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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 Øst-
ergaard (8622 2181).

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

Velkomst ved Gruppelderen
Af Anne Grethe Østergaard

Igen har vi stillet på urene, det er 
blevet mørkt om a�enen, lidt trist 
måske, men spejder aktiviteterne 
fortsæ�er med højt humør.

I stil med sidste år tager alle le-
derne på en lederweekend i no-
vember. Sidste år oplevede vi det 
som en rigtig god ide, at have tid 
sammen, give hinanden inspira-
tion, gode råd, styrke fællesskabet 
og have det rart sammen.

Den 16. januar er der Nytårspa-
rade i Lystrup kirke med e�erføl-
gende gruppemøde, det kommer 
der mere om senere.

Den 6. februar er fastelavn, hvor 
der er gudstjeneste i Elsted kirke 
og tøndeslagning m.m. i sogne-
gården.

Den 26. februar går det løs igen 
med lodsedlerne, her håber vi 
igen på jeres hjælp, alle spejdere 
og forældre, for kun med en sam-
let indsats kan det lade sig gøre.

Mange spejderhilsener

Anne Grethe 
Gruppeleder.
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BUSK–dag i Elsted Kirke
Den 24. oktober var der BUSK–
dag med gudstjeneste i Elsted 
kirke. Og så var der selvfølgelig 
noget at spise bage�er!

Af Leif Petersen

Vi skulle mødes klokken 10:40 
ved spejderhuset, men der var 
ikke ret mange spejdere mødt op, 
da vi skulle til at gå.

Lidt skuffende, men som det ple-
jer, blev vi alligevel en stor flok.

Fanevagterne i Kirken.

Fanen var forrest, og lidt e�er lidt 
blev rækken bag ved længere og 
længere. Nogle boede på vejen og 

stødte til, da vi gik forbi. Andre 
var kommet lidt for sent af sted 
hjemme fra og indhentede os på 
vejen til kirken. Så da vi ankom 
til kirken, var vi alligevel en pæn 
flok.

Det var rigtig hyggeligt i kirken. 
Konfirmanderne og nogle piger 
fra 3. klasse fra Elsted Skole sang 
for os. En del af dem er jo heldig-
vis også spejdere ved os.

Der var godt fyldt i Sognegården til spisnin-
gen e�er Gudstjenesten.

E�er gudstjenesten var vi i Sogne-
gården, hvor vi fik boller i karry 
og stribet is med kyskager - og 
der var nok til alle! Også selv om 
spejdere jo spiser meget, især når 
der er boller i karry og stribet is.

Det var et rigtig fint arrangement, 
men vi savnede troppens sæd-
vanlige film. ¤
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Livet i bæverdammen
Her følger den seneste beretning 
fra livet i bæverdammen.

Af Me�e Mejlgaard

Kort e�er sommerferien kaldte 
den ”gamle” bævermor (Gerda) 
til samling i bæverdammen, og 
bæverne myldrede til fra alle 
sider. I løbet af ganske kort tid 
var ca. 18 nye og 5 gamle bævere 
samlet og klar til at starte et nyt 
spejderår.

Bævermor holder samling i bæverdammen.

Den første tid blev brugt til at lære 
hinandens navne og alle de nye 
ansigter at kende. Samtidig gik vi 
i gang med at tage aktivitetsmær-
ket ”bæverdammen”, som bl.a. 
indebærer, at børnene skal lære 
noget om bæverne. Hvad spiser 
bævere? Hvor bor de? Hvem er 
deres fjender? osv. Vi prøvede 
også at spise gulerødder, som de 
rigtige bæver gør det - det er dog 
ikke nemt, hvis man mangler sine 
fortænder!

Gerda laver bæverpandekager, med et par 
sultne tilskuere.

Så længe vejret har været godt, 
har vi leget en del ude og o�e ha� 
bål. Over bål varmer vi flûtes og 
skumfiduser – vi har også lavet 
popcorn, men det kræver lidt 
tålmodighed.

