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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
Hej alle bævere, ulve, spejdere 
og ledere.

Velkommen tilbage e�er en for-
håbentlig god sommerferie, med 
masser af gode oplevelser, lejre 
o.s.v.

Som det første i det nye spejderår 
er der selvfølgelig opryknings-
weekend den 14.-15. august.

Lystig lørdag vil vi også deltage 
i den 28. august.

Mandag den 13. september er der 
sommerlejra�en, hvor forældre 
og søskende kan få lejlighed til 
at se årets sommerlejr billeder.

Søndag den 31. oktober er der 
B.U.S.K. dag, med Gudstjeneste 
i Elsted Kirke.

Alle gode ønsker om et godt spej-
derår til jer alle.

Anne Grethe
Gruppeleder
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Bæverne på vandretur ved Mosgård
Den 15. maj var Bæverne på en 
10 km vandretur ved Moesgård, 
hvor de så både prinsesser og 
sørøvere.

Af Hanne Nellemann Jørgensen

Mens forældre og grupperødder 
havde arbejdsdag, tog bæverne 
af sted på den årlige 10 km van-
dretur i Marselisborgskoven ved 
Moesgård, som sædvanlig sam-
men med bæverne fra Kaløvig 
gruppe.

Vi startede på parkeringspladsen 
ved museet og gik af sted mod 
Oldtidsstien. Her kan man se 
træer og planter, som var typi-
ske for den periode, som netop 
den strækning repræsenterer. Det 
så vi nu ikke så meget på, for vi 
havde jo travlt med at gå!

Vi spiste frokost i et oldtidshus, 
og her fik vi besøg af en ægte 
prinsesse! (apropos det konge-
lige bryllup dagen før). »Vores« 

prinsesse Philippa stod for at 
skulle gi�es med prins Erik, men 
skrinet med kronen og juvelerne 
var blevet stjålet af sørøvere. Hun 
mente, at røverne havde gemt 
hendes skat et sted på vores rute, 
og måske have de oven i købet 
tabt nogle af prinsessens mønter 
undervejs. Hun bad os hjælpe sig, 
og selvfølgelig ville vi det!

Vi pakkede frokosten sammen og 
begav os på vej. Ikke længe e�er 
begyndte vi at finde guldmønter 
med jævne mellemrum. Vi glemte 
helt, at vi var ved at være træ�e. 

E�er et par km kom vi til en par-
keringsplads, hvor vi med bæver-
agtig ihærdighed hurtigt fandt en 
ægte skatkiste fyldt med penge og 
smykker, som viste sig at tilhøre 
prinsessen! Hun blev meget glad 
og delte gavmildt ud at sine (cho-
kolade)-mønter.

Vi tilbød naturligvis at følge med 
prinsessen og bære skatkisten for 
hende. Pludselig kom to sørøvere 
farende imod os – snuppede 
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Bæverne på vandretur ved Mosgård
ska�en og stak af. Men bævere 
er hurtige når det gælder – vi løb 
røverne op og overmandede dem. 
De fik lov at slippe mod at love 
os kage.

Hov – men nu havde vi snart gået 
10 km (nærmere 12-13 km viste 
det sig) – det går meget le�ere, 
når vi tænker på noget andet. Vel fremme ved museet igen fik 

vi vores velfortjente vandreskjold, 
hvorefter nogle af forældrene 
kørte os tilbage til Lystrup. ¤

Køb - Salg - Byt
Spejderskjorte købes og 
sælges:
Jeg søger en spejderskjorte str. 
158-164 til maksimum kr. 150,00.

Jeg har desuden en spejderskjorte 
str. 140 til salg, som kan købes for 
kr. 150,00.

Jeg træffes på tlf. 8622 2787.

Hilsen 

Dorte Henriksen
Grupperådsmedlem

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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Bæverne på sommerlejr
Den 11.-13. juni 2004 var Bæ-
verne på sommerlejr ved “Bjør-
nebo” sammen med Kaløvig 
Gruppe.

Af Hanne Nellemann Jørgensen

Ca. 25 bævere (Lystrup + Kaløvig 
gruppe) tog på sommerlejr i Bjør-
nebo-hy�en ved Adslev. Hy�en 
ligger i et fantastisk skovområde 
og både børn og voksne nyder de 
dejlige omgivelser i fulde drag. 
Igen i år havde nogle bæverforæl-
dre tilbudt at være køkkentanter 
– Lisbeth (Lines mor), Susanne 
(Nadjas mor) og Lars (Rikkes 
far), og det var en stor hjælp. Tak 
for det!

Afledt af begivenhederne i Athen 
netop nu, var vores tema OL. Ef-
ter indkvartering, madpakker og 
diverse praktiske oplysninger, 
tændte vi derfor fakler, og gik 
i samlet flok ned til bålpladsen, 
hvor vi tændte den olympiske ild. 
Ved lejrbålet hørte vi lidt om de 

olympiske lege i det gamle Græ-
kenland og de olympiske ringe. 
Hjemmefra havde vi øvet forskel-
lige sange, som vi sang ved lejr-
bålet, og selvfølgelig fik vi også 
slikposer, boller og sa�evand.

