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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 (86 22 21 81).

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

Loppemarked 2005
Så er det tid til endnu en sjov 
omgang loppemarked.

Af Gi�e Bech Lauridsen

KFUM-Spejderne i Lystrup er 
med i foreningen »Loppehuset« 
på Søren Frichs Vej i Århus. For-
eningen består af ca. 50 århusian-
ske foreninger, som alle stø�er 
børne- og ungdomsarbejde eller 
humanitært arbejde. E�er tur får 
man tildelt en tre-ugers periode 
til loppemarked, og til e�eråret 
er det altså vores tur.

Sidst Lystrup Gruppe afholdt 
loppemarked var i 2003, hvor vi 
tjente over 65.000 kr., så det er vir-
kelig en stor indsats værd. Derfor 
er det vigtigt, at så mange som 
muligt sæ�er tid af til at hjælpe 
også denne gang.

Sæt X i din kalender!
Vi har fået tildelt Loppehuset i 
perioden 11. september til 1. ok-
tober, begge dage inklusive, hvor 
det gælder om at få fyldt stedet op 
med »lopper«, som vi så sælger i 
periodens to sidste weekender.

Derfor: sæt allerede nu X i kalen-
deren i weekenderne 22.-24. sep-

tember (tors.-lørd.) samt 29.-30. 
september (tors.-fred.), hvor det 
gælder om at lege supersælger, 
prutte om prisen og more sig. 
Det er absolut ikke noget krav, at 
man har prøvet det før; der er for-
lydender om, at flere af bæverne 
solgte for hundredevis af kroner 
ved sidste loppemarked!

Der skal også bruges en del tid på 
opstilling og prismærkning, hvil-
ket bliver mellem salgsdagene! ¤
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Bæverne siden sidst
Bæverne har lavet en masse for-
skellige ting i løbet af foråret; 
de har både prøvet, hvordan det 
er at være handicappet, de har 
de har spillet “Klods Hans” og 
meget mere.

Af Hanne Nellemann Jørgensen

18 søde bævere
At være bæver – det er jo her de 
fleste børn snuser til spejderlivet 
første gang. Nogle kommer lige 
når sæsonen starter i august, 
mens andre har nok at gøre med 
at starte i skole og SFO og derfor 
venter med at blive bæver. Andre 
finder ud af, at det alligevel ikke 
helt er dem – eller at de hellere vil 
vente til, de går i 1.klasse. 

Det betyder, at der er en del kom-
men og gåen i løbet af året, og det 
er helt fint. I løbet af foråret plejer 
gruppen at stabilisere sig – og så-
dan har det også været i år. 

Vi har nu en temmelig stabil bæ-
verflok på ca. 18 børn, og det er vi 
glade for. De fleste går i 1. klasse 
og rykker derfor op til ulvene ef-
ter sommerferien. Men nu vil vi 
nyde dem resten af sæsonen!

Kan man smøre madder 
med bind for øjnene?
Da I sidst sad med et nyt nr. af 
Grøn Gren, havde vi lige haft 
nytårsparade, generalforsamling 
og fastelavnsfest – og vi har lavet 
meget siden da! 

Pigerne på scenen

Alle bævere har erhvervet et 
sansediplom, fordi de har lært 
en masse om, hvordan vi bruger 
vores sanser. Spørg f.eks. lige en 
bæver, om det er nemt at gæ�e, 
hvad der gemmer sig i havregrø-
den, når man kun må mærke e�er 
med fingrene – om de kan lave en 
båre ud af en gammel jakke og to 
kosteska�e – om det er nemt at gå, 
når man har sit ene ben bundet 
sammen med en kammerats ben 
og derfor er handicappet – om 
de kan »banke en sang« – spille 
på vandglas eller smøre madder 
med bind for øjnene.
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Der var engang…
Som noget nyt har både drenge 
og piger taget eventyrmærket i 
år. Netop i år var det jo oplagt at 
høre lidt om H.C. Andersens liv 
– og børnene så de voksne på slap 
line i »Klods Hans« (vi havde det 
nok lige så sjovt selv!). 

Lyssværd og prinsessekroner hø-
rer til i eventyrernes verden, og 
bæverne prøvede hver at frem-
stille en af delene. 

Gangen e�er havde Me�e forbe-
redt et eventyrligt eventyrløb – og 
e�er alle disse øvelser var vi klar 
til at digte vores eget eventyr. 