Derudover har vi arbejdet lidt 
med spejderarbejde rundt om i 
verden og hørt lidt om naturen. 
Lige før e�erårsferien var vi en 
tur ved Ellebækken, og selvom 
vi er bævere og elsker vand, er 
det ikke til at forstå, at det kan gå 
SÅ hurtigt at få gummistøvlerne 
fyldt op med vand. ¤
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Program for Bæverne
November:
Vi er stadig i gang med vores 
høs�ema. Vi skal prøve en grønt-
sagskimsleg og på tur til højen i 
Skårupgård Skov.

Det er også tid til at lave små 
foderhuse til fuglene – og trille 
havregrynskugler til os selv.

Allersidst på måneden skal vi øve 
Luciaoptog og spise risengrød.

OBS: Den 16. november tager vi 
til Skårupgård Skov – husk varmt 
tøj og lommelygter.

De arbejdsomme bævere.

December:
Den 7. december går vi Lucia 
optog for de ældre på Sønder-
skovhus. Forældre og søskende 
er velkomne.

Here�er fortjener vi en god, lang 
juleferie.

Vi ses i 2005

Januar:
Vi begynder at tage kirkemærket 
og bruger hele måneden på det. 
Vi skal bl.a. lave glasmaling, som 
vi dekorerer Lystrup kirke med 
til nytårsparaden. Vi skal også 
øve nogle af de sange, som vi 
skal synge i kirken – og – hvad 
er det egentlig, der gør en kirke 
til en kirke?

Vi skal en tur i Elsted kirke, og 
måske møder vi præsten i præ-
stekjolen!

Er det sådan at bæverne spiser?

Senere på måneden vil vi spille 
nogle små bibelfortællinger. Vi 
regner med at være så gode, at 
forældre og søskende vil komme 
og se spillene i Lystrup Kirke. 
Her får børnene kirkemærket 
udleveret.

OBS: Den 16. januar er der Nyt-
årsparade i Lystrup Kirke – sed-
del følger.

Den 25. januar inviteres forældre 
og søskende til at se bæverne 
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Program for bæverne

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.

spille fire små bibelfortællinger i 
Lystrup Kirke – seddel følger.

Det kan være godt med en hjælpende hånd, 
når der skal laves mad over bål.

Kirkemærket som bæverne skal tage i ja-
nuar.

Februar:
Traditionen tro maler bæverne 
tønderne til fastelavnsfesten i 
Elsted Kirke.

Ellers vil vi i februar arbejde med 
iag�agelse.

OBS: Den 6. februar er der faste-
lavnsfest i Elsted kirke – seddel 
følger.

Den 15. februar holder vi fri pga. 
vinterferie.

Den 26. februar sælger vi lodsed-
ler sammen med resten af grup-
pen - seddel følger.

Mange advents-, jule- og nytårs-
hilsner fra bæverlederne. ¤
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Køb - Salg - Byt
Har du ryddet op og mangler du 
stadig en uniform, en sovepose 
eller en kasket, så kan du også 
sende en købstekst til redaktøren 
(se side 2). 
Når redaktøren modtager din an-
nonce vil komme GRATIS med i 
næste nummer af Grøn gren.

Ingen ting til salg!?!
Redaktionen har ikke modtaget 
nogle tilbud til dette nummer. 
Denne service lever dog stadig, så 
hvis du har noget spejderudstyr 
du vil købe eller sælge så send din 
salgstekst til redaktøren. ¤

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.

Hvis du sender din salgstekst til 
redaktøren (se side 2).
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Nytårsparaden 2005
Af Me�e Mejlgaard

Ja, selvom der endnu er længe til, 
at vi skriver 2005, er vi allerede i 
fuld gang med planlægningen af 
det nye år. 

