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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

Nytårsparade 2005
Søndag den 16. januar a�oldt 
vi traditionen tro Nytårsparade 
med e�erfølgende generalfor-
samling og fællesspisning i 
Lystrup kirke. Igen i år var der 
stor opbakning fra både spej-
dere, forældre og søskende, og 
som de fleste nok har set på for-
siden af lokalavisen (uge 3), var 
vi ganske mange.

Af Me�e Mejlgaard

Nytårsparaden gennem 
ulveøjne
Jeg fik en lille snak med Lærke Sø-
rensen (10 år) og Peter Brandholt 
(10 år), som begge er ulveunger. 

Peter og Lærke

Der var hurtig enighed om, at 
fremvisningen af troppens film 
»Spejdersnus« var noget af det 
bedste ved hele arrangementet. 
Det var sjovt at se de »store« 
spejdere spille rollerne i filmen, 
og både Peter og Lærke glæder 

sig til, at det en dag bliver deres 
tur til at spille med i sådan en 
film.

Lærke fortæller videre, at det er 
en sjov tanke at sidde og se film 
i en kirke, det plejer jo at være i 
biografen eller hjemme i stuen. 

Gudstjeneste på 
»amerikansk«
Hos Lærke er der ingen tvivl - 
Gudstjenesten var altså det bed-
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Nytårsparade 2005
ste. Begge synes, det var spæn-
dende og meget anderledes end 
en almindelig gudstjeneste. 

»Det var nogle gode sange, og 
jeg kendte flere af dem fra ulve-
møderne, men jeg synes, det var 
lidt for meget, at folk begyndte 
at klappe med – det er sådan no-
get de gør i Amerika!« fortæller 
Lærke, »og det var sjovt selv at 
optræde.«

Med fanerne forest på vej mod kirken.

Drama under 
gudstjenesten
Det samme mener Peter, som 
havde hele familien med og 
synes, det var hyggeligt at de 
kunne se, hvad ulvene havde 
øvet på. Begge fortæller de, at 
det var spændende at se troppen 
lave drama over teksten, som der 

blev prædiket over. »Det gør, at 
man bedre forstår, hvad der bliver 
sagt« fortæller Peter, imens Lærke 
supplerer: »Det gør, at man bedre 
kan forestille sig det, der bliver 
sagt og selv danne nogle billeder 
inde i hovedet.«

Der var trængsel til spisningen.

Spas med klanen
Under generalforsamlingen stod 
et par medlemmer fra klanen for 
underholdning af de mange børn. 
Imens Peter synes, at det var me-
get sjovt, synes Lærke, at 4. klas-
serne måske var lidt for gamle til 
at være sammen med bæverne og 
de små søskende – det lød lidt sjo-
vere, det der var for troppen.

Lærke fortæller grinende, at det 
var sjovt at se sig selv på forsiden 
af avisen, og at hun næsten ikke 
troede, at det var sandt, da hendes 
far kom og fortalte det. 

Jeg kan forstå på både Lærke og 
Peter, at det var en rigtig god dag, 
og at de er enige om, at de gerne 
vil med igen næste år! ¤
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Køb - Salg - Byt
eller en kasket, så kan du også 
sende en købstekst til redaktøren 
(se side 2). 

Når redaktøren har modtaet din 
annonce vil den komme GRATIS 
med i næste 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. 

Grøn gren giver også mulighed 
for, at du kan købe, sælge og bytte 
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).

Har du ryddet op og mangler du 
stadig en uniform, en sovepose 
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Program for Bæverne
Som bæverledere forsøger vi 
at give børnene viden igennem 
leg. 

Og i løbet af marts vil vi lære om, 
og lege med vore sanser. Hvordan 
er det at smøre mad med bind 
for øjnene? Hvordan laver man 
en båre til en, der ikke kan gå? 
Hvor mange ting kan vi huske på 
een gang? Hvordan skaber man 
lyde osv?

David og Goliat fra Bævernes dukketeater i 
Lystrup Kirke.

Marts
         1.    Førlighed/følesansen

         8.    Høresansen

       15.    Lege, finde, kaste og 
trille med æg på højen

       22.    PÅSKEFERIE

       29.    Synssansen

I hele april måned vil vi beskæf-
tige os med eventyrenes verden. 
Vi vil fortælle, skrive, fremstille 

og lege med eventyr. Og til sidst 
få aktivitetsmærket “Eventyr”.

April
         5.    Hvem er H.C. Ander-

sen? Kan bæverlederne 
spille skuespil? Og 
hvordan laver man 
rigtige eventyr ting?

       12.   På eventyrløb

       19.    I gang med at skrive 
vore egne eventyr

       26.    Eventyropvisning for 
forældre og søskende, 
samt uddeling af mær-
ker – seddel følger

I maj måned vil vi arbejde hen 
mod vores 10 km vandretur, samt 
forberede os til årets sommerlejr. 
Samtidig vil vi tage aktivitets-
mærket »Jeg kan selv«.