Pigerne udgjorde én gruppe, 
mens drengene blev delt i to hold. 
I første omgang handlede det om 
at finde ud af, hvilken rolle skue-
spillerne gerne ville have – der 
var både babyer, ka�e, riddere, 
livvagter, robotter, prinsesser, 
grise og sågar en »Ingenting«!  

De mange forældre og søskende som pub-
likum.

For drengenes vedkommende 
var det også vigtigt at få afgjort, 
om man skulle være ond eller 
god. Børnene var meddigtere på 
handlingen i de enkelte eventyr, 
mens det blev ledernes opgave at 
gå hjem og skrive det hele sam-
men og sørge for, at der var plads 
til alle roller i skuespillet.

Tirsdagen e�er var forældre og 
søskende inviteret til at overvæ-
re uropførelserne af eventyrene 
og få en kop kaffe og et stykke 
kage.

Tak for det store fremmøde – det 
betyder rigtig meget for børnene, 
at I bakker op om deres aktivite-
ter!

Distriktsturnering
Vores sidste bedri� er deltagelse i 
den årlige distriktsturnering (vi er 
med i Marselis Distrikt), hvor det 
handler rigtig meget om at arbej-
de sammen og hjælpe hinanden 
– men mon ikke der bliver fortalt 
om de�e andetsteds i bladet! (se 
side 11, red.)

Udover disse faste aktiviteter 
bruger vi meget tid på at lege og 
tumle – det er vigtigt at få sig rørt 
og krudtet lidt af – det hjælper på 
koncentrationen. ¤

Bæverne siden sidst
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Program for Bæverne
Maj
Denne måned forbereder vi os til 
vandreturen og sommerlejren – vi 
må jo vide lidt om fodtøj, mad-
pakker, pakkelister osv. Desuden 
vil vi lave bål og tage mærket »Jeg 
kan selv«.

       24.    Leg i haven med bål og 
forhindringsbane

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

Juni
         7.    Sidste bævermøde. Vi 

mødes i spejderhuset 
og går over til Gerda 
– og spiser pandeka-
ger. 

                Uddeling af mærker.

   OBS:    Bæverne skal hentes 
hos Gerda kl. 18 (Elle-
parken 18)

10.–12.    Sommerlejr – seddel 
følger

Juli
SOMMERFERIE!!!

August:
       16.    Vi starter op igen – sid-

ste bævermøde for de 
børn som nu går i 2.kl.

       20.    Oprykningsdag i Skov-
hy�en – seddel følger

       23.    Nye bævere starter 
– vi hygger med bål og 
forskellige lege

Prinsesse Sofie og prinsesse Lærke.

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 (86 22 33 08), hvis du vil 
høre nærmere.



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 20056 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2005 7

Lodseddelsalg 2005
Anders, der er bæver, bere�er 
her om starten på sin karriere 
som supersælger.

Af Anders Green To�

Det var mit første lodseddelsalg, 
og jeg glædede mig til det, for 
bage�er skulle vi alle sammen 
på hy�etur. Der var mange børn 
og voksne i spejderhy�en, da vi 
kom derop om morgenen, og det 
endte med at Christian skulle 
med os. 

Gerda og et par af bæverne.

Min gode ven Christian, som 
også er bæver, min mor og mig 
fik tildelt Hyldehaven, hvor jeg 
bor. Vi startede med at vække 
alle naboerne, som stadig var 
i morgenkåber og sutsko med 
lyserøde kvaster, men de var 
søde og købte lodsedler af både 
Christian og mig. Smart fidus, 
vi havde fundet på, at have hver 

vores pose. De følte, de 
var nødt til at købe af 
os begge to. Så vi fik solgt 
mange lodsedler, allerede inden 
frokost havde vi solgt den 1. pose 
dvs. 25 lodsedler og lidt flere.

Der var udfordringer til både store og små 
på gruppeturen.

Der var nogle mennesker, som 
sagde, at »de ikke havde råd til at 
købe en lodseddel«. Det snakkede 
vi meget om, hvad det betyder. 
Min mor forklarede, at det ikke er 
alle mennesker, der kan undvære 
penge til lodsedler, men kun har 
penge til familien. Vi snakkede 
også om de mange fa�ige børn 
bl.a. i Afrika, hvor mange familier 
ikke har penge til mad, og børne-
ne kommer ikke i skole, – og slet 
ikke til spejder. Det er lidt svært at 
forstå. En ung pige, som åbnede 
op, sagde at »hun ingen penge 
havde«, så var det nok derfor, 
hun kun havde undertøj på. 