Det første arrangement i det nye 
år vil være Nytårsparaden. Sidste 
år forsøgte vi et helt nyt koncept 
med fælles gudstjeneste, grup-
pemøde og spisning. Spejderne 
havde også langt større indflydel-
se og deltagelse i gudstjenesten. 
E�er en virkelig god oplevelse 
sidste år, forsøger vi nu igen. 

Fremmødet til sidste års nytårsparade var 
stort.

Alle spejderenheder vil deltage i 
gudstjenesten. Bæverne vil pynte 
kirken rigtig flot, ulvene synger 
og tegner, og troppen øver noget 
drama og står for oplæsning af 
bønner, tekster osv. Alle enheder 
vil på møderne op til nytårspa-
raden arbejde sig frem til denne 
dag. Bæverne vil samtidig tage 
aktivitetsmærket "kirkemærket". 

E�er en festlig gudstjeneste af-
holdes gruppemøde for ledere og 
forældre, mens børnene under-
holdes i et andet lokale. Troppen 
vil have fremvisning af deres 
nyeste film og hele arrangemen-
tet slu�er med fælles a�ensmad 
for alle. 

Troppen lavede et optrin sidste år.

Det hele løber af stablen søndag 
den 16. januar 2005. Seddel herom 
vil blive uddelt i juleferien, men 
sæt allerede nu kryds i den ny 
kalender. Vi glæder os til at se 
rigtig mange! ¤
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Den 2. og 3. oktober 2004 var 
ulvene på tur i Skovhytten i 
Lisbjerg Skov. Turens tema var 
”omvendt weekend”.

Af Leif Petersen og Claus Gammelmark 
Therkildsen.

Det hele startede med en underlig 
indbydelse til ”Omvendt week-
end”. Kørselsvejledningen samt 
weekendens navn, tidspunkt og 
ulvelogo var byttet rundt. Det 
var beskrivelsen af weekenden 
og selve tilmeldingsblanketten 
også. Det lignede ikke sig selv, 
men var sådan set ret logisk, når 
det nu var en omvendt weekend, 
som det handlede om.

En post på løbet.

Om lørdagen den 2. oktober 2004 
mødte rekord mange ulve op ved 
spejderhuset – vi var faktisk 25 
ulve! – FLOT!

Vi blev pakket i bilerne og blev 
transporteret den korte vej til 
p-pladsen ved Skovhy�en. Her 
blev vi sat af, og vi gik det sidste 
stykke op til hy�en, hvor vi blev 
indkvarteret, slog førerbunkeren 
op, fik at vide hvor toiletterne 
var osv.

E�er at have spist den medbragte 
madpakke (det er utrolig lækre 
madpakker, som ulvene har med 
– vi var mange ledere, som var 
meget misundelige!) skulle vi på 
omvendt løb.

Så er der madpakker...

Omvendt løb var et stjerneløb 
med 10 poster. Lines mor stod 
i midten af stjernen og sendte 
grupperne rundt, så alle nåede 
alle poster trods det til tider ret 
våde vejr! Alle hold startede med 
100 point og det gjaldt så om at 
få så mange minuspoint på hver 
post, og det hold, som havde 
mindst point, når løbet var slut, 
vandt. Det blev holdet med Peter, 

Dnekeew tdnevmo
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også underligt at se et eventyr 
bagfra!

Så var det igen ved at blive tid til 
noget mad, og derfor skulle vi nu 
have morgenmad! Morgenmaden 
bestod af cornflakes og havregryn 
med mælk, hjemmebagte boller 
og købe franskbrød med smør, 
marmelade og/eller pålægscho-
kolade.

E�er spisning følger opvasken.

E�er morgenmaden var der lige 
en række praktiske ting, som 
skulle ordnes. Der skulle vaskes 
op, tørres af og sæ�es på plads, 
og na�øjet skulle lægges frem, 
så det var nemt at finde, når det 
blev mørkt.