Maj
         3.    MØDET AFLYST!

         5.    Distriksturnering for 
bævere og ulve – sed-
del følger

       10.    Forberedelser til van-
dreturen

       17.    Vi tænder bål, varmer 
flutes, saver brænde, 
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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.

og fremstiller vores 
egen legetøjsdolk

       21.    10 km vandretur – sed-
del følger

       24.    Leg i haven med bål og 
forhindringsbane

       31.    Lave stofposer til som-
merlejren samt leg med 
gamle cykelslanger

Juni
         7.    Sidste bævermøde. 

Hjem til Gerda og spise 
pandekager

                OBS: Bæverne skal 
hentes hos Gerda.

10. – 12.  Bæversommerlejr 
– seddel følger

Bæverne i Lystrup Kirke med deres mange flo�e "dukker."
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Hvert år, den sidste lørdag før 
julekalenderne starter, tager 
ulvene en tur i skoven og finder 
ting til juledekorationer og spi-
ser madpakker.

Af Leif Petersen (og ulvene)

På denne tur holder lederne 
særligt øje med, hvad hver 
enkelt Ulv laver. Dette bliver 
nemlig skrevet ned, så snart 
vi er tilbage i spejderhuset.
Imens vi spiser æbleskiver siger 
hver Ulv så på ski� et tillægsord. 
Disse ord sæ�es ind i historien i 
den rækkefølge, som de nu kom-
mer. Som I kan se nedenfor giver 
det en ret underlig og sjov histo-
rie.

Ulvene på vej ind i Skårupgård skov.

Tillægsordshistorie
Det var en åndsbollet og fed lørdag 
morgen. De mange søde ulveunger 

var dumme og rare, og klar til at gå 
en glad tur til den sure skov.

Til kloge Camilla og søde Mar-
lenes blå fornøjelse havde pæne 
Julle valgt at tage sine dragede 
sælskindsluffer med.

De medbragte madpakker nydes i skoven.

Vel ankommet til den kloge skov, 
så seje Signe, 8-årige Janne, yndige 
Maria og yndige Anette deres 
snit til at danse om et sexet jule-
træ. E�er den grinende dans løb 
de højglanspolerede ulveunger op 
på den skævbenede bakketop. Seje 
Leif kunne dog ikke følge med, 
og sporty Cecilie fik så ondt af 
ham, at hun valgte at blive nede 
sammen med ham. Senere i den 
flamingofarvede skov fandt sultne 
Kristian nogle utroligt dejlige 
kæppe og smadrede dem mod 
de hæslige træer.

Men hvad var nu det?! Grimme 
Emilie havde valgt at gå sin egen 
tykke vej i skoven. Heldigvis for 
den tynde ulveunge fandt opfind-
somme Glen hende hurtigt igen.

Ulvene på Juletur
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Så bliver der lavet jule-dekorationer.

Da det blev frokos�id beslu�ede 
velsmagende Andreas at spise sin 
underlige madpakke på ryggen. 
Det skulle e�ersigende fremme 
den tørstige smag. Men hov, der 
manglede en? Lækre Sara! Lang 
tid e�er de andre kom hun ende-
lig dryssende.

Efter den tykpandede frokost 
vendte vi a�er næsen mod det 
ærlige spejderhus. Nogle af de 
tandløse ulveunger var blevet lidt 
træ�e e�er al den vandren i sko-
ven. Unge Simone må�e næsten 
slæbes hele vejen.

Modsat var det med det utro-
lige trekløver: ulækre Jonas, vamle 
Søren og tandløse Lasse. Al den 
friske lu� var gået dem til deres 
julede hoveder, og de var fulde af 
fede spillopper.

Da vi kom til den dumme stol 
skåret i træ hoppede kloge Nan-
na hurtigt op og sa�e sig til re�e. 
Høje Marie var dog ikke sen til 
at overtage pladsen. Men alt 
var ikke fryd og gammen. Bag 
de skøre tøser gik to hjælpsomme 
drenge, mystiske Victor og sjove 
Peter, og brokkede sig over alt 
lige fra deres sultne maver til 
farven på bladene. Sikkert også 
over det gode solskin, som kom 
sidst på turen.

I skoven samles der ind til juledekoratio-
ner.

Nu skal man jo ikke tro, at alle 
ulve er nogle gamle brokhoveder. 
Faktisk viste syge Nadja og skæve 
Laura, at alt er sjovt. De fniste og 
fniste til bladene faldt af træerne. 
De�e var til stor glæde for grønne 
Nicolai og modbydelige Lasse, der 
samlede alt op fra jorden.

Ulvene på Juletur
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Ulvene på Juletur

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.

Nogle af de færdige juledekorationer.