Så blev det frokos�id, og vi tog op 
til spejderhuset, hvor de voksne 
havde lavet et lækkert madbord. 
Det var en hel cafe´ at komme 
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derop og spise, så lækkert var 
det. 

Så tilbage til de sidste veje i Hyl-
dehaven, hvor jeg fik den idé, at 
vi ville tage hver sin side af vejen. 
Så gik det meget hurtigere, og vi 
fik solgt alle lodsedlerne. 

Nu var vi blevet træ�e, og det 
var dejligt, at min mor fandt is 
til os, da vi kom hjem. Nu skulle 
vi op til spejderhuset og aflevere 
alle pengene, nøøjjj – så mange 
penge i den store kasse, der var 
solgt for i dag. Nu kan vi rigtig 
få lavet noget i spejderhuset, det 
bliver dejligt!

Min mor fik fyldt bilen op – ja, 
med mine gode venner Zacharias 
og Christian, og vi hyggede os på 
vejen ud til spejderhy�en i sko-
ven. Christian faldt i søvn, men 
vi havde også gået meget langt i 
dag. Ude i hy�en fandt vi hurtigt 
vores værelse, der var o�e senge, 
og vi fik pakket ud, inden jeg 
skulle sige farvel til min mor. 

Altså mødre! hun ved slet ikke, 
at jeg sagtens kan klare mig selv, 
selvom det er første gang, jeg er 
på hy�etur. Måske er det hende, 
som ikke kan klare sig uden mig? 
Men jeg ville ikke gøre hende ked 
af det, så jeg gav hende lov til, at 
give mig et langt farvelkram. 

Så skulle vi mødes i 
spisesalen, og vi fik lidt 
guf, og lederne fortalte om, 
hvad der skulle foregå. 

Der var massere af sne og sjov.

Der var mange ting at lave, og 
der var sne udenfor i den flo�e 
hvide skov, så en snekamp blev 
det også til. Det var en dejlig 
dag og a�en, min sovepose var 
så skøn at komme ned i, og jeg 
sov godt. Dagen e�er skulle der 
ryddes op og pakkes soveposer 
e�er morgenmaden. Men så fik 
vi endelig lov at lave en masse 
sjove ting inden de voksne kom 
og hentede os. 

Det har været sjovt at være med til 
lodseddelsalg og hy�eturen, men 
det bedste var at være på løbet med 
slik ved posterne, det var guf!! 
Det er herligt at være spejder!! ¤

Lodseddelsalg 2005



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 20058 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2005 9

ikke større end de blev spist alle 
sammen.

Der var mange udklædte børn.

Uenighed i juryen
Dommerkomiteen, som skulle 
finde de fineste udklædninger, 
kunne desværre ikke blive enige 
om hvilke udklædninger, som var 
bedst, så derfor endte det med, 
at der blev trukket lod, men kro-
ningen af ka�edronning og ka�e-
konge var der ikke tvivl om, og de 
blev alle hyldet på behørig vis.  

Det var en dejlig dag, og selvføl-
gelig skal vi med næste år igen. ¤

Der var godt fyldt i sognegården.

Traditionen tro, deltog KFUM-
Spejderne i fastelavnsfesten i 
Elsted Kirke.

Af Leif Petersen

En tønde af jern
Igen i år var hele kirken fyldt til 
bristepunktet og over 100 børn 
med forældre var mødt op.

E�er en fin børnegudstjeneste var 
alle børnene i sognegården for at 
slå ka�en af tønden. Næste alle 
var udklædt i nogle utrolige og 
fine udklædninger.

Så skal tønden have et slag...

De stores tønde hold ikke lang 
tid, så næste år bliver det en 
jerntønde, som de skal slå ned.
De meget flo�e tønder var i øv-
rigt dekoreret og malet af vores 
bævere. 

Efter tøndeslagningen var der 
boller og sodavand, og det var 
nogle KÆMPE boller, men dog 

Fastelavn i Elsted Kirke
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Konkurrence
Ved tilmeldingen til lodseddel-
salget samt gruppeturen i februar 
måned, deltog alle, som tilmeldte 
sig til tiden, i den store lodtræk-
ningskonkurrence!