Til sidst men ikke mindst, så 
skulle der graves et par huller 
i jorden i skovbunden, og heri 
skulle toiletspandene tømmes! De 
5 som gik i 3. klasse var nu blevet 
så store, at det var deres tur.

Skovbunden var fedtet, så det var 
hårdt at grave. Da hullerne var 

Janne, Rikke, Mathilde og Jea-
ne�e, som vandt. De nåede helt 
ned på 18 point!

Nu var klokken e�erhånden ble-
vet 3 om e�ermiddagen, så nu var 
det blevet tid til formiddagsteffe 
(teffe er en sammentrækning af 
the og kaffe) med hjemmebagt 
kage! Der var endda nogle foræl-
dre, som havde bagt en omvendt 
kage, på den måde at forstå, at 
glasuren var under kagen og ikke 
ovenpå!

E�er teffen var det blevet tid til 
omvendt teater. Ulvene blev igen 
delt ind i 5 hold, som hver især 
fik fortalt eller læst et eventyr fra 
start til slut. Meningen var nu, at 
eventyret skulle øves bagfra, så-
dan at vi startede med slutningen 
og slu�ede med begyndelsen.

Et omvendt eventyr.

Efter at have øvet lidt, skulle 
eventyrene opføres på scenen, 
som var blevet opbygget i dagens 
anledning. Det var sjovt, men 

Dnekeew tdnevmo
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Dnekeew tdnevmo
dybe nok skulle spandene hentes, 
tømmes, skylles og gøres klar 
til brug igen, hvore�er hullerne 
skulle dækkes til. Det var måske 
ikke verdens lækreste opgave, 
men alle overlevede uden at blive 
alt for beskidte!

Et par seje ulve i gang med et "lortejob".

Oven på de fysiske udfoldelser 
var det blevet tid til at spille en 
masse medbragte spil eller at teg-
ne. (Tegningerne er vist et andet 
sted i bladet). Det var e�er hån-
den blevet mørkt, så det foregik i 
olielampens skær eller i skæret fra 
alle stearinlysene – hyggeligt!

Så var det blevet tid til morgen-
andagt. Lisbet fortalte om en 
edderkop og dens edderkop-

pespind. Inden de første faldt i 
søvn nåede de fleste at lave deres 
egen edderkop ud af pap og en 
piberenser. Alle var dog vågne, 
da der pludselig blev serveret 
frugt, inden det var blevet tid til 
at komme i na�øjet og få børstet 
tænderne.

Der hygges i skæret fra stearinlysene.

Da alle lå i soveposerne var det tid 
til morgengymnastik og here�er 
en god lang godmorgen-historie 
om Emil fra Lønneberg inden alle 
faldt i søvn.

Søndag morgen startede vi med 
at sige GODNAT og vi fik a�ens-
kage og sa�evand inden vi skulle 
til lejrbål. Her var god underhold-
ning fra 3. og 4. klasserne, og Julle 
lærte os at råbe forskellige råb 
baglæns.

Da vi var færdige med lejrbål 
skulle vi have a�ensmad, men 
da var klokken også blevet 8:30. 
Leif havde lavet kødsovs og spa-
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ghe�i med salat. Maden var god 
(sagde nogle), og alle spiste af det. 
Bage�er blev der vasket op af 3. 
klasserne.

Fælles opvask e�er morgenmad.

Så var der frikvarter de næste 2 
timer, hvor vi løb rundt og legede, 
nogle med hinanden og nogle 
med lederne.

Der lægges en god strategi til Stratego.

Med lederne legede vi Stratego. 
Julle havde det ene hold og Leif 
det andet. Me�e og Ane�e var 

dommere, men de snød, så de får 
ikke lov at være med en anden 
gang!

E�er middagsmaden var vi på 
løb. Vi skulle lave vores om-
vendt-mærke, bygge en hulle 
og så bandt vi ra�er sammen til 
“kunst”. Intuitiv pionering kaldte 
lederne det.

Intuitiv pionering.