Det kan være svært at skulle sove 
et fremmed sted uden mor og far, 
men tålmodige voksne og en mo-
biltelefon gør underværker!

Som på enhver spejderlejr må�e 
vi igennem vækning, flaghejs-
ning, morgengymnastik, morgen-
mad, opvask, sovesalsinspektion, 
andagt og en velfortjent pause, 
inden vi kunne gå i gang med 
at fremstille OL-t-shirt, laur-
bærkrans og ildkugler. Bæverne 
valgte selv, hvilke af disse ting de 
gerne ville lave.

Frokosten bestod bl.a. af diskos-
ser (runde brød med kødfyld).

Selvfølgelig skulle vi lave vores 
egne olympiske lege. Bæverne 
var delt op i hold, der gik rundt 
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Bæverne på sommerlejr

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.

til forskellige olympiske discipli-
ner: gummistøvlekast, kørsel med 
stridsvogn, krabbeløb, bindesam-
men-fodbold med badebold og 
kast-og-ram.

Før a�ensmaden var vi på et lille 
frugtløb for at samle frugt sam-
men til frugtsalat.

Lejrbålet var rigtig sjovt. Me�e 
havde lagt et stort arbejde i for-
beredelserne og der var masser 
af sjove indslag. Vi så voksne, 
der helt frivilligt sad og »rullede 
ra�er« mens de drak vand af en 
kande og til sidst smed resten af 
vandet i hovedet på en uskyldig 
køkkentante! Vi så også Mette 
pakke lejrtaske – forhåbentlig 
følger ingen dét eksempel!

Søndag formiddag gik vi en - 
uden overdrivelse - vidunderlig 
tur på et par timer. Kan man 
ønske sig mere end godt selskab, 
godt vejr, smuk natur og fugle-

sang? Børnene så ud til at nyde 
det, og det gjorde vi voksne san-
delig også.

E�er frokost startede oprydnin-
gen, og de sidste fik lavet deres 
lejrmærke færdigt. Forældrene 
kom med kaffe og hjælp til ren-
gøringen, men først tog vi flaget 
ned, fik lejrmærkerne udleveret 
og ønskede hinanden god som-
mer. ¤



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 20048 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 2004 9

Årets tema var jorden rundt på 5 
dage. Turen gik gennem Afrika, 
Grønland, USA, Kina og til sidst 
Australien. Her er et udpluk af, 
hvad der foregik på sommerlej-
ren.

Lørdag den 26. juni 2004, 
skrevet af drengene:
Vi startede med at køre her ud. 
Så pakkede vi ud af bilerne, og 
så slog vi sådan nogle store telte 
op.

Indflytning i teltene.

Vi spiste vores madpakker, og 
Filip og Jonas hentede brænde 
med nogle ledere. Vi andre så 
hvor langt vi må�e gå, og så købte 
vi snoller.

Så legede vi lidt. Vi hørte musik 
og begyndte på vores armbånd.

Så fik vi afrikansk the og kage. 
Nogle synes det smagte godt, 
andre smed det ind i buskene.

Så var vi på stjerneløb. Nogle 
skulle lave mad, mens vi andre 
legede, og Sara faldt ned fra et 
træ.

Så skulle vi spise. Vi skulle 
have couscous, kylling (med 
ben i), bønner og tomatsovs og 
sa�evand. (Bemærkning fra de 
mandlige ledere: Det var rart, at 
mændene blev vartet op af kvin-
derne, og at vi skulle spise før 
kvinder og børn!)

Så skrev vi dagbog, inden vi 
skulle til lejrbål.

Der spises couscous.

Søndag den 27. juni 2004, 
skrevet af 2. klasse pigerne:
I dag har vi været på Grønland. 
Vejret har været meget ski�ende, 
for der har både været regn og 
sol.

Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
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Så var vi ude og lege banke sæl.

Så skulle vi rense fisk selv. Vi 
spræ�ede dem op og tog indvol-
dene ud og pakkede dem i stan-
niol. Vi spiste fiskene til a�ens-
mad, og nu sidder vi og venter 
på at skulle til lejrbål.

Makrallerne skal renses før de kan spises.

Mandag den 28. juni 2004, 
skrevet af 3. klasse pigerne:
I dag har vi besøgt USA og vi fik 
vand af Claus og han havde mu-
sik og han snakkede amerikansk 
og vi må�e i gang med at gøre 
klar til morgengymnastik.

Så fik vi morgenmad, og vi var 
alle træ�e e�er en hård morgen.