Lykkens Gudinde har trukket en 
vinder. Det blev:

Bæveren Gry Letager Hansen

Den superseje og helt uundværlige premie.
Stort tillykke til vinderen.
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Så skulle vi på distriktsturne-
ring for bævere og ulve igen. 
Sidste år var det jo os, som stod 
for arrangementet, så vi var jo 
lidt spændte på, hvordan det 
ville være i år.

Af Leif Petersen

Fint besøg
Vi blev ikke skuffede, Kaløvig 
stod for arrangementet og det 
var rigtigt godt. Årets tema var 
selvfølgelig H.C. Andersen og 
samtlige Kaløvig-ledere var 
udklædt som personer fra H.C. 
Andersens eventyr. Ja, selv den 
gamle digter var mødt op på Mo-
selund Spejdercenter.

Nogle af de mange eventyrfigurer.

Dejlig dag
Der var gjort rigtigt meget ud af 
posterne, og ved hver post fik 
børnene fortalt et eventyr. Even-
tyret havde så noget at gøre med 
den opgave, som børnene skulle 
løse. 

Vi ledere, som stod ved posterne, 
havde en rigtig god dag. Vi fik 
snakket med en masse børn, som 
kunne huske os fra sidste år, og vi 
kunne høre og se på børnene, at 
de også havde det sjovt.

Vejret var heldigvis med os, så 
hele arrangementet blev afviklet 
i strålende solskin.

Om vi havde kage nok?? Joooo, 
det gik lige, og tak for det til ka-
gebageforældrene.

Hanne og nogle af bæverne.

Vi vandt ikke turneringen, men 
vore bævere fik en flot anden-
plads, og der var tæt løb. Man 
kunne opnå 150 point og alle 
grupperne lå mellem 114 og 130. 
En stor tak til Kaløvig for et flot 
arrangement.

Husk at gå ind på vores hjemme-
side  www2.spejdernet.dk/lystrup 
og se de flotte udklædninger 
lederne fra Kaløvig havde på 
og selvfølgelig alle billederne af 
børnene. ¤

Distriktsturnering 2005

http://www.spejdernet.dk/lystrup
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Program for ulvene

Maj
         9.    4. klasse får besøg af troppens ledere.

2. og 3. klasse laver tricks med tov.

       16.    Pinse – Vi holder fri.

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

       23.    Mødefri 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.

18.-22.    Sommerlejr for Ulve på Hummelmosen. 
–Seddel følger.



Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 200512 Grøn gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2005 13

August
       15.    Første møde e�er sommerferien. Her skal 

vi høre, hvad Ulvene har oplevet i sommer-
ferien, og så er det jo det sidste møde for de 
gamle 4. klasser (nu 5. klasser).

20.-21.    Oprykningsweekend i Skovhy�en og e�er 
denne weekend møder 5. klasserne ved 
Troppen om tirsdagen fra klokken 19:00 til 
21:00. 
De nye Ulve, som er rykket op fra Bæverne, 
skal møde ved ulve om mandagen og første 
møde e�er oprykningen bliver 29. august 
2005, da vi ved ulvene holder mødefri e�er 
en weekendtur.

       29.    Første møde e�er oprykningen.

Program for ulvene

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 (86 22 68 41), hvis du 
vil vide mere.
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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:

Anders Green To�

fra bæverne for hans flo�e hi-
storie om lodseddelsalget. Præ-
mien skal han nok dele med sin 
mor J

Historien kan læse på side 7-8.
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Redaktionen har modtaget et 
læserbrev fra et meget fortørnet 
forældrepar:

Vi, hr. og fru Jensen (hr. Uwe 
Jensens mama og papa) ønsker 
at indsende en klage. 

Da vi nu har set Hollywoods ny-
este film “Spejdersnus” finder vi 
det yderst krænkende for vores 
familie-generations værdighed, 
at vores søn udstilles på denne 
umenneskelige facon.

For det første føler vi os degra-
deret til at blive set som den al-
mindelige middelmådige klasse! 
For det andet og tredje har vi ikke 
modtaget nogle gysser på vores 
konto, for at vores kendte græ-

ske, italienske og ikke 
mindst spanske navn er 
blevet sølet til og misbrugt 
på denne barbariske måde! 