Hjem kom vi dog til sidst. Straks 
opdagede de åndede ledere, at der 
manglede en! Men sorte Mads 
havde blot gemt sig på en nøgen 
hylde.

Efter de hjernedøde ulveunger 
havde lavet mange søvnige deko-

rationer, blev der sunget og spist 
åhh-så-irriterende æbleskiver. 

Således slu�ede den lave og høje 
juleafslutning. ¤
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I november var 4. klasses-ulvene 
på Mowgliløb i skoven. Her 
deltog nogle af tropsspejderne 
som “bussemænd” for at gøre 
det hele lidt mere “farligt” og 
spændende.

Af Hanne Møller

Først mødte nogle fra troppen op 
ved festpladsen. Da Julle kom, 
a�alte vi, hvor vi skulle gemme 
os. 

Så kom Ulvene endelig. Vi løb 
hurtig ned i skoven og gemte os. 
Da der var pænt koldt, håbede 
vi, at de snart ville komme forbi, 

så vi kunne få varmen i 
kroppen igen. 

Da ulvene kom forbi, hoppede 
vi ud og skreg som gale. Vi fandt 
så ud af, at vi havde været så 
skræmmende, at der var nogle, 
der begyndte af græde. Så kom 
der en ny gruppe. Så hoppede 
vi ud igen. Så hoppede og skreg 
vi, men der var også en, der blev 
meget forskrækket og begyndte 
at græde. 

Bage�er gik vi ned til lejrpladsen, 
og vi sa�e os ned, som var vi helt 
uskyldige. ¤

Skræmmeaften for ulvene

Janne Mejlgaard har tegnet denne flo�e tegning af fanevagterne fra Nytårsparaden.
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Program for ulvene

Februar:
26.-27.    Lodseddel-salg, samt gruppeweekendtur

       28.    Mødet er AFLYST, da vi har været på week-
endtur

Marts:
         7.    3. og 4. klasse på brandstationen

2. klasse laver sjov med ild

       14.    2. klasse på brandstationen
3. og 4. klasse laver sjov med ild

       21.    PÅSKEFERIE

       28.   PÅSKEFERIE

April:
         4.    Knobtavle, vi påbegynder et nyt mærke

       11.    Knobtavle

       18.    Knobtavle

       25.    Mål med din krop

       30.   Arbejdsdag i Skovhy�en
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Maj:
         2.    Vi skal på forårs-løb

         5.    Distriktsturnering, seddel følger senere

         9.    4. klasse får besøg af troppens ledere
2. og 3. klasse laver tricks med tov

       16.   PINSEFERIE

20.-22.    Vi tager på weekendtur, hvor vi skal øve os i 
at bygge en lejrplads.
– seddel følger senere

       23.   AFLYST da vi har været på weekendtur

       30.    4. klasse får besøg af troppens ledere
3. klasse skal lære om bål
2. klasse skal tage dolkebevis

Juni:
         6.   4. klasse får besøg af troppens ledere

3. klasse skal lære om bål
2. klasse skal tage dolkebevis

       13.   Hyggea�en, sidste møde inden sommerfe-
rien

Uge 25: Sommerlejr på Hummelmosen 
–seddel følger

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-Reporter, som belønnes 
med en pose spejderhagl.

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

Me�e Clemmensen

fra troppen for hendes fine artik-
kel om Nytårsparaden i Lystrup 
Kirke. 

Du kan læse vinderhistorien  på 
næste side.
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Hep-hey! Her skriver Me�e fra 
troppen om, hvordan hun ople-
vede Nytårsparaden den 16. ja-
nuar. Og for denne fantastiske 
beretning vinder hun præmien 
som bedste Junior-Reporter!

Af Me�e Clemmensen

Det hele startede med, at vi 
mødtes ved Spejderhuset og gik 
i samlet flok ned til kirken. 

Nytårsparaden fylder godt op på stien op 
mod kirken.

Da vi var kommet ned til kirken, 
skulle bæverne gå ind med de lys, 
der står oppe ved alteret.

E�er det skulle troppen opføre et 
lille skuespil, som handlede om 
den verden, da Jacob, Johannes 
og Peter levede, og så så man, 
hvordan det var igennem tiden, 
det var meget spændene. 

Efter de havde opført 
det perfekte skuespil, 
holdt Hans (præsten) en 
gudstjeneste, og det handlede 
om venner, men nu ikke mere om 
det. Der var også barnedåb med 
en lille pige, som skulle hedde 
Sofie. Hun var så sød. Så var der 
altergang, der gik mange, der gik 
faktisk så mange, at der ikke var 
flere krus så de blev nødt til at 
tage papkrus.

Så var der kakao og boller (som 
sædvanligt). Der var så mange, at 
nogle må�e sidde nede i kælde-
ren. Så skulle de voksne til grup-
pemøde, som vi børn åbenbart 
ikke må�e høre. 