Vi blev i morges vækket af Claus, 
som spillede noget forfærdeligt 
musik. Til morgenandagt fik vi 
den hvide perle, som betyder 
renhed.

Efter morgenmad og flaghejs-
ning så vi nogle videoklip fra 
Grønland, mens Me�e og Glen 
fortalte om isbjerge, isbjørne og 
meget andet om Grønland. Vi 
lærte at sige Isbjørn på Grøn-
landsk: »Nanok«.

Vi har også været i spisesalen for 
at skrive breve hjem. Mens de 
skrev breve kom Frida, som har 
ca. 5 grønlandske hunde, men 
hun havde kun taget 3 med, en 
mor og dens 2 hvalpe.

De 3 grønlandske hunde.

E�er at have hørt om hundene, 
fik vi kaffemik og hørte historie 
om havets moder.

Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
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Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
Så var vi i gang med flaghejsning, 
og dere�er var vi oppe på lo�et 
til morgensamling, hvor vi hørte 
musik om den barmhjertelige sa-
maritaner. Så hørte vi en historie 
om manden med arret.

Flaghejsning (Red.: er det flagstangen eller 
spejderne der står skæve?)

Så fik vi den grønne perle på 
vores armbånd. Så sang vi nogle 
sange.

Så kom vi ud. Så skulle vi spille 
so�ball, hvor Jonas fik næseblod. 
Lidt e�er kom Jonas på banen 
igen. Bage�er kom vi tilbage til 
hy�en, hvor vi fik fri til at lege.

Så bagefter fik vi bananer og 
chokolade. Til a�ensmad fik vi 
burger og majs og cola, inden 
der var lejrbål.

Tirsdag den 29. juni 2004, 
skrevet af 4. klasse pigerne:
Vi blev vækket kl. 7:00 af en for-
færdelig musik. Vi havde tai-chi 
til morgengymnastik. Vi spiste 
morgenmad indenfor, fordi det 
regnede og der fik vi chokolade-
boller, og det var godt!

Til morgenandagt fik vi den gule 
perle, som minder os om den nye 
jord og himmel.

Så hørte vi en historie om manden 
med arret.

Vi skulle på løb, hvor vi var på 
3 poster. Vi skulle lave kinesiske 
tegn, spise M&M’s med pinde og 
kravle over den kinesiske mur.

Så blev vi samlet for at spise 
frokost, hvor vi spiste drage-
sandwichs og rugbrødder, som 
vi selv havde lavet.

Vi skulle lave drager af pinde og 
Super Brugsen poser, mens nogen 
legede kineser tik, og spiste dra-
gekage.

Så fangede vi krabber, rejer og 
søstjerner.
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A�ensmaden bestod af nudler, 
grøntsager og noget kød, som vi 
skulle spise med pinde.

Så skulle vi rydde op i teltene 
og slippe krabberne, rejerne og 
søstjerne løs, inden vi skulle til 
lejrbål med fyrværkeri.

Onsdag den 30. juni 2004, 
skrevet af Claus:
Så var det blevet lejrens sidste 
dag.

I dag var vi havnet i Australien. 
Som sædvanligt blev børnene 
vækket blidt af musik fra dagens 
land, så i dag var det australsk 
didgeridoo-musik.

Dagens blide morgengymnastik, 
som enhver frisk ulv nyder i 
fulde drag, bestod af e�erligning 
af Australiens dyr. Vi efterlig-
nede blandt andet en kænguru, 
og slu�ede af med at e�erligne en 
struds. Det var underligt, for der, 
hvor vi slu�ede med strudsee�er-
ligningen, var der en struds, som 
havde lagt 2 strudseæg.

Hvert strudseæggene vejede ca. 
1,6 kg, hvilket svarer til ca. 25 
almindelige æg. Alle prøvede at 
lø�e et æg og røre ved overfla-
den.

Så var der scrambled strudse-æg til alle.

Nu skulle vi have æggemassen ud 
uden at ødelægge æggeskallen, 
så vi kan farvelægge æggeskal-
len senere på året. Jeg tog derfor 
en boremaskine med et 15 mm 
bor og borede hul i den ca. 3 mm 
tykke skal, hvore�er jeg gennem 
et sugerør pustede al æggemas-
sen ud af æggene. Der var ca. en 
halv Margrethe-skål i hvert æg.

Mens lederne lavede scrambled 
æg og æggekage, blev der opda-
get et underligt skilt ude i van-
det. Det var et gult skilt, hvorpå 
der stod »Danger! – crocodiles« 
(Fare! – krokodiller). Leif kunne 
fortælle, at der var en person fra 
renseanlægget, som havde ringet 
og fortalt, at der var observeret 
krokodiller i vandet, muligvis 
fordi folk er begyndt at skylle 
deres kæledyr ud i toile�et.

Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
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Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
Denne forklaring blev ædt råt, 
specielt da der var flere, som godt 
havde hørt, at folk er begyndt på 
sådan noget.

