så det var ikke så ringe. 

Vi kom i seng, og det var lidt koldt 
om na�en. Om morgenen skulle 
vi tage vores tøj på, og så skulle 
vi op og have morgenmad. Der 
var varm kakao igen, så det var 
heller ikke så ringe.

Bage�er var der igen løb, og det 
tog nogen tid, men det var et 
okay løb. Bage�er løbet skulle vi 
pakke, slå telt ned og skynde os 
op til kåringen. 

Marie og Camille hugger brænde.

Dere�er skulle vi tage alle tingene 
op, og vente lidt på at få vores 
telt op i en trailer, så det kunne 
komme op i bussen. 

Inde i bussen “sang” 
Åbyhøj (men det lød 
ikke så godt). Det var ikke 
lige det, vi havde brug for e�er en 
hård weekend, så vi bad dem om 
at dæmpe sig, men det virkede 
ikke så godt. Vi kom hjem og var 
meget træ�e ‒ gaaaaaab!!!  ¤

Marcus sni�er a�ensmaden på stabspatrul-
jeturen.



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 200422 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2004 23

Program for spejdertroppen

Maj
25. Patruljemøde: Spændende at se hvad PL/PA’erne nu har 

fundet på…

Juni
1. Tropmøde: Byggemand Bob II.

8. Tropmøde: Byggemand Bob III.

15. Tropmøde: En overraskende sommerafslutning…

SOMMERLEJR
Lørdag den 26. juni til lørdag den 3. juli 2004 (uge 27)

Årets største spejderbegivenhed bliver uden tvivl
sommerlejren som går til Spejdergården Tydal, 
som er et spejdercenter i Tyskland (Sydslesvig). 

August
10. Tropmøde: Første møde e�er sommerferien.

14.-15. Oprykningsweekend (indbydelse følger).

17. Tropmøde: Det første møde med de nye i troppen.

23. Tropmøde.

28. Lystig Lørdag.

31. Tropmøde.
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Program for Klan Viklaros
Maj
Torsdag d. 27/5: Fugle tur
(Me�e H, Niels)

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

Lørdag den 12/6: Sommerfest 

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

Juli
Uge 28: Sommerlejer 

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

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

September
Torsdag den 2/9: Klanting
(Karen K, Lars)

Lør-/søndag den 10-11/9: 
Landstræf

Torsdag den 16/9: Dæmning og 
springvand
(Jan, Dorte)

Lør-/søndag den 17-19/9: Klan 
Weekend 

Ekstra arrangementer
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 Karen 
Klemmed Lorentzen (8616 
5166).
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Sammendrag af referat fra grupperåds-
møde den 22. marts 2004.
Deltagere: Egon, Finn, Gitte, Bessie, 
Lone, Susanne, Anker, Jack, Dorte, Lis-
bet, (Me�e & Leif delvis).
Referent: Dorte

Aktuel ledersituation / 
gruppesituation:
Grupperådet blev konstitueret som 
følger: 

Finn: formand 
Egon: kasserer
Anker: Spejderhus/Skovhy�en
Dorte: referent. 
Øvrige i grupperådet er: 
Lone, Susanne og Jack.

Referat fra Gruppemøde den 18. januar 
2004 blev godkendt. Referatet er sat i 
»Grøn gren«.
Både hos Ulvene og i Troppen er der 
en fast stab af ledere, hvorimod det hos 
bæverne ind imellem kan knibe med, at 
der er ledere nok til møderne – 3 pr. gang 
er lige lidt nok, så hvis der er forældre, 
der kunne tænke sig at hjælpe lidt af og 
til, skal I være hjertelig velkomne.
Bæverne opholder sig en del ude i 
haven, Ulvene er pt. ved at tage Le-
gemærket. De har været på besøg hos 
Sø�en Gruppe, hvor de kunne klatre på 
deres klatrevæg. Det var en stor succes. 
Troppen har ligeledes et stort fremmøde 
hver gang. 
PL/PA tager i foråret på lejr til Houens 
Odde og der er 4 andre spejdere, der 
tager på Roland 1 kursus i løbet af som-
meren.

Medlemsopgørelse:
Bævere: ........................... 20
Ulve:................................ 34
Spejdere: ......................... 25
Klan:................................ 20

Økonomi: 
Egon har et roligt forår, hvad angår an-
søgning om tilskud fra kommunen, da 
vi jo som nævnt tidligere slet ikke kan 
få sommerlejrtilskud længere. Der skal 
heller ikke anskaffes nye telte i år. Alle 
telte skulle være i god stand.
Leif har ha� møder med Fritidshjemmet 
Rævehulen om den fremtidige indret-
ning af haveområdet. Der skal bl.a. laves 
en bålhy�e samt en Tarzanbane.
Efter mødet er indkommet følgende 
informationer: Leif har informeret om 
at bålhytten vil blive rejst allerede i 
maj. Leif og Claus har fly�et svellerne 
fra den gamle bålplads, hen bag garagen 
(de skal til deponi sammen med asfalt 
fra området foran garagen).
Egon har talt med beboerhuset om spej-
dernes nye garage i skolegården. De vil 
godt lave den for os som et projekt, vi 
betaler materialerne i første omgang, 
herefter søger Egon om tilskud fra 
f.eks. Lions. (Garagen kan først laves 
e�er sommerferien.)
Egon taler med beboerhuset om vi 
kan få lov at bruge resten af den åbne 
plads under halvtaget, svarende til ca. 
to garager.
Den gamle Garage skal rives ned og der 
skal anlægges græs på stedet. Egon kan 
sandsynligvis få de�e projekt i gang lige 
e�er sommerferien.