Vi skulle lege udenfor. Vi var delt 
op med ulve og bævere sammen 
og troppen for sig selv. Troppen 
legede en leg, som jeg ikke lige 
kan huske, hvad hedder, men den 
var ikke så sjov, som jeg havde 
forventet, men det er jo smag og 
behag. 

Da vi havde leget lidt selv, skulle 
vi spise. Vi fik gulerodssalat og 
en slags gryderet. Det var så slut 
på denne dag, og det var en fan-
tastisk dag. ¤

Nytårsparade
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I første weekend i december tog 
troppen på tur til Vissinghy�en. 
Den sure hy�enisse havde været 
på spil med en saks, så hele pro-
grammet var spli�et op i atomer, 
og man var nødt til at trække 
programpunkterne i tilfældig 
rækkefølge.

Af Hanne og Marie

Da vi havde sat vore tasker i hyt-
ten, var det mega koldt! Vi skynd-
te os at tænde op i brændeovnen, 
hvilket blev lidt røget. E�er det 
sa�e vi os ind i spisesalen, og der 
blev lavet regler. Mange regler! 

Vi blev delt op i grupper, som vi 
skulle være sammen med hele 
weekenden. Gruppernes navne 
var paragraf 1, 2 og 3. Vi skulle 
skrive takkebrev, som om vi hav-
de vundet en Zulu Award. Senere 
på a�enen skulle vi se vores suve-
rænt gode film: Spejdersnus. 

Næste dag havde Vissingsnis-
sen været der. Den havde lagt 
et brev og taget vores program 
og klippet det i stumper og styk-
ker! ØV! Nissen ville straffe os, 
fordi at vi ikke havde givet den 
risengrød. Så det kunne være, 
at vi skulle have a�ensmad kl. 
12:00 om e�ermiddagen. Det var 
ikke så lækkert, men nogle af os 
fik chokolade-fondue m.m. Det 

var en meget omvendt 
dag. Men det var meget 
sjovt. 

Vi skulle trække et sammenrullet 
papir, hvorpå der stod, hvad vi 
skulle lave, f.eks. at man skal lave 
havregrød kl. 17.08. Det kunne 
man godt grine lidt over, og det 
skulle vi have til morgenmad. 

Det er en meget sporty trop vi har i Ly-
strup.

Vi håber, at nissen er ved at være 
tilfreds med den »straf«, som han 
har givet os. 

Men Hanne og Marie synes, at 
nissen må have været lidt tykhu-
det for at kunne holde varmen i 
denne kulde, som der var, da vi 
kom. Men om na�en blev det dej-
ligt varmt, så da vi stod op var der 
nogenlunde varmt. 

Søndag morgen kl. 12:00 blev de 
hentet af deres dejlige forældre. 
 ¤

Troppens juleweekend
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Troppens juleweekend
Til juleweekenden trak spejder-
ne mange forskellige opgaver og 
aktiviteter. Her kan du se nogle 
af resultaterne fra weekenden.

Anmeldelse af 
Spejdersnus
Af Niklas, Magnus, Ida, Camille og Fie

Filmen var fantastisk, brillant, 
god og sidst, men ikke mindst, 
vidunderlig og praktinstående!!

BT og Ekstra Bladet giver begge 
10 stjerner ud af 6.

Skuespiller-indsatsen var godt 
nok fantastisk, hvor der må være 
blevet arbejdet i Hollywood-
klasse.

Gad vide hvad de mon har 
tjent?

Selvfølgeligt var holdet bag fil-
men unik og uimodståeligt!!

Filmen fik elleve Oscars i forskel-
lige ting, bl.a. Bedste Film.

Men det var lidt ærgerligt, at ko-
stumerne ikke fungerede særligt 
godt.

Julesang 1

Mel.: På lo�et sidder Nissen

Spejderne de går så lang en tur en 
juletur, en juletur.
Spejderne de har ikke fået mor-
genmad, men julehumøret er helt 
i top.
Den gnavne Julenissen sidder på 
lo�et – sidder på lo�et og maven 
den knurrer,
Så vi vil gerne gøre ham, åh så 
glad, åh så glad.
Vi har på et par løb så vi gør ham 
glad igen.

Julesang 2

Mel.: På lo�et sidder Nissen

På lo�et sidder spejder’n med 
sit julebrød
og spiser grød – den er så sød.
Han spiser og han danser, for 
han er så glad, 
For julegrød det er hans ynd-
lingsmad.

Men så kom lederne og snak-
kede, 
og de snakkede, og de snakkede
for julegrød de også vil have,
men jeg sagde bare, må I ej.
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Troppens juleweekend

Gymnastiske øvelser fra troppens møde om 
gamle spejderfærdigheder.

Takketale
Af Christina, Stinne, Jonas J.M., Louise og 
Jonas T.L.

Jeg havde aldrig troet, jeg ville stå 
her i dag. Men nu når jeg står her, 
vil jeg gerne takke nogle menne-
sker, jeg arbejder sammen med. 