Samling på stranden.

E�er morgenmad var der tid til 
andagt, og så fortalte jeg lidt om 
Australien.

Here�er skulle alle rydde op i 
teltene og sæ�e al bagagen op 
til huset, så vi kunne pille teltene 
ned og pakke dem sammen, mens 
det endnu var godt vejr.

Pigerne stod på hovedet for at holde orden 
i teltene...

Dagen middagsmad blev spist, 
men der var mange, som spurgte, 
om de ikke kunne komme ud at 
bade en sidste gang, når der nu 
er fare for krokodiller!

Leif ringede til renseanlægget, 
som kunne fortælle, at de nu 
havde indkredset krokodillerne 
med nogle elektroder i vandet. 
Så hvis der er en voksen med til 
at holde øje e�er eventuelle løs-
slupne krokodiller, så kunne der 
godt bades.

E�er en sidste tur i Tu�en, hvor 
de sidste skillinger blev brugt, var 
det tid til at bade – der var ingen, 
som blev spist af vildfarende 
krokodiller!

Der bliver handlet i Tu�en med omtanke.

E�er børnenes forfriskende tur 
i bølgen blå skulle ulvene på et 
stjerneløb med poster om Austra-
lien.

På én af posterne skulle der skydes 
til måls med boomerang, spyd og 
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Dagbog for ulvenes Sommerlejr 2004
frees bee. På andre poster skulle 
der laves prikmalerier, synges 
sange med (australske)dyr, gen-
nemføres en billede kimsleg med 
motiver fra Australien og slu�e-
ligt skulle der laves musik med 
rytmepinde, en didgeridoo (nye 
og ubrugte afløbsrør i plastic) og 
en tingest til at slynge rundt over 
hovedet, hvorved der fremkom-
mer en summende lyd.

...mens drengene tog det med teltorden lidt 
mere afslappet.

E�er løbet skulle der uddeles en 
præmie for lejrens bedste teltor-
den. Jeg tror ikke, at ulvenes for-
ældre vil tro deres egne øjne, hvis 
de så hvor flot en orden der var!

Så skulle flaget tages ned og vi gik 
rundt og samlede papir og affald 
op. Glen hentede sit skilt i vandet 
med advarslen om krokodiller, og 
det var først her, at det gik op for 

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.

ulvene, at de var blevet taget ved 
næsen!

Da forældrene kom, var der kage 
og sa�evand, og vi fik sagt farvel 
og tak for en rigtig god sommer-
lejr! ¤

Strudseæg
Skulle der være opstået en inter-
esse for selv at afprøve, hvordan 
et strudseæg ser ud eller hvor-
dan strudsekød smager (det er 
fremragende), så kan der købes 
strudseæg og strudsekød hos:

Assendrup Gårdbutik
V. Frede Mathiasen
Gl. Århusvej 55
8732 Hovedgård
Tlf.: 86 53 14 61

Der er åbent torsdag og fredag 
mellem 14 og 17, samt lørdag 
mellem 10 og 15. 

Læs eventuelt mere på: 
www.assendrup-gaardbutik.dk
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Program for ulvene

August:
         9.    Farvel til de »gamle« ulve

14.-15.    Oprykningsweekend

       16.    Goddag til de »nye« ulve

       23.    Vi starter på junglemærket – i dag laver vi 
ulvemasker

       28.    Lystig Lørdag på festpladsen

       30.    Vi laver en jungle

September:
         6.    Junglelege

       13.    Sommerlejra�en

       20.    Jungleløb

       27.    Ulvene mødes ved rådsklippen til fuldmå-
nemøde

Oktober:
    2.-3.    Weekendtur (seddel følger)

         4.    Intet møde, da vi lige har været på lejr

       11.    E�erårsferie
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       18.    Ulvene bliver delt op i bander

       24.    BUSK-dag i Elsted Kirke (seddel følger)

       25.    Vi arbejder i banderne og fotograferer hin-
anden

November:
         1.    Banderne kommer på besøg hjemme hos 

lederne

         8.    2. og 3. klasse skal på refleksløb
4. klasse skal på Mowgliløb i skoven

       15.    Vi arbejder med kompas og kort

       22.    Put i bø�en.

Program for ulvene
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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 ting!

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:

Ida Kjær Petersen

fra troppen for hendes flotte 
artikkel om Kronprinseparets 
besøg i Århus. 

Du kan læse vinderhistorien  på 
de næste par sider.
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Som det nok er nogen bekendt er 
Danmarks kronprins blevet gi�. 
På deres rundfart i kongeriget 
kom Kronprinsen og kronprin-
sessen også til Århus…

Af Ida Kjær Petersen

Vi startede med at tage toget fra 
Lystrup ind til honnørkajen i År-
hus. A�enen før tror jeg, at vi alle 
havde syet sommerlejrmærket på 
spejderuniformen og givet både 
den og tørklædet en tur med 
strygejernet. Jeg ved det ikke, jeg 
havde i hvert tilfælde, man skal 
jo være fin, når man sådan skal 
ud at flage med fanerne for Kron-
prins Frederik og Kronprinsesse 
Mary.