På grundlag af disse tre grunde 
vil vi bede om en erstatning på 
en check underskrevet af instruk-
tøren selv på den sølle sum af en 
million milliard kroner. De skal 
inkasseres inden den 25. maj 2005. 
Hvis de�e ikke sker, vil De høre 
fra vores sagfører. Dere�er vil I 
blive slæbt i re�en og stillet for 
vores personlige domstol! 

Fra hr. og fru Jensen

P.S. forsat god dag! ¤

KLAGE!
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Vi har været i gang med masser 
af ting til korpslejren.

Af Signe Henriksen

Vi har lavet dækkeservie�er ud 
af træ, og de er blevet rigtig flo�e. 
J

Vi er også i gang med at lave 
vores dukker færdige, som skal 
til en anden patrulje på lejren, de 
er lavet af nogle nylonstrømper, 
med vat i og så kan vi bare gå i 
gang med at »pynte« dem! 

Vores bålkapper er nok også snart 
færdige håber vi da på. 

Jeg håber at det bliver 
en go’ lejr og at vi får det 
rigtig sjovt. J ¤

Forberedelser til korpslejren
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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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Stram op og bliv klar til korpslejren!
Nu nærmer korpslejren sig, og er 
du ikke helt toptunet, så er det 
med at stramme op nu.

Af Taberspejderen Bessie

Er du lidt en taberspejder, og er 
der noget, som du ikke helt har 
styr på, så er det med at komme i 
gang nu. For der er mange udfor-
dringer på en korpslejr, som du 
skal kunne klare.

Kan nu klare dig med sære blå 
plastiktoile�er en hel uge? Er du 
i form til hiken, eller har du ikke 
helt styr på, hvordan du finder 
vej? Så er det med at komme ind 
på spejderne�et.

Bessie og PS har 
svarene
Der et kun et sted, hvor du kan få 
svar på alle dine spørgsmål. Nem-
lig på det superfede Scoutzone på 
spejderne�et. 

Kig ind på www.spejdernet.dk/
bessieogps, her er der masser af 
strimmel og ballade. Tjek filmene 
ud, hvor superspejderen PS træ-

ner taberspejderen Bessie op til 
lejren. Og find ud af om Bessie 
kan klare at bruge de klamme 
toile�er på lejren, eller om Bessie 
kan følge med PS, når de drager 
på hike.

Fif og tricks
Er der noget du er i tvivl om, er 
der også brevkasser, pakkelister 
og downloads. Og kan du mærke, 
at du har brug for noget kærlig-
hed og en sød lejrkæreste, så er 
der også hjælp at hente.

Bessie og PS har startet en helt 
ny aktivitet »Datebooking«. 
Her kan du efterlyse en date 
enten til dig selv eller en fæl-
les tropsdate måske. Her kan 
du efterlyse den perfekte trop 
til en hyggelig lejrbålsdate. Alt 
det sker på www.spejdernet.dk/
datebooking.

Vi ses på GuldborgsundLejren! ¤

http://www.spejdernet.dk/bessieogps
http://www.spejdernet.dk/bessieogps
http://www.spejdernet.dk/datebooking
http://www.spejdernet.dk/datebooking
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Program for spejdertroppen

Maj
20.-22.    Stabspatruljetur: Kanotur - kun for PL/

PA'erne

       24.    Patruljemøde: Endnu et godt patruljemøde fra 
PL/PA’erne

       31.    Tropmød: Vandland

Juni
         7.    Tropmøde: Korpslejrforberedelser

       14.    Tropmøde: Aflutning + pakke til korpslejr

Juli  
 16.-24    Guldborgsundlejren

August  
       16.    Tropmøde: Opstart, planlægge oprykning

20.-21.    Oprykkerweekend sammen med alle de andre 
spejdere i Lystrup – indbydelse følger.

       23.    Tropmøde: Ryste-sammen-shau

       30.    Tropmøde: Modulmøde: fotoløb/walkieløb/
sport/teatersport
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På ULK går det hele i fisk
Tre af gruppens unge ledere 
brugte påskeferien på det hårde 
kursus for unge spejderledere, 
som a�oldes hvert år i påsken. 
Læs deres beretning lige her.