Samtidig vil jeg gerne takke alle 
folkene bag den fantastiske film: 
Spejdersnus, bl.a. Danse Dorit 
som havde meget stolthed. Så 
var der jo også Kloge Åge, der, 
som bekendt, sagde meget – en 
smagssymfoni for ganen. 

Så var der jo mig selv, 
Sporty Spejder, jeg har 
læst i Sladderbladene, at 
jeg har meget vovemod.

Jeg vil gerne nævne et poetisk 
digt, jeg selv har skrevet:

Spejdersnus er godt,
Spejdersnus er sejt,
I må ej forglemme,
Spejdersnus I må se!

En sidste gang tak og a�er tak. ¤

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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Spejderliv – virkelighedens eventyr
På en korpslejr mødes KFUM-
spejdere fra hele Danmark. Vi 
kommer til at være 15.000 spej-
dere samlet, og det giver nogle 
helt fantastiske muligheder, som 
kæmpe-lejrbål, -gudstjenester, 
specielle aktiviteter og meget 
andet.

Af Gi�e Bech

Guldborgsundlejren 2005
Ingen sommer uden sommerlejr. 
Troppens sommerlejr går denne 
gang til Guldborgsund ved Ny-
købing Falster, hvor vi sammen 
med 15.000 andre spejdere skal 
på korpslejr.

KFUM-Spejderne afholder en 
korpslejr hvert femte år, hver 
gang et nyt sted i Danmark. 

En teltby med flere 
indbyggere end Lystrup!
Selve opbygningen af lejren 
starter �orten dage før, vi tager 
derned. Der kommer til at bo om-
kring 15.000 spejdere i »teltbyen«, 
så alle de ting, der findes i både 
små og store danske byer, er der 
også brug for på Guldborgsund-
Lejren; veje, stier og parkerings-
pladser, vand- og strømforsyning, 
kloak og renovation, butikker og 
kontorfaciliteter, posthuse, red-

ningsvæsen, sundhedsvæsen og 
meget mere. Alt de�e bliver byg-
get op der, hvor der lige nu bare 
er en stor mark.

Korpslejrpladsen som den ser ud før spejder-
ne rygger ind. Guldborgsund i forgruunden 
og Nykøbning F. i baggrunden.

Hvem kan komme med?
En korpslejr er en lejr for medlem-
mer af KFUM-Spejderne i Dan-
mark fra tropsalderen og ope�er. 
Der er også inviteret spejdere fra 
resten af verden, og Lystrup Trop 
kommer til at bo sammen med en 
svensk spejdergruppe fra Skåne.

Hele lejren er opdelt i mindre un-
derlejre, hvor Marselis Distrikt skal 
ligge i Uendeligheden sammen med 
distrikter fra andre dele af landet.
Der kommer også til at være en 
familie-underlejr, Samhørigheden, 
der giver mulighed for, at foræl-
dre også kan deltage på korpslej-
ren, fx i en campingvogn. J 
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Spejderliv – virkelighedens eventyr

Logoet for Korpslejren.

Korpslejrens tema
Temaet for Guldborgsundlejren 
2005 er Spejderliv – virkelighedens 
eventyr. Det er et mo� o, som er 
inspireret af, at 2005 er udnævnt 
til officielt H.C. Andersen-år. 
Sammen med byen Nykøbing 
Falster arrangeres også en hel 
H.C. Andersen-festdag, hvor 
både spejdere og folk fra byen 
kommer til at deltage aktivt.

Fakta 
Guldborgsundlejren 2005 er 
den 18. korpslejr, som KFUM-
Spejderne i Danmark a� older. 
Tidspunktet for de� e fantastiske 
arrangement er 16. - 24. juli 2005. 
Selve lejren kommer til at ligge i 

den nordlige udkant af Nykøbing 
Falster på et areal ud mod Guld-
borgsund. 

Se også www.spejdernet.dk/
guldborgsundlejren ¤

Knyff en som er korpslejrens maskot.

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 
(8610 6415).
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Program for spejdertroppen

Marts   
         1.    Tropmøde: Stomp

         8.    Tropmøde: Knald i låget, labyrint og aktiviteter 
på korpslejr.

       15.    Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Debata�en 
Stabspatruljen: Tilmelding til aktiviteter og 
planlægning

       22.    PÅSKEFERIE

       29.    Patruljemøde: Sidste nyt fra PL/PA’erne og pak-
ke til weekendturen

April   
    1.-3.    Troptur til Skovhy�en – indbydelse følger

         5.    Tropmøde: Fotoløb

       12.    Trop-/Stabspatruljemøde:
Troppen: Træ-dækkeservie�er
Stabspatruljen: Debat og planlægning 

       19.    Patruljemøde: Endnu et fantastisk patruljemøde 
fra PL/PA’erne

       26.    Tropmøde: Turnerings-træning
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Program for spejdertroppen

Maj   
         3.    FRI pga. distriktsturneringen dagen e�er

    4.-5.    Distriktsturnering (Kristi himmelfartsdag og 
dagen før) - indbydelse følger.