Vi var Anne Grete, bæverleder 
Hanne, to ulve, som jeg ikke 
kan huske hvad hedder (mægtig 
flinke begge to). Fra troppen var 
Hanne og jeg med.

På honnørkajen blev vi stillet op 
sammen med alle de andre, der 
stod med faner.

Først kom der en mand i militær-
tøj. Han kunne råbe meget meget 
højt (næsten lige så højt som Jan). 
Manden dirigerede os lidt til højre 
og lidt tilbage, stop og holdt! Så 
stod vi omtrent der, hvor vi stod 
til at starte med.

»Se der er Danne-
brog…!«, »ja og der er 
Frederik og Mary«. Mary 
var som altid bare så… smuk i 
en pink, knælang nederdel med 
en tilhørende pink jakke og en 
noget dronningagtig sort hat. 
Først skulle de kongelige give 
hånd til boremesteren og en 
masse andre fine mennesker, jeg 
ikke lige kunne se, hvem var. Så 
gik de hen i næste række, hvor os 
med fanerne stod. 

De to "ukendte" ulve.

Frederik og Mary smilede og vin-
kede, mens vi hilste med fanen. Så 
vi fik set dem på helt tæt hold! Nu 
skulle turen gå rundt i Århus i en 
fin karet. Imens gik alle os med 

Se lige Mary…!
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faner i en lang række op til råd-
huset. Der blev vi igen dirigeret 
lidt frem og tilbage.

Hanne som fanebærer og Ida som fanevagt.

Ved rådhuset skulle vi vente i en 
halv time, mens Kronprinseparret 
kørte rundt i Århus. Det var lang 
tid, men det gjorde ikke noget, for 
så var der tid til at se på, hvem 
der ellers var ude at lu�e fanerne. 
Der var nogle fra Hjemmeværnet, 
Folkedansere, Blå spejdere, andre 
Grønne spejdere, Søværnet og en 
masse andre.

Der kom de forreste 
heste. Ja, for der var 
ikke bare fem eller seks 
heste. Nej, der var mange, rigtig 
mange, 50, måske 70 heste. Fre-
derik og Mary steg ud af kareten 
og gik ind på rådhuset. Lidt e�er 
dukkede de op igen på rådhusets 
balkon. Der gik de et par gange 
ud og ind, mens de vinkede, og 
så fik vi kysset. Jeg så det ikke, for 
der stod et par 1.000 mennesker i 
vejen, ti-hi. Så blev der sluppet en 
masse hjerteformede balloner ud, 
og der var kransekage til alle.

HKH Kronprins Frederik og HKH Kron-
prinsesse Mary.

E�er sådan en omgang er man en 
lille smule ør i hovedet. Så vi tog 
bussen hjem. ¤

Se lige Mary…!
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Troppen i Tydal
Troppens sommerlejr gik til Ty-
dal i Tyskland. En uge med intui-
tiv pionering, alt for meget slik 
og masser af fede oplevelser.

Af Bessie Rauff

På en grøn plet på Tydals område 
skal Lystrup Trop bo.

Spejderne i gang med lejropbygningen...

Alt ser almindeligt ud. Patrulje-
teltene er lige blevet opsat e�er 
Rolandsk standard. Patruljerne 
bygger bålplads, spiseborde, 
køkkenborde, fedtfælde, skral-
destativ, huggeplads, og hvad 
der ellers skal være på en rigtig 
lejrplads.

Men i den anden ende af pladsen 
sker der sære ting.

Intuitiv pionering
Jan, Anne, Gitte og jeg står og 
klør hinanden i nakken. Her 
skal der være en indgangsportal, 
men man må ikke grave huller, 

for lige under vores plads løber 
en benzinledning, og den må vi 
helst ikke bore hul i med vores 
pælebor.

»Vi kunne bygge en trebuk, og så 
kunne vi…« … »Hvad med om vi 
tog en tremeter ra�e og så en på 
to meter...« »…Nej nu ved jeg det! 
Vi bygger sådan en…«

...mens lederne forsøger at bygge en ind-
gangsportal.

Der kommer ikke rigtig nogle 
gode ideer på banen, som kunne 
give os lyst til at fare ned til raf-
tegården.

Men så tager Jan affære. Vi rejser 
en trebuk. Jan og jeg binder en 
ra�e fast på trebukkens ene ben 
og lader den umotiveret stri�e 
lige ud i lu�en. Nu er det Gi�e 
og Annes tur. De binder resolut 
en ny ra�e på og sådan fortsæt-
ter det...
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Troppen i Tydal
Enhver kan binde en ra�e på lige 
der, hvor det føles rigtigt.