Om e�ermiddagen fik vi kage og 
sa�evand, og så skulle vi hjem. ¤

Dnekeew tdnevmo

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.
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Program for ulvene

November:
 8. 2. og 3. klasse skal på refleksløb mens 4. 

klasse skal på Mowgliløb i skoven

 15. Vi arbejder med kompas og kort

 22. Put i bø�en

 27. Juleafslutning

JULEFERIE  JULEFERIE  JULEFERIE  JULEFERIE

Januar:

 3. Leg og forberede Nytårsparade

 10. Forberede Nytårsparade

 16. Nytårsparade

 17. Stjerneløb

 24. Noget med kort

 31. Vi skal lave et kompas

Februar:
 6. Fastelavns Gudstjeneste i Elsted Kirke

 7. Fotoløb

 14. VINTERFERIE
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 21. Fuldmånemøde

 26. Dagen for det store lodseddelsalg - indbyd-
else følgerw

Program for ulvene

Her følger de 13 tegninger, 
som blev lavet lørdag a�en 
på omvendt weekend.

Tegnerne er: Camilla N.Ø., 
Camilla N., Caroline N.P., 
Eva, Janne, Jeane�e, Line, 
Mads, Marie N.D., Ma-
tilde, Michelle, Sara og  
Victor. ¤
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Tegninger fra ulvene...
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...og flere tegninger fra ulvene
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Net Spejder
Lej computerprogrammer fra 
Microso� til medlemspris.

Ja, du læste rigtigt, nu kan du 
leje en licenser til Windows og 
Office-pakken.

Af Jan Thorsen

KFUM-Spejderne har indgået 
en aftale med Microsoft, som 
betyder, at du, uanset om du er 
bæver, ulv, spejder eller leder, kan 
leje en licenser til Windows og 
Office-kontorpakken. Så trænger 

familie-compu-
teren til lidt nyt 
so�ware, er en le-
jea�ale måske en 

løsning.

Der er to programpakker:
Pakke 1 består af:

• Office Professional (indeholder 
Word, Excel, PowerPoint, Ac-
cess, Outlook og Publisher)

• Frontpage

• Visual Studio.NET Professio-
nal

• Pris: kr. 350,- inkl. moms pr. 
år (købsprisen er typisk 3.000-
5.000 kr.)

Pakke 2 består af:

• Pakke 1

• Windows opdatering (kræver at 
man minimum har Windows 95 
installeret i forvejen)

• Pris: kr. 550,- inkl. moms pr. år

A�alen gælder for et år ad gan-
gen, og det er altid de nyeste 
programmer, man lejer, dvs. pt. 
Windows XP og Office 2003 Pro.

A�alen træder i kræ� fra årsskif-
tet, og skal bestilles inden den 10. 
december 2004.

Er du interesseret, så kan du læse 
mere på adressen: h�p://www.
spejdernet.dk/nyhedsartikler/41-
licenser 

Bemærk dog, at a�alen kræver, 
at man bliver opre�et som bru-
ger på SpejderNet. Det er nu 
ikke det store problem, idet alle 
medlemmer af KFUM-Spejderne 
kan oprettes som brugere på 
SpejderNet.

På adressen: h�p://www.spejder-
net.dk/Lederen/hj%C3%A6lp/
bliv%20medlem.aspx, kan du 
læse mere om, hvordan du bliver 
bruger på SpejderNet. ¤
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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 Ju-
nior-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-Reporter, som belønnes 
med en pose spejderhagl.

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

Christian D. Sørensen

fra troppen for hans flo�e ar-
tikkel om troppens Film-Week-
end. 

Du kan læse vinderhistorien  på 
de næste sider.
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Troppen har vanen tro flyttet 
Hollywoods stjernespækkede 
optagelser til spejderhuset i 
Lystrup. I denne hæsblæsende 
reportage følger vi optagelses-
forløbet på nært hold.