       10.    Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Mad på Trangia 
Stabspatruljen: Bålmad

       17.    Trop-/Stabspatruljemøde: 
Troppen: Løb 
Stabspatruljen: Træ-dækkeservie�er og plan-
lægge

20.-22.    Stabspatruljetur: Kanotur kun for PL/PA’erne

       24.    Patruljemøde: Flere vildt sjove idéer fra PL/
PA’erne

       31.    Tropmøde: Vandland

Juni   
         7.    Tropmøde: Sjove korpslejr-forberedelser

       14.    Tropmøde: Afslutning og pakke til korpslejr

 16.-24. juli: Guldborgsundlejren
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Grupperådsmødet den 10. januar 2005
Mandag den 10. januar a�oldtes 
grupperådsmøde for forældrere-
præsentanter og ledere. Her føl-
ger et sammdendrag fra mødet.

Af Dorte Henriksen og Finn Kallestrup

Spejder- og ledersituation
Hos bæverne er der syv ledere, hvoraf 
de fem er på deltid.
Der kommer omkring enogtyve bævere 
til møderne. 
Hos ulvene er lederstaben stadig den 
samme, otte ledere. Der er nu fyrre 
ulve, hvilket kan give lidt problemer 
med pladsen. Vi talte om, at en deling 
af flokken kunne være en ide, uden dog 
at beslu�e noget, da man ikke er helt 
overbevist om, at fordelene vil opveje 
ulemperne.
Hos spejderne er lederstaben også sta-
dig den samme som sidst, seks ledere 
– ikke alle på fuld tid. Der er seksogtyve 
spejdere. 

Korps og gruppe
Korpset har bedt om en fuldstændig 
medlemsopgørelse, hvilket Egon har 
sendt dem.
Det er meget vigtigt, at der er helt styr 
på indmeldelsesblanke�er
Egon har sendt ønskeseddel for a�ol-
delse af loppemarked i 2005
Som reglerne foreskriver, har alle lederne 
i Lystrup Gruppe en ren straffea�est.
Der skal fremover på spejdernes ind-
meldelsesblanket skrives under på, at 
billeder taget af spejderne, må anven-

des til plakater, tryksager og på hjem-
mesiden.

BUSK-dag(e)
Elsted Kirke var igen fyldt til bristepunk-
tet, da der var BUSK-dag den 24. okto-
ber 2004. En del spejdere og forældre 
var med. Den 31. oktober 2004, på den 
rigtige BUSK-dag, var ca. tyve spejdere 
fra Troppen i Lystrup Kirke.
Elsted Kirke har lovet, at BUSK-dagen 
næste år bliver den sidste søndag i ok-
tober.

Gruppehåndbøger
Der er blevet e�erlyst en håndbog for 
Gruppen over praktiske ting, referater 
fra møder, »vi plejer-mappe« samt over 
gruppens kontakter i bl.a. Lystrup. Der 
bliver lavet tre mapper.

Spejderhuset
Fritidshjemmet Rævehulen vil gerne 
tage sig af græsslåning i baghaven. Vi 
må selv skære buskadset ned omkring 
Spejderhuset. Hvis der skal fældes nogle 
træer i haven, skal det ske indenfor de 
næste 2-3 måneder. Det har kun været 
muligt at få ét fag til garage i skolegår-
den. 
Skabene skal �ernes i ulverummet – det 
skulle give mere plads. Gardinerne ven-
ter vi med at ski�e ud. 
Der er arbejdsdag i skovhy�en den 30. 
april 2005. ¤
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Gruppemødet den 16. januar 2005
Søndag den 16. januar 2005 afholdt 
KFUM-Spejderne deres årlige nyt-
årsparade med efterfølgende Grup-
pemøde. Det hele fandt sted i Lystrup 
Kirkes lokaler. Her følger referatet fra 
gruppemødet.

Af Dorte Henriksen og Finn Kallestrup

Der var velkomst ved formanden Finn 
Kallestrup og valg af dirigent Jan Hen-
riksen.
Finn aflagde beretning for 2004, hvor 
han samlede op på alle de aktiviteter, 
som spejderne har deltaget i, bl.a. lod-
seddelsalg, distriktsturneringer, som-
merlejre, BUSK-dage og filmweekend. 
Alle disse aktiviteter har man kunnet 
læse om i Grøn gren, gruppens eget blad, 
der nu har eksisteret i 21⁄2 år i nuværende 
udgave. Finn beny�ede her lejligheden 
til at takke for alle de gode indlæg, samt 
det store arbejde, der udføres fra redak-
tionens side.