Af Susanne og Charlo�e Kallestrup og Me�e 
Mejlgaard

Den første mandag i påskeferien 
kl. 15:00 præcis stod vi af toget 
på Fredericia banegård med ta-
skerne fyldt af bagage til en hel 
uges lejr og fulde af forventning 
og nervøsitet. Fra Fredericia gik 
turen videre til Spejdercenteret 
Houens Odde, hvor vi sammen 
med de 39 andre unge mennesker 
i bussen skulle deltage på ULK 
(UngdomsLederKursus) - det sid-
ste ungdomskursus i rækken.

Charlo�e og hendes patrulje: Hundestej-
lerne.

Fiskekursus!?
Den opmærksomme læser har 
allerede her lagt mærke til, at 

ULK ikke bare er en forkortelse 
for ungdomslederkursus, men 
også er en fisk. Netop derfor er 
hele kurset bygget op omkring en 
overordnet »fiskeramme«. 

Nå, men e�er indkvartering på 
værelserne og præsentation af 
den tolv mand store stab, blev vi 
inddelt i patruljer – alle med fi-
skenavne som Rokkerne, Hunde-
stejlerne, Havtaskerne osv. Disse 
patruljer viste sig at være dem, vi 
hver især fik mest at gøre med i 
løbet af ugen, og heldigvis kom vi 
alle tre i gode og velfungerende 
patruljer.

Susanne til en af instruktionerne.
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På ULK går det hele i fisk
Instruktion og leg
Ugen – ja, den fløj af sted. Tidligt 
op om morgenen og meget sent i 
seng om na�en. Aldrig har vi fået 
så lidt søvn på en uge – og aldrig 
har vi lært så meget. Hver dag var 
der instruktioner om alt lige fra 
»korpset og dig«, »ledertyper«, 
»instruktionsteknikker« og »pro-
blemløsning« til »lær at holde en 
andagt« og »legeteknikker«.

Foruden de mange instruk-
tioner, var der daglige andagter, 
legeperioder, køkken- og rengø-
ringstjanser samt forberedelse af 
vores egne instruktionsøvelser. 
Om a�enen var der løb, lejrbål 
eller underholdning af forskel-
lig slags. Der var også besøg 
fra Hovedbestyrelsen og andre 
arbejdsgrupper under korpset. 
Vi brugte en del tid på leg i løbet 
af ugen – noget vi alle tre synes 
om. Det er sjovt at blive mindet 
om glæden ved en god leg, og at 
man aldrig bliver for gammel til 
det. Ja, vi kunne fortælle meget 
mere, som der desværre ikke bli-
ver plads til her.

»Spejderskole«
Da vi påskesøndag igen stod på 
Fredericia banegård var det tre 
meget træ�e spejdere, der stod 
på toget mod Århus. Det viste 

sig dog hurtigt, at fem kvarters 
togtur slet ikke var nær tid nok, 
når sådan en hel uges indtryk og 
oplevelser skal vendes og gen-
nemsnakkes af sådanne tre tøser 
som os! Hvis vi før kurset havde 
vidst, hvad vi ved nu, havde vi 
nok ikke været så svære at over-
tale til at bruge en hel påskeferie 
i grønne uniformer, med mudder 
op til knæene, for lidt tid i sove-
posen og på instruktioner i alver-
dens ting, der krævede samme 
koncentration og arbejdsindsats 
som vores skolegang i hverdagen 
– men med et langt større enga-
gement.

Nu er vi ikke i tvivl – det var et 
super godt kursus! ¤

Me�e i vaders - klædt ud til den store fest-
a�en.
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I weekenden den 4.-6. marts 
tog vi, i alt, ti bæver-, ulve- og 
tropsledere fra Lystrup af sted 
på kursus.

Af Me�e Mejlgaard

I løbet af året tilbydes en lang 
række ungdoms- og lederkur-
ser, men som noget nyt har man 
forsøgt at samle en del af leder-
kurserne på samme tid og sted, 
og denne gang som »Linien ud« 
i Randers. De�e forsøges bl.a. for 
at man – ligesom vi – kan tage en 
hel flok ledere af sted sammen 
og samtidig vælge kursus e�er 
individuelle behov.

Nogle aktiveiter var mere udfordrende end 
alnder - bare spørg Hanne.