Af Christian D. Sørensen

Dag 1:
Igen, igen har spejderne sat sig for 
at lave en utrolig spændende, og 
hel fantastisk film.

Det hele startede ved spejderhu-
set, hvor vi mødtes kl. 19:00. Der 
var gjort rent indenfor, og for at 
der ikke skulle gøres rent igen, 
må�e alle stille deres sko ude i 
entreen.

Sikke nogle brede skuldre Silas har fået af at 
komme på e�erskole?!?

Da vi så var kommet indenfor, 
blev vi budt velkommen af sta-
ben. Jan fortalte, at vi havde 2 
valg. Enten kunne vi sove inden-

for, eller vi kunne slå 
telt op udenfor. (Hvis 
man ville sove indenfor, 
skulle man selv pakke ALT væk 
om morgenen).

Me�e klar til optagelse.

Da vi havde slået telte op, fik vi 
rollerne til filmen uddelt - det var 
der mange, der var spændte på. 
Vi fik lov til at gå lidt rundt for 
os selv. Det var egentlig meget 
hyggeligt. Men så lidt senere på 
a�enen, skulle vi til at se de 2 
andre film fra de forrige år, de 
var mægtige gode begge 2. Da vi 
havde set dem, var de fleste ved at 
være træ�e, så vi begyndte lige så 
stille at liste i seng. Det var alt fra 
den første spændende dag.

Dag 2:
Nu begyndte alt det sjove. Nu 
skulle vi nemlig i gang med fil-

Reportage fra filmweekenden
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men. Der var mange forskellige 
steder vi optog filmen.

Da vi var færdige med det første 
af filmen, skulle vi ind og have 
frokost. Der var nogle utrolige 
dejlige spejdere, der havde smurt 
en masse dejlige madder til os. 
Da vi var færdige med det, kom 
der en lille pause, da der lige var 
noget, der lige skulle redigeres 
færdigt. Men ingen fik lov til 
at gå stille omkring, vi havde 
nemlig stadigvæk 2 kulisser, der 
skulle laves færdige nede i Bæver 
lokalet.

Hvad er en film uden en Grogl?

Lidt senere skulle Falke patruljen, 
som er heltene i filmen, ned på 
havnen for at blive filmet. De blev 
kørt derned. Men der var mange, 
der gerne ville ind og se på. Og 

så var Anne frisk og 
sagde, at hun gerne ville 
tage bussen ind til havnen, 
så vi kunne se på. Resten af dagen 
gik med at filme.

Om aftenen fik vi hotdogs og 
pomfritter, det smagte utroligt 
godt. Det var meningen, at vi 
skulle have set en film, men den 
film, som vi skulle have set, havde 
de ikke med. Men den havde min 
lillesøster Louise. Så Christina og 
jeg gik hjem e�er filmen. Den var 
mægtig sjov.

Så begyndte det at blive sent af-
ten. Derinde, hvor vi lå og så film, 
var der nogle, der skulle sove, så 
vi gik også i seng. Men jeg blev 
oppe og så på, at de var ved at 
redigere (det gjorde de indtil godt 
og vel kl. 3:00 om na�en). Det var 
så slut på endnu en meget spæn-
dende dag.

Man bli'r så træt...

Reportage fra filmweekenden
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Reportage fra filmweekenden
Dag 3:
I dag fik vi lov til at sove lidt læn-
gere, det var bare dejligt. Vi fik 
morgenmad. Da det var overstået, 
skulle teltene pakkes sammen, 
det var jeg bl.a. selv med til.

Da det var gjort, legede vi nogle 
lege. Da klokken blev 10:30, gik 
vi ned til kirken, hvor der var 
BUSK gudstjeneste. Det var også 
dernede, at vi skulle præsentere 
vores film. Den var bare blevet 
helt vildt god - men nu var det jo 
også spejderne, der havde lavet 

filmen ”Spejdersnus”. 
Men man kunne jo heller 
ikke forvente andet.