Spejderhuset
Vi har stadig Projekt Tværs i vores loka-
ler fem dage om ugen. Kommunen har 
forespurgt om, hvor meget spejderlo-
kalerne bliver brugt i det daglige. Mon 
man har tænkt på at skille sig af med 
Spejderhuset, og dermed gøre det svært, 
måske umuligt, for landets ellevte stør-
ste (!) KFUM-spejdergruppes ledere og 
frivillige, fortsat at kunne tilbyde spej-
der-arbejde i Lystrup? Spejderne deler 
stadig baghaven med Fritidshjemmet 
»Rævehulen«. Vi skal selv opføre og 
finansiere en ny garage i skolegården, 
således at den gamle garage kan �ernes, 
og dermed gøre spejderhaven mere sam-
menhængende med fritidshjemmet.

Det er stadig grupperådsmedlemmerne, 
der står for rengøringen i Spejderhuset 
en gang om måneden, mens Anne 
Grethe tager sig af den ugentlige køk-
ken- og toiletrengøring. Lederne fejer 
gulvene e�er møderne.

Skovhytten
I Skovhy�en er alt træværk udenfor ble-
vet malet, gasforbindelse tjekket af fag-
mand samt flisegulv lagt ved toile�erne. 
Da Skovhy�en er for lille til vore store 
flokke, er man nødsaget til at leje sig ind 
i andre hy�er, når man skal på weekend 
etc. Finn slu�ede sin beretning med at 
takke alle for deres stø�e til spejderne 
og en tak til Alfred, der stadig holder 
øje med Skovhy�en for os.
Ledersituationen i grupperne er tilfreds-
stillende pt. Dog ville det være rart, hvis 
der blandt forældrene måske var en far 
eller to, der kunne hjælpe ved bæver-
møderne.

Regnskab
Egon Rasmussen gennemgik årsregn-
skabet, som viste, at underskuddet ikke 
var blevet så stort som budge�eret. De 
største udgifter i årets løb har været 
hy�eleje, afgi� til korps/distrikt samt 
til enhederne.
Fra 1. januar 2005 skal lederne også til at 
betale kontingent, minimum 75,00 kr.
Vi får muligvis chance for at a�olde lop-
pemarked i e�eråret 2005, så vi kan få 
re�et lidt op på kassebeholdningen.
Hvad korpsafgi�en bruges til kan man 
læse om i Grøn gren nr. 2, 2004. Her har 
udviklingskonsulent Morten Jacobsen 
skrevet et indlæg.
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Der er pt. 42 forhåndstilmeldte til Korp-
slejren.
Der var et spørgsmål fra en forælder, om 
der blev søgt tilskud ved fonde. Vi søger 
indimellem ved Lions Club, Y’s-Men og 
Lystrup Sognestø�e, bl.a. til nye telte.
Endnu et spørgsmål – »Bliver der gjort 
noget ekstra for lederne?« Svar: ikke 
rigtigt – de er igennem deres spejder-
opvækst »opdraget« til at give/yde noget 
for andre uden at skulle have noget for 
det.
Dere�er blev regnskabet godkendt.

Aktiviteter for 2005 blev 
gennemgået
- Der er Fastelavn i Elsted Kirke den 6. 

februar.
- Lodseddelsalg den 26. februar med 

e�erfølgende fællesweekend for hele 
gruppen.

- Distriktstunering den 4.-5. maj for 
Troppen og for Bævere/ulve den 5. 
maj.

- Arbejdslørdag den 30. april i Skovhyt-
ten.

- Sommerlejr for bæverne i Bjørnebo 10.-
12. juni.

- Ulve på Centerlejr Hummelmosen 18.-
22. juni.

- Troppen på Korpslejr Guldborgsund-
Lejren 16.-24. juli. Her skal Troppen 
være værter for en udenlandsk grup-
pe.

- Oprykningsweekend den 13.-14. 
august i Skovhy�en.

- Lystig Lørdag 27. august – markering 
af spejderarbejdet.

- BUSK-dag 30. oktober i Elsted Kirke.
- Nytårsparade 15. januar 2006 med 

e�erfølgende Gruppemøde.
Der blev igen i år delt sedler rundt til 
forældrene, hvorpå de kunne skrive/
a�rydse hvad de evt. kunne være be-
hjælpelige med. Alt har interesse!

Valget 2005
Derefter var der valg til Grupperåd. 
Egon, Finn og Anker ville gerne tage en 
periode mere. Susanne, Jack og Dorte 
var ikke på valg. Nyvalgt blev Flem-
ming Sørensen.

