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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 Lisbet Mejlgaard 
(86 22 68 41).

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

Tak til Anne Grethe
Anne Grethe 
har efter en 
årrække som 
henholdsvis 
bæverleder 
og gruppele-
der i Lystrup 
Gruppe valgt 
at takke af.

Af Lisbet Mejlgaard

Der skal lyde en stor tak fra alle 
lederne i Lystrup for det arbejde 
hun har gjort for vores gruppe. 

Hun har taget sig af mange 
praktiske ting, der har gjort livet 
le�ere for os, der er ledere i de 
enkelte enheder. Hun har holdt 
spejderhuset pænt rent, hun har 
bagt boller til ulvene, når de har 
været ude at sælge lodsedler om 
a�enen, hun har samlet lederne 
til julefrokost, bagt pizza til le-
dermøderne, kørt ud med sed-
ler, kørt affald på lossepladsen, 
knoklet med loppemarked og i 
det hele taget bakket os op i det 
daglige arbejde med sin altid po-
sitive indstilling. 

Heldigvis har hun lovet, at selv 
om hun ikke længere står som 
ansvarlig over for korpset, vil 
hun gerne stadig hjælpe med 
praktiske opgaver – tak for det!

Det er gruppens ledere, der står 
for valget af ny gruppeleder, 
og det valg har vi besluttet at 
foretage i forbindelse med en 
lederweekend i november. Indtil 
da er jeg konstitueret som grup-
peleder. ¤
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Bævernes sommerlejr
Sommerlejr, sommerlejr - 
bæverne er hvor de plej’r!

Hanne Nellemann Jørgesen

Bæverne har igen i år været i Bjør-
nebo ved Hørning, og har igen i 
år ha� det rigtig sjovt!

Ja, bæverne har igen været på 
sommerlejr i Bjørnebo ved Hør-
ning (den 10-12. juni) – vi kan 
ganske enkelt ikke forestille os et 
bedre sted at holde sommerlejr. 
Og genkendelsens glæde skal 
man ikke kimse ad – det ser vi 
tydeligt hos de bævere, som har 
været med flere gange.

Hygge ved lejrbålet.

Vi var også i år sammen med bæ-
verne fra Kaløvig Gruppe. Vi var 
ca. 25 børn og 8 – 10 voksne. 

Vi startede med at indkvartere 
os på sovesalene – eller i teltene. 
Flere børn ville gerne sove ude 

så der var børn i både drenge- og 
pigeteltet. E�et de lækre madpak-
ker gik vi en tur i området – det er 
vigtigt at vide hvor langt man må 
gå væk fra hy�en, hvor man må 
lege osv. Der er masser af legemu-
ligheder lige uden for døren – et 
fantastisk klatretræ med mindst 
100 grene og de herligste bakker 
og skrænter lige i udkanten af 
skoven. 

Fælles opvask på Bæversommelejren.

»StoreBæver« (var der mon en 
voksen gemt i den store bæver-
dragt?) kom og hentede os til 
lejrbålet; den var rigtig sød og 
delte endda slikposer ud til alle. 
Lejrbål er altid godt - vi synger 
spejdersange, hører historier, ser 
skuespil, lærer nye råb, griner... 
og får kage og sa�evand selvføl-
gelig.

Lejrens tema var troldelejr, og 
derfor lavede vi selvfølgelig trol-
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deudstyr: Bæverne kunne vælge 
at lave følgende troldeting: Trol-
dekasket med ører og hår, trol-
debukser af gamle medbragte 
bukser, troldekjole af tyl, usynlig-
hedspind sni�et af små træpinde. 
De fleste af børnene ville gerne 
lave flere ting, og det hele blev 
rigtig flot. Det tog os hele lørdag 
formiddag at lave alle disse ting 
og e�er frokost trængte vi til et 
ordentligt frikvarter. Det er jo 
også hårdt når vi selv skal vaske 
vores egne ting op! Heldigvis var 
der nogle søde køkkentanter som 
serverede maden for os.

Afslutningshygge med forældre og sø-
skende.

E�er det lange frikvarter skulle vi 
på løb, og ved hver post fik vi en 
seddel med navnet på en frugt. 
(Der var en post hvor vi må�e 
kaste våde svampe i hovedet på 
en af de voksne... så er der altså 
noget ved det!) E�er løbet skulle 
vi gå ned til det ene af teltene og 
råbe alle de frugtnavne, der stod 
på sedlerne – pludselig var det 

som om en stor skikkelse strøg ud 
af teltet  - vi kiggede ind, og her 
stod al den frugt, vi skulle bruge 
til a�enens dessert – frugtsalat. 
Var det mon en trold som havde 
hugget al frugten?  Det fandt vi 
aldrig ud af, men heldigvis fik vi 
vores frugtsalat!