Da vi var færdige med gudstje-
nesten, skulle vi tilbage og hente 
vores ting, som stadig stod i spej-
derhuset. Det var også der oppe, 
at vi slu�ede af.

Tak for en UTROLIG DEJLIG 
weekend…vi glæder os til næste 
år! ¤

Selv filmstjerner har sure pligter.



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2004/2005 23

Bag om ”Reportage fra filmweekenden”
I denne reportage går forfa�eren 
bag om kulisserne og forsøger 
at give læseren et indblik i pro-
blemstillingerne i løbet af en 
filmweekend.

Af Signe Henriksen

Det var en lidt våd fredag, da vi 
skulle sæ�e telt op…….. Christina 
er ikke så go’ til at sæ�e telt op, 
og vi slog det helt forkert op to 
gange, og for tæt på drengenes, 
så det var nu ikke så sjovt, men til 
sidst kom det til at stå op!........

Men ellers var det en rigtig sjov 
weekend, og vi hyggede os rigtig 
meget…….. 

Filip og Casper slapper af mellem de hårde 
filmoptagelser.

Men det kunne nu godt være lidt 
kedeligt, når vi ikke skulle lave 
noget…….. Det var så en lille 
smule om filmweekenden!........ 
Fra Signe…….. Troppen…….. 

PS. Det blev en rigtig go’ film, 
men den blev ikke så lang! ¤

Er Gi�e mon ved at give Groglen en tand-
rensning?

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 
(8672 2245) for yderligere in-
formation.
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Program for spejdertroppen

November
 31. Et kreativt møde...

December
 3.-5. Weekendtur - indbydelse følger.

 7. Patruljemøde: Sidste nyt fra PL/PA’erne

 14. Tropmøde: Juleafslutning med folkedans

 21. JULEFERIE

Januar
 11. Tropmøde: 1. møde e�er Juleferien

 16. Nytårsparade - indbydelse følger

 18. Tropmøde: Bålkapper / Walkieløb / Midt om 
Na�en

 25. Tropmøde: Walkieløb / Midt om Na�en / Bål-
kapper

Februar
 1. Tropmøde: Midt om Na�en / Bålkapper / Wal-

kieløb

 6. Fastelavns-Gudstjeneste i Elsted Kirke.
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Program for spejdertroppen

 8. Stabspatruljemøde: Planlægge 
Tropmøde: Kodea�en

 15. VINTERFERIE

 22. Patruljemøde: Endnu et succesfuldt møde fra PL/
PA’erne

 26. Lodseddelsalg & Spejderhus-trops-hygge:  
Vi sælger lodsedler sammen med rasten af grup-
pen og laver tropshygge e�er strabadserne.

 30. Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Kreativt halløj. 
Stabspatruljen: Planlægning m.m.

…  behøver du kun et dankort

med Visa for at få en lang række

fordele. Med Check-in-pakken er

der penge at spare. Fx er renten

høj på din lønkonto. Til gengæld

er den lav på en kassekredit op til

25.000 kr. og på et lån op til

50.000 kr. Alt i alt en lang række

økonomiske fordele, der gør livet

lettere for dig. Læs mere, og til-

meld dig på www.nordea.dk,

eller kom ind til os.

Er du mellem 
18 og 28 år …
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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

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
  2010 8955
Susanne  Petersen Elstedvænge 23 8622 6352 

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

charlo�ekallestrup@yahoo.dk 

Adresseliste - Lederne
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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 2616 2887
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 
Daniel Bentzen Slåenbakken 6 2395 5663

Tropleder
Gi�e Bech Lauridsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 8672 2245  

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 6088 3124
Anne  Finnerup Søgade 10 A 3920 6720 

afinnerup@hotmail.com 2980 0210
Anders Kjeld Jensen Heimdalsvej 10 
 anders_kjeld@hotmail.com 2260 7732
Jacob Sandfeld Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 8672 2245 

jl@kfumscout.dk 2627 2245

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!