Gruppemødet den 22. marts
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Leif taler med fritidshjemmet om denne 
tidsplan, og arbejdsfordeling.

Aktiviteter, opfølgning:
Godt arrangement i Lystrup Kirke 
for afvikling af Nytårsparaden med 
efterfølgende spisning. Vi har fået 
flo�e tilbagemeldinger vedrørende ar-
rangementet og gudstjenesten. Stor ros 
til Me�e Mejlgaard der havde planlagt 
gudstjenesten.
Fastelavnsfesten gik godt, og havde fin 
deltagelse.
Den første lodseddelsalgsdag resulte-
rede i et salg på 1.450 stk. Målet er i alt 
2.000 styk.

Aktiviteter, planlægning:
Der bliver distriktsturnering den 24. april 
og det foregår i Virup Skov. Ulvelederne 
har planlagt løbet. Samme weekend er 
der LPK (Landspatruljekonkurrence), 
som foregår på Moselund.
Bæverne tager til Bjørnebo den 11-13. 
juni sammen med Kaløvig Gruppens 
bævere.
Ulvene tager til Grønnebo den 26-30. 
juni. 
Troppen tager den 26. juni - 3. juli til 
Tydal i Tyskland.
Oprykningsweekend er den 14.-15. 
august.
Lystig Lørdag den 28. august skal vi 
også deltage i.
Næste ledermøde er den 15. april, hvor 
der er fællesoprydning i Spejderhuset og 
dere�er møde og fællesspisning.

Hus og hytte: 
Intet nyt om Spejderhuset, bortset fra det 
Leif allerede havde fortalt om (vedrø-
rende haven - red.) under punkt 4b. Og 
der mangler stadig at blive hængt nogle 
tavler og andre ting op.
Der er arbejdsdag den 15. maj i Skov-
hy�en og der bliver nok at tage fat på. 
Hytten skal males udvendigt, først 
behandling med alge�erner, dernæst 
et par gange grundingsolie og til sidst 
1 gang maling. Brændet skal på plads, 
toiletforholdene skal forbedres, gassen 
skal ses e�er. Der kommer én ud og 
ser på installationerne, og afløbet ved 
køkkenvasken skal laves. Desuden er 
der den almindelige forårsrengøring af 
rummene. Der kommer en seddel med 
hjem til forældrene, hvor de kan melde 
sig til de forskellige »aktiviteter«.

Eventuelt:
Vedr. rengøring af lokalerne i Spejder-
huset: 
Det blev beslu�et, at Grupperne selv 
fejer og rydder op efter hvert møde. 
Medlemmer af Grupperådet tager sig 
på ski� af den månedlige rengøring. 
(Liste er ophængt i spejderhuset).
Deadlines til »Grøn gren« er den 7. maj 
og den 6. august.
Vedr. bogen Elev-Elsted-Lystrup: Det 
var ikke meget der stod i den om KFUM 
spejderne, så derfor får Per Hoffmann 
frie hænder til at skrive lidt om os til 
næste udgave.
Næste grupperådsmøde er den 20. sep-
tember 2004, kl. 19:00. ¤

Gruppemødet den 22. marts
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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 
danol@statoil.com                             2488 0089

Lone  Clemmensen                           Brombærhaven 30                             8622 9291 
totcl@mail.dk                                     

Jack  Brandholt                                  Høvej 35                                             8622 2375 
brandholt@mail.dk                           

Susanne  Petersen                             Elstedvænge 23                                 8622 6352 
familien.petersen@mail.dk

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

thorsen@kfumscout.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
Me�e Kjøller Mejlgaard                   Rugmarken 111                                 8622 6841 
Ane�e Richter Henriksen                Abildhaven 7                                      

ahenri3@ofir.dk                                 2616 2887
Johannes Damsgaard Madsen        Mønsgade 10  , st.tv.                         3694 8558 

johannesdm@mac.com                     
Glen Wheler Jespersen                     Brombærhaven 64                             8622 6798 

wheler@jubiimail.com                      6139 0900

Tropleder
Gi�e Bech Lauridsen                        Kongsvangs Allé 20, 2. th.                 

gi�ebechlauridsen@spejdernet.dk 2627 2245

Tropassistent
Jan  Thorsen                                       Skelagervej 104                                  8678 3164 

thorsen@kfumscout.dk                    2089 7009
Bessie  Rauff                                      Skovvangsvej 192  st.                         

bessiepigen@mail.dk                        2620 8034
Karen  Skovgaard                             Hedemannsgade 10  st th                8618 0123 

karenskovgaard@hotmail.dk          
Jacob Sandfeld Larsen                      Kongsvangs Allé 20, 2. th.                

jl@kfumscout.dk                               2529 4654
Anne  Finnerup                                 Søgade 10 A                                       3920 6720 

afinnerup@hotmail.com                  2980 0210

Klanleder
Karen Klemmed Lorentzen             Rødkløvervej 3                                  8616 5166 

karenklemmed@hotmail.com         

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