A�enens lejrbål foregik inden-
dørs, da det havde regnet noget. 
En af de voksne havde fundet 
troldens dagbog nede i teltet, og 
vi hørte hvad trolden havde skre-
vet om dagen i dag – det grinede 
vi en del af!

Søndag formiddag gik vi den 
mest fantastiske tur i skoven – un-
dervejs havde vi morgenandagt 
og lærte »Nu vågne alle Guds 
fugle små«. Om e�ermiddagen 
blev vi hentet af vores forældre 
– men inden fik vi vores trolde-
badges, som vi selv havde lavet. 
Det siges, at nogle faldt i søvn 
inden a�ensmad den dag... ¤

Bævernes sommerlejr

Bæverflokken
Går du i børnehaveklasse, 0. 
eller 1. klasse er Bæverflokken 
lige noget for dig. Vi holder mø-
der tirsdage kl. 16:30-18:00. 

Hvis du vil være med, så mød 
op i Spejderhuset eller kontakt 
Gerda (86 22 33 08), hvis du vil 
høre nærmere.
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Program for Bæverne
I månederne august-oktober vil 
vi tage aktivitetsmærket »Bæver-
dammen.« For at få de�e mærke 
skal vi bl.a. vide noget om spej-
derarbejdet rundt om i verden og 
kende til bæverne i naturen, (hvor 
bor de, hvad spiser de, og hvem 
er deres �ender?). Vi skal også 
arbejde med bæverlov og -lø�e, 
bygge en bæverhule og deltage i 
en optagelsesceremoni.

August
16.   Opstart e�er ferien.

23.   Opstart med de nye bæ-
vere.

30.   Bæverdammen – Færden i 
naturen.

September
 6.   Sommerlejra�en - Indby-

delse følger.

13.   Familietur til Skovhy�en 
17.30 – 19.45 – Seddel føl-
ger.

20.   Bæverdammen – Bævere i 
naturen og bæverlege.

27.   På tur til Ellebækken.

Oktober
 4.   Bæverdammen – lov og 

lø�e.

11.   Bæverdammen – Huler og 
optagelsesceremoni.

18.   E�erårsferie - intet møde.

I slutningen af oktober og ind i 
november vil vi arbejde med te-
maet høst. Her skal vi både smage 
og lege med maden! Forløbet 
slu�er med, at alle bæverne får 
udleveret et høstmærke de selv 
har været med til at fremstillet. 
Sidst i november øver vi Lucia og 
begynder på lidt julehygge. Sidste 
møde inden juleferien er den 6. 
december.

25.   Høst – Møde om frugt 
(frugtsalat og bævermar-
melade).

November
 1.   Høst – Møde om korn (bol-

ledej og høstmærker).

 8.   Høst – Møde om kartofler 
(Kartoffelstafet og kartof-
felhamring).

15.   Høst – Møde om majs 
(popcorn, majspandekager 
og cornflakespakker).

22.   Tur til højen – køre ud og gå 
hjem – HUSK lommelygter.

29.   Øve Lucia og julehygge med 
risengrød og nissehistorie.



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

Jubii – nu er det snart jul!!
Til alle os der altid er i sidste 
øjeblik med julegaveindkøbene, 
tilbyder der sig nu alletiders 
mulighed for markant at ændre 
de�e.

Køb dine julegaver på KFUM-
Spejdernes LOPPEMARKED alle-
rede i sidste halvdel af september 
– så er du i god tid!

Loppemarkedet afholdes i for-
bindelse med to weekender sidst 
i september:

Torsdag den 22. til lørdag den 24.  
samt torsdag den 29. september 
til lørdag den 1. oktober.

Det er helt utroligt så mange gode 
og spændende ting vi har til salg 
på et sådant loppemarked, der i 
alsidighed klart overgår selv det 
mest asorterede storcenter, med 
følgende butikker under samme 
tag:

• Antikviteter
• Belysning og EL artikler
• Billeder
• Bøger
• Cykler og hvidevarer
• Finere håndarbejde
• Isenkram
• Legetøj
• Møbler
• Radio, TV og Computer
• Sko
• Tøj

Derudover har vi eget: 
• Vagtselskab
• Fragtfirma
• Bank
• Cafeteria.

Vi har brug for medarbejdere til 
alle disse butikker og funktio-
ner!

Som medarbejder er der meget 
store rabatter at hente, når du 
handler i egen eller en af de an-
dre butikker.

Kort sagt: vi har brug for mange 
spejdere samt ALLE forældre i 
hele Lystrup Gruppe.

Om få dage får jeres børn et skema 
med hjem, hvor I bedes skrive jer 
på alle de dage I kan, og i hvilke 
butikker I gerne vil stå.

Yderligere skal vi, forud for salgs-
dagene bruge personale til trans-
port og opstilling af varer samt 
udsmykning og prismærkning.