IT, Grøn gren og skolen
Under eventuelt blev der spurgt om vi 
bruger medierne – e-mail. Ja, alle der har 
mulighed for det, kan se gruppens hjem-
meside på www.spejdernet.dk/lystrup. 
Gruppens medlemskartotek ligger i en 
database på ne�et, som kan ajourføres 
af de medlemsansvarlige ledere. Grøn 
gren er også på ne�et.
Jan Thorsen opfordrede til, at man 
bruger Grøn gren til køb/salg af spej-
dersager. 
Fra en forælder, som også sidder i Elsted 
Skoles bestyrelse, blev vi gjort opmærk-
somme på muligheden for at komme 
med ønsker for udearealerne omkring 
skolen. De er nemlig ved at forberede 
noget, som måske også kunne være til 
glæde for spejderne.

Sammenkogt ret til alle
Dere�er slu�ede mødet, men vi fortsa�e 
med servering af en sammenkogt ret til 
de, der blev tilbage. ¤

Gruppemødet den 16. januar 2005
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Adresseliste - Grupperådet

Gruppeleder
Anne Grethe  Østergaard                Hindbærhaven 14                             86 22 21 81 

a.g.oestergaard@mail.dk                 60 94 91 58

Gruppeassistent
Per  Hoffmann                                   Spergelbakken 15                              86 22 44 56 

werth-hoffmann@mail.tele.dk        

Bæverleder
Gerda Damsgaard Madsen             Elleparken 18                                     86 22 33 08  

Bæverassistenter
Charlo�e  Kallestrup                        Elleparken 5                                       86 22 77 91 

charlo�ekallestrup@yahoo.dk        
Hanne Nellemann Jørgensen          Birkebakken 25                                  86 74 17 40 

pnj@mail.sonofon.dk                        
Me�e Kjøller Mejlgaard                   Rugmarken 111                                 86 22 68 41  

                                                            20 10 89 55
Susanne  Kallestrup                          Elleparken 5                                       86 22 77 91 

susanne_kallestrup@yahoo.dk       

Adresseliste - Lederne

Finn Kallestrup, Formand               Elleparken 5                                       86 22 77 91 
fam.kallestrup@post.tele.dk            

Egon Rasmussen, Kasserer              Ørnehøjen 24                                     86 22 24 64 
egonras@webspeed.dk                     

Anker Olesen, Hy�eansvarlig        Porsebakken 1                                   86 22 86 56 
danol@statoil.com                             24 88 00 89

Dorte Henriksen, Referent               Ørnebakken 15                                  86 22 27 87 
henriksen@oncable.dk                     

Susanne Petersen                              Elstedvænge 23                                 86 22 63 52 
familien.petersen@mail.dk              

Lone Clemmensen                            Brombærhaven 30                             86 22 92 91 
totcl@mail.dk                                     

Jack Brandholt                                   Høvej 35                                             86 22 23 75 
brandholt@mail.dk                           

Øvrige
Alfred Andersen, Skovhy�en         Elevvej 97                                           86 23 09 49
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Adresseliste - Lederne
Flokleder
Lisbet  Mejlgaard                              Rugmarken 111                                 86 22 68 41 

lisbet.mejlgaard@mail.dk                

Flokassistenter
Ane�e Richter Henriksen                Abildhaven 7                                      

ahenri3@ofir.dk                                 26 16 28 87
Claus Gammelmark Therkildsen   Egehaven 55                                      86 74 06 80 

cssilt@ingenioer.dk                           40 76 06 62
Daniel  Bentzen                                 Slåenbakken 6                                   86 22 72 60  

                                                            23 95 56 63
Glen Wheler Jespersen                     Brombærhaven 64                             86 22 67 98 

wheler@jubiimail.com                      61 39 09 00
Leif  Petersen                                     Hindbærhaven 9                               86 22 53 14 

lejope@mail.tele.dk                           51 80 09 58
Me�e Kjøller Mejlgaard                   Rugmarken 111                                 86 22 68 41  

                                                            20 10 89 55

Tropleder
Gi�e Bech Lauridsen                        Kongsvangs Allé 20, 2. th.               86 72 22 45 

gi�ebechlauridsen@spejdernet.dk 26 27 22 45

Tropassistenter
Anders Kjeld Jensen                         Heimdalsvej 10                                    

anders_kjeld@hotmail.com             22 60 77 32
Anne  Finnerup                                 Søgade 10 A                                       39 20 67 20 

afinnerup@hotmail.com                  29 80 02 10
Jacob Sandfeld Larsen                      Kongsvangs Allé 20, 2. th.               86 72 22 45 

jl@kfumscout.dk                               25 29 46 54
Jan  Thorsen                                       Rydevænget 69, 2. th.                       86 78 31 64 

thorsen@kfumscout.dk                    20 89 70 09
Karen  Skovgaard                             Hedemannsgade 10  st th                86 18 01 23 

karenskovgaard@hotmail.dk          60 88 31 24

Klanleder
Karen Klemmed Lorentzen             Finlandsgade 27, 1.                           86 10 65 15 

karenklemmed@hotmail.com         

Klanassistent
Lars Arvad Mortensen                     Skejbygårdsvej 3, 2 sal, lej. 5           82 50 87 18 

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
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