Fra Lystrup var vi bl.a. repræsen-
teret på Gren Børn, Gren Unge, 
Leder 1 og Leder 2. Foruden disse 
var der også tilbud om kurser for 
grupperådsmedlemmer samt i 
praktisk spejderarbejde, i inter-
nationalt spejderarbejde, første-
hjælp mm.

Flaghejsning og 
folkedans
Der var stramt program på hele 
weekenden. Vi startede dagene 
med fælles flaghejsning, og knok-
lede så videre det meste af dagen 
med vores individuelle kurser, 
fællesarrangementer eller spis-
ning. Lørdag a�en blev der – med 
bl.a. vores grupperådsformand 
Finn Kallestrup på bas - spillet 
op til folkedans, hvilket de fleste 
af Lystrup gruppes ledere tog op 
som en udfordring. Selvom det 
nu ville være rart at skrive om, 
hvor gode vi var, er det nok mere 
rigtigt at fortælle, at vi var til stor 
morskab for både os selv og de 
andre kursister!

Leif og Wheler med deres patrulje.

Selvom udby�et af de forskellige 
kurser har været meget svingen-
de, havde vi en rigtig god week-
end, hvor vi virkelig nød at møde 
andre ledere at dele og udveksle 
erfaringer med, og hvor fælles-
skabet i vores egen ledergruppe 
blev styrket. ¤

Lystrups ledere gik Linien Ud
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brugen af landskabet igennem 
tiderne, og om Nymølle – der 
både har været landbrug, møl-
legård, restaurant med dansehal 
samt Tivoli og sidst naturcenter. 

Når vi har gået turen gennem 
landskabet slutter vi aftenen 
med et bål.

Marianne Vasard Nielsen er 52 
år, tidligere spejder og uddannet 
geolog fra Århus Universitet.

Fra 1998-2003 har hun været Grøn 
Guide, en lokal miljøvejleder, og 
hun har i den forbindelse arran-
geret ture til naturområder, som 
Nymølle.

E�er rundvisningen er der med-
delelser fra distriktsstaben samt 
hygge ved lejrbålet, så medbring 
spejdersangbogen. Mødet regnes 
færdig ca. 22:00. ¤

Distriktsmøde ved Nymølle

Næste Marselismøde får et an-
derledes indhold: vi skal ud i 
naturen, vi skal have nye ideer 
til spejdermøderne, vi skal have 
frisk lu� og ny inspiration.

Invitation til en vandring om-
kring Nymølle.

Mandag d. 30. maj 19:30–21:30

Vi mødes ved Ny Mølle, kl. 19:
30 og går en del af »Spor i land-
skabet«-turen. Marianne Vasard 
Nielsen vil fortælle om landska-
bets tilblivelse og om de ting, vi 
møder af planter og dyr. Hun har 
kendskab til brugen af planter til 
bl.a. madlavning, så vi kan pluk-
ke en buket, mens vi går – og ved 
hjemkomsten vil hun give tips og 
ideer til aktiviteter med børn og 
unge omkring de indsamlede 
planter.

Marianne er også lokalhistorisk 
interesseret og kan fortælle om 
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Til slut et OBS for seniorspejdere 
og ledere: Uddannelsesnetværket 
afvikler den 24.-25. september 
2005 et senior-weekend-brag »et 
eller andet sted« i netværksområ-
det (dvs. fra Århus og nordpå).

Noter allerede nu datoerne:

Inspiration den 8. oktober

Introkursus 1+2 den 8.-9. okto-
ber

Seniorbrag den 24.-25. septem-
ber

– og få endnu en ud-af-gruppen-
oplevelse. ¤

Inspirationsdag for ledere
Lørdag den 8. oktober 2005 går 
turen til Hummelmosen for alle 
ledere i distriktet!

Af Per Hoffmann

Den dag a�older distriktets ud-
dannelsesteam sammen med ud-
dannelsesnetværket

»Inspirationsdag for enhedsle-
dere«.

Der udsendes særskilt indby-
delse med tilmelding. Du kan 
vælge mellem at blive inspireret 
i bæver-, ulve- og spejdergrenen 
samt på et særligt GL-spor.

Der vil samtidig i weekenden 
den 8.-9. oktober blive afviklet 
Introkursus 1+2. Er det lige det 
du mangler som ny leder, ja – så 
er chancen der nu!