Vi kalder det »intuitiv pionering«, 
og det bliver mere anderledes, 
end det bliver flot.

Det griber om sig…
Alle spejderne på lejren bliver 
den første a�en delt ind i blan-
dede hold på tværs af grupperne. 
Holdene mødes hver dag klokken 
19:30 og løser en lille ryste-sam-
men-og-mød-andre-spejderven-
ner-opgave.

Daniel igang med den første rystesammen-
aktivitet, for der skal bygges en lampe til 
fyrfadslys.

En a�en er opgaven, at alle hold 
skal bygge en ra�e på vores ind-
gangsportal. Om na�en sker der 
også ting og sager.

Centerlejrstaben har i nattens 
mulm og mørke pyntet vores 

portal. Nu er alt vores pionering 
på lejrpladsen pludselig forbun-
det, og skovle, gummistøvler og 
trillebører hænger overalt.

Ganske sjovt at vågne op til.

Intuitiv pionering blev en populær aktivi-
tet.

Hævnen er sød. Den anden sidste 
dag stjæler Ida og Fie centersta-
bens stander, som de altid har 
med til flaghejsning. Staben leder 
meget intenst e�er standeren hele 
dagen. Men det lykkedes ikke for 
dem at finde den.

Så det er med stor tilfredshed og 
fnisen, at vi afleverer den tilbage 
til lejrens sidste flaghejsning.

Gammel spejd
Alle aktiviteterne på lejren er 
velplanlagte, gennemførte og 
bemandede med centermedar-
bejdere, så det er herligt at møde 
op.
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Troppen i Tydal
Vi prøver kræfter med klatre-
væggen, alternativ idræt (som vi 
ganske tarveligt har lagt samme 
e�ermiddag, som spejderne kom-
mer hjem fra hiken. Men med det 
taget i betragtning er det ganske 
imponerende så hurtigt, der bli-
ver løbet under fodboldkampen 
og stafe�erne).

Jonas bliver sendt hjem e�er sit tørklæde, så 
uniformen bliver reglementeret.

En af lejrpladserne på centret er 
indre�et anno 1920. Og aktivite-
ten »Gammel Spejd« er noget af 
en prøvelse (og oplevelse).

Uniformen bliver tjekket. De 
der har dristet sig til at møde til 
aktiviteten uden reglementeret 
uniform sendes hjem på lejren 
e�er den.

Hygiejnen bliver tjekket, og der 
øves opstillinger på række, i 
rundkreds, patruljevis og så vi-
dere. Og alt sammen under høje 
fløjt fra tropslederne i gamle og 
pertentlige spejderuniformer.

Lejrpladsen anno 1920.

Spejdergymnastikøvelser og lejr-
pladsinspektion gennemføres un-
der disciplinære tilråb, og alt sam-
men med fuld fart i tre timer, før 
spejderne endelige kunne trække 
sig tilbage til nutidens befriende 
slaphed J

Christian på vej mod toppen af klatrevæ-
gen.
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Troppen i Tydal
Natløb
En sidste stor oplevelse er Tydals 
natløb. Alt er gennemført til sidste 
detalje. Hvad der egentlig skete 
på spejdernes natløb, ved jeg fak-
tisk ikke helt. Men hvis det bare 
var halvt så godt som ledernes 
den følgende nat, så er det ikke 
helt skidt.

Se�lers i maxi-udgave.

Allerede om formiddagen bliver 
vi inviteret af udklædte mafiaty-
per fra Chicagos benhårde gade-
miljø. Alle får en italiensk familie; 
Bessie Tortellini, Jan Al Dente, 
Gi�e Ravioli og så videre.

Alle familierne bliver inviteret til 
»El Grandes« 85 års mafiafødsels-
dagsfest. Her hopper en skurk op 
af en overdimensioneret lagkage 
og skyder »El Grande« og nu 
starter »tre dages« kamp om at 
snyde og bedrage sig til flest mu-
lige penge, så man kan blive den 
nye styrende mafiafamilie.

Overalt er centermedarbejderne 
i gang for at lave et fantastisk 
natløb. Udklædningerne er i top, 
der er bygget kasinoer, kinesisk 
vaskeri, hvor de sorte penge tjent 
på kasinoet skal vaskes hvide, FBI 
gør livet surt for os, whisky skal 
smugles over Canadas grænse og 
sælges til den mest givtige pris, 
dommeren skal bestikkes, der 
skal handles på børsen osv., osv.

Det er helt umuligt at forklare, 
men rasende godt gennemført, 
og sjovt at være med til.

Rebslagning i »Landsbyen«.

Lidt om alt
Det er svært at beskrive en uges 
fantastisk lejr på så lidt plads. Vi 
oplevede meget mere, end hvad 
I læser her. Der blev spist og 
indkøbt kæmpe mængder slik. 
Mange af spejderne kom hjem fra 
indkøbsturen i byen med sække 
fulde af slikJ
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Troppen i Tydal

Afslutningslejrbålet, hvor Gi�e får overrakt 
præmien for den bedste hike-krønike.