Det »meget« udfyldte skema 
afleveres til lederne ved den ef-
terfølgende mødea�en.

På vegne af alle Jer

Finn Kallestrup
Grupperådsformand 
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Sommerlejr med bæverøjne

En flot tegneserie af bæveren Louise Ludvigsen
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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:

Louise Ludvigsen

fra bæverne for hendes flotte 
tegning fra bæversommerlej-
ren.

Tegningen finder du på forige 
side.
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Dagbog fra ulvenes sommerlejr 
på Hummelmosen:

Ulvene har i år været på som-
merlejr på Moselund, og har selv 
skrevet dagbog for alle dagene!

Lørdag den 18. juni: 
Vi mødtes ved Spejderhuset, hvor 
vi fordelte os i bilerne og kørte 
til Hummelmosen. Da vi ankom, 
slog vi seks telte op. Det var hårdt, 
for det var varmt. Vi fik kage og 
sa� imens.

Tre ulve-kokke laver dejlig nam-nam

Vi skulle rundt og se hele den 
store lejrplads. Der var 150 børn 
på lejr i alt, men de andre boede 
ikke lige i nærheden af os. Vi var 
30 børn og 7 voksne af sted fra 
Lystrup – altså 37 i alt.

Vi skulle også have et MEGET 
langt spisebord, hvor vi alle 
kunne sidde og spise..

Til a�ensmad fik vi pitabrød, og 
bage�er gik vi i »Tu�en« for at 
købe slik. Vi stod i kø i en halv 
time.

Vi holdt lejrbål på vores egen 
plads. Vi sang nogle sange, hørte 
historie og fik læst vitser. Der var 
over 1000 myg, og de var sultne.

Før vi skulle sove, skulle vi børste 
tænder og på wc – toiletvognen 
lugtede ikke godt!

Ulvene ser hvordan man laver rigtig gam-
meldags tørv.

Søndag den 19. juni: 
»Godmorgen« skreg Leif, men 
de dovne ulveunger ville ikke 
op, selv om de havde fået lov at 

Dagbog fra ulvenes sommerlejr
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Daniel og Glen lærte at slå baby-
vejrmøller. Børnene var bedst.

Så spiste vi a�ensmad og bage�er 
skulle vi skrive dagbog, som vi 
gør nu.

Mandag den 20. juni: 
Vi startede med at være træ�e om 
morgenen, og så stod vi op og fik 
morgenmad. Men inden morgen-
maden skulle vi hejse flaget.

E�er morgenmad var vi på løb 
sammen med de andre spejdere. 
Det var mega sjovt.

Gudstjeneste i skoven, og med en rigtig 
præst

E�er løbet spiste vi frokost, og 
bage�er fik vi is af de søde ledere. 
Så var vi i Tu�en, hvor vi spiste 
det hele.

sove en hel halv kort time længere 
end planlagt. 

Morgenmaden bestod af havre-
gryn, cornflakes, mælk og græs 
– nam, nam.

Dere�er skulle vi til gudstjeneste, 
og så fik vi Jesu legeme og en hel 
kande blod.

De seje ulve-drenge på vej på eventyr.

Julle og Lærke fik besøg af nogle 
meget uhøflige skovflåter, for de 
glemte at banke på.

På vej hjem fra wc blev Michelle 
og Camilla N overfaldet af to mil-
liarder myg.

Vi tømte slikket for Tut….øhh… 
Tu�en for slik

Nanna J blev baldret i bærret af 
en ra�e. Ra�en blev brændt som 
straf – ha, så kan den lære det!

Lærke, Michelle og Camilla kørte 
ræs i en trillebør skubbet af Da-
niel.

Dagbog fra ulvenes sommerlejr
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Bage�er var vi oppe og lave lyg-
ter, hvor vi var med til at sprænge 
glassene.

Here�er huggede vi brænde, og 
det endte i en stor diskussion om, 
hvor vidt vi skulle hjælpe.

Så lavede vi vandkamp med le-
derne.

Så spiste vi, og så skrev vi dag-
bog.

Der er massere af teltorden når man er 
ulv!

Tirsdag den 21. juni: 
Vi stod sent op og nåede ikke 
flaghejsning.

I dag skulle vi ud og gå hike. Vi 
gik 10 km. Vi gik til en by, der 
hedder Stenvad, og der kom Lis-
bet med pizza til os. Så legede vi 
på en legeplads.

Vi skulle køre med Mosebrugs-
banen. Toget kunne ikke køre, 

fordi skinnerne var for gla�e af 
regnvejret. Så fik de fat i noget 
sand til at smide på skinnerne og 
et ekstra lokomotiv til at skubbe 
bagpå.

Drengene klarer opvasken i en ruf.

Vi var inde og se Mosebrugsmu-
seet, og en dame, der hed Lise, 
viste os rundt og fortalte noget 
om, hvordan man lavede tørv.

Hun