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 
(86 10 64 15).
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Grupperådsmøde
Uddrag fra referat af Gruppe-
rådsmødet 14. marts 2005.

Af Finn Kallestrup

Første punkt var konstituering af 
det nye grupperåd som følger:

Formand: Finn
Kasserer: Egon
Referent: Dorte
Hus & hy�eansvarlig: Anker

Øvrige grupperådsmedlemmer: 
Susanne, Jack og Flemming.

Ledere og spejdere
Claus fra ulvene holder orlov 
indtil e�er sommerferien, ellers 
er lederstaben uændret.

Medlemstal: 
Bæverne: 17
Ulvene: 40 
Troppen: 28

Opfølgning på afholdte 
aktiviteter
Ligesom sidste år blev nytårspa-
raden et stort tilløbsstykke Der 
var mange til boller og kakao e�er 
gudstjenesten og til spisning e�er 
gruppemødet. Det blev beslu�et 
at anvende konceptet igen næste 
år.

Fastelavnsfesten i Elsted Kirke 
var ligeledes godt besøgt og flere 
må�e stå op i kirken. Omkring 
100 mennesker deltog til e�erføl-
gende fastelavnsboller, sodavand 
og kaffe.

På selve dagen for lodseddelsalg 
blev der solgt 1.200 ud af 2.000 
stk. – rigtig flot! Der er sendt 400 
stk. retur, og de sidste 400 blev 
solgt i de følgende uger. 

Der var massere af sne på gruppeturen til 
Hummelmosen.

Weekendturen til Hummelmosen 
blev en god oplevelse for alle, især 
for bæverne, der her fik mødt de 
lidt større ulve og deres ledere.

Vi har nu fået en flot ny garage i 
den gamle skolegård. ¤
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Arbejdsdagen den 30. 
april
Forud for arbejdsdagen havde en 
»bæverbedstefar« brækket skabe-
ne ned i ulvelokalet (tropslokalet, 
red.) – tak for det!!

På arbejdsdagen byggede klanen 
en ny ra�egård ved skovhy�en  
– tak for en flot indsats.

Der skal lyde en meget stor tak til 
det lille, men meget arbejdsomme 
forældreteam, der mødte op til ar-
bejdsdagen.

Rengøringen i skovhy�en blev 
nedprioriteret grundet det ringe 
fremmøde!

Fie og Magnus igang med at sy bålkapper.

Ved spejderhuset var der til gen-
gæld travlt.

Der blev fældet træer i haven. Det 
anvendelige brænde blev savet op 
og stablet, resterne blev kørt på 
lossepladsen. 

Den gamle garage blev ryddet og 
nedbrydning påbegyndt, således 
at der nu kun er mursten og beton 
tilbage, hvilket vi bliver nødt til 
at betale et nedbrydningsfirma 
for at �erne. Affaldet spejderha-
ven samt skabene i ulvelokalet 
(tropslokalet, red.), blev kørt på 
lossepladsen, o�e store læs ialt.

I nær fremtid skal vi have ordnet 
væggen og gulvet i ulvelokalet 
(tropslokalet, red.), hvor de gamle 
skabe stod. ¤

Så er der snekrig...

Arbejdsdagen
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Adresseliste - Grupperådet

Gruppeledelse
Anne Grethe Østergaard          Hindbærhaven 14                                    86 22 21 81 

a.g.oestergaard@mail.dk                        60 94 91 58
Per Hoffmann                             Spergelbakken 15                                    86 22 44 56 

werth-hoffmann@mail.tele.dk               

Bæverleder
Gerda Damsgaard Madsen      Elleparken 18                                            86 22 33 08  

Bæverassistenter
Susanne Petersen                       Elstedvænge 23                                        86 22 63 52 

familien.petersen@mail.dk                     
Charlo�e Kallestrup                  Elleparken 5                                              86 22 77 91 

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

HanneNJoergensen@spejdernet.dk      61 68 17 40
Helle Pedersen                           Kirsebærhaven 6                                      86 74 25 30 

brandtpedersen@get.a.net                      
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                     

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

Flemming Sørensen,                 Hasselhaven 63                                        86 22 74 47 
fss@dk2net.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 G. 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.dk                               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 14 70 09 

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

karenskovgaard@hotmail.com              60 88 31 24

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

karenklemmed@hotmail.com                30 23 43 63 

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


	Velkomst ved Gruppelederen