Anne (tropassistent) husker jeg 
som mere end almindelig klod-
set, og hun skabte en hel trend. 
Når nogen tabte noget, blev der 
råbt ANNE FINNERUP… Det 
forklarer måske lidt, hvis jeres 

unger råber det efter jer, når I 
taber noget derhjemme.

Slut prut finale – Vi ses på Guld-
borgsund til næste sommer! ¤

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

August
10. Tropmøde: Forberedelse til oprykning.

14.-15. Oprykningsweekend – Indbydelse følger.

17. Tropmøde: Ryste-sammen-spas.

24. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Opgaveløb.
Stabspatruljen: Planlægning m.m.

28. Lystig Lørdag – Indbydelse følger.

31. Patruljemøde: Det første patruljemøde med de nye 
spejdere.

September
7. Trop-/Stabspatruljemøde:

Troppen: Kort & kompas.
Stabspatruljen: O-løb.

13. Sommerlejra�en – Vi ser de fantastiske billeder fra de 
forskellige sommerlejre. Indbydelse følger.

14. Fri pga. Sommerlejrafaten dagen før.

17.-19. TOP – Stabspatruljekursus (kun for stabspatrul-
jen).

21. Tropmøde: SMS-løb.

28. Trop-/Stabspatruljemøde:
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Program for spejdertroppen

Troppen: Gl. spejd + 94års fød- selsdag.
Stabspatruljen: Planlæg + 94års fødselsdag.

Oktober
5. Patruljemøde – med TOP-motiverede PL/PA’er e�er 

Stabspatruljekurset.

12. EFTERÅRSFERIE

19. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: 1. Hjælp.
Stabspatruljen: Forberede til Film-Weekend.

26. Tropmøde: Casino-a�en.

29.-31. DEN STOOORE FILM-WEEKEND.

31. BUSK – Gudstjeneste i Elsted Kirke.

November
2. Trop-/Stabspatruljemøde:

Troppen: Det bli’r sjovt (Laser eller Bowling).
Stabspatruljen: Planlægning m.m.

9. Patruljemøde – med PL/PA’erne for fuld skrue…

16. Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Kreativt halløj.
Stabspatruljen: Det bli’r sjovt (Laser eller bowling).

23. Tropmøde: Planetarium i Steno-museet.
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Landsmødet er nu for længst 
overstået, og for jer der gik glip 
af en fantastisk weekend, kom-
mer her en opdatering.

Af Bessie Rauff

Landsmødet havde alt; spæn-
ding, skuffelser, succeser og alt 
alt for lidt søvn.

Mødet blev fløjtet i gang lørdag. 
Jeg kan ikke huske rækkefølgen 
i forløbet, så I slipper for den sla-
viske gennemgang. I stedet får I 
bare alle højdepunkterne.

Der blev taget tre vigtige beslut-
ninger på Landsmødet, og jeg tror 
ikke, jeg kan være den menings-
løse journalist i denne artikelJ.

Der blev stemt og talt stemmer.

Børneattester indføres
Vi gennemgik en livlig debat om 
indførelse af pædofiliattester. 

Både DDS og FDF har vedtaget, 
at ledere skal kontrolleres i Det 
Centrale Kriminalregister, og på 
vores Landsmøde blev det med 
overvældende flertal beslu�et, at 
KFUM-Spejderne følger trop.

Landsmødeaviserne blev nærlæst for at 
kunne følge med i de til tider komplicerede 
afstemninger.

Alle ledere skal tjekkes i Det Cen-
trale Kriminalregister, og der blev 
fra Hovedbestyrelsens side lagt 
op til et årligt tjek.

Det vil kun være afgørelser, der 
har relation til pædofili, som kan 
hentes fra registeret.

Det betyder, at eventuelle straffe 
for downloading af og besiddelse 
af børneporno, pædofile forhold, 

Landsmøde 2004
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blufærdighedskrænkelser m.m. 
vil blive afsløret ved anmodnin-
gen.

Hvis Du vil vide mere, så klik ind 
på www.spejdernet.dk/pædofili

Nogle af de unge var på Landsmødekursus.

Ingen Valgret til de unge
Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF 
(vores paraplyorganisation, hvor 
vi er en af de største medlems-
grupper) arbejder meget målret-
tet for mere indflydelse til unge 
mennesker; blandt andet valgret 
i almindelighed til de over 16-
årige.

Og så kan jeg da lige nævne, at 
det også er DUF, der fordeler 
tipsmidlerne, og står bag den 
grumme »vi-vil-se-jeres-med-
lemsblanketter-affære«, Hvor 
flere grupper havde så meget 
rod i papirerne, at DUF resolut 
�ernede 1,4 millioner kroner af 
vores tilskud - ÆV!

Nå, men det var valgre�en, jeg 
skulle ind på. Om de over 15-åri-
ge skulle have valgret gav hidsig 
debat i salen.

Men det endte med, at de unge 
ikke får indflydelse i vores korps 
i denne omgang. 287 stemte imod 
og 195 stemte for.

Men som et lille plaster på såret 
blev ULK-29’-deltagernes forslag 
om øget medinddragelse i korp-
sets arbejds- og beslutningspro-
cesser vedtaget.

(ULK = Ungdomslederkursus for 
de 17-20-årige).

Landsmødets ældste og yngste deltager.

Dåbsattester et must for 
ledere
Her stemte vi om, om man som 
leder skulle være medlem af 
Folkekirken, eller om det var til-
strækkeligt, at man var villig til at 
udføre en kristen ledergerning.

Landsmøde 2004
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Landsmøde 2004
Desværre blev lovforslaget for-
kastet.

285 stemte for lovforslaget og 191 
imod, men da der skulle 2/3-fler-
tal til vedtagelse faldt forslaget.

I stedet blev det beslu�et, at man 
som leder skal være medlem af 
Folkekirken eller et tilsvarende 
godkendt kristent trossamfund.

Debatten var hed under dette 
punkt, og meget interessant.

Det kunne jeg fylde hele Grøn 
Gren med, men jeg skal spare 
jer! I stedet for må I læse KANT 
(KFUM-spejdernes lederblad) 
til jul. Her kommer der et helt 
nummer om »Hvad skal jeg tro?« 
Glæd jer til det. Jeg glæder mig i 
hvert fald til at lave det.

Det meste af den nyvalgte hovedbestyrelse.

Og så resten
I alt blev der taget stilling til 22 
lovforslag.

Er I blevet nysgerrige, så er det 
igen bare med at komme ind på: 
www.spejdernet.dk/landsmøde 
og læs mere.

Men der skete jo også andet end 
paragraffer. Der var jo den mest 
fantastiske underholdning lørdag 
a�en, som Gi�e TropSleder og jeg 
i alt ubeskedenhed havde banket 
sammen med et lille hold sjove 
mennesker.

Jeg håber de stakkels ledere, der 
gik glip af showet, får det at se på 
video en dag. Vi regner bestemt 
med, at det bliver årets julegave-
hit for 55°Nord.

Ellers var Landsmødet dejlig 
mad, masser af engagerede spej-
dere, fint hotel og sjov og ballade 
og alt for lidt søvn. Glæder mig 
til næste omgang.

Kan I have det rigtig godt alle 
sammen til vi ses igen om 11⁄2 år. 
Og husk at se DR hver torsdag kl. 
19:30   J ¤
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Der har ikke været afholdt 
grupperådsmøde siden sidste 
bladudgivelse. Til gengæld har 
grupperådet deltaget i vedlige-
holdelsen og renoveringen af 
Skovhy�en.

Af Finn Kallestrup, formand

Siden sidst har Skovhy�en fået en 
ordentlig omgang. Skovhy�en er 
blevet rengjort indvendigt, malet 
overalt udvendig og så er gasin-
stallationen blevet trykprøvet. 
Gasflasker og redskaber er nu 
blevet fly�et til det store rum.

Grupperådet informere
Der er også blevet lagt flisegulv 
i de to små rum, således at der 
nu er to lokummer med fast og 
»rigtigt« toiletbræt. Spandene 
skal dog stadigvæk tømmes. ¤

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 klanle-
der Karen Klemmed Lorentzen 
(8616 5166).
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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
Susanne  Petersen                             Elstedvænge 23                                 8622 6352 

familien.petersen@mail.dk              
Charlo�e  Kallestrup                        Elleparken 5                                       8622 7791 

charlo�ekallestrup@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�aansvarlig       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              

Øvrige
Alfred  Andersen, Skovhy�en        Elevvej 97                                           8623 0949
Jan  Thorsen, Redaktør Grøn gren Rydevænget 69, 2. th.                       8614 7009 

thorsen@kfumscout.dk                    2089 7009
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Adresseliste - Lederne
Susanne  Kallestrup                          Elleparken 5                                       8622 7791 

susanne_kallestrup@yahoo.dk       

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                Abildhaven 7                                      

ahenri3@ofir.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
Jan  Thorsen                                       Rydevænget 69, 2. th.                       8614 7009 

thorsen@kfumscout.dk                    2089 7009
Karen  Skovgaard                             Hedemannsgade 10  st th                8618 0123 

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

afinnerup@hotmail.com                  2980 0210
Jacob Sandfeld Larsen                      Kongsvangs Allé 20, 2. th.                

jl@kfumscout.dk                               2529 4654

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


	Velkomst ved Gruppelederen
	Glimt fra vinteren i bæverflokken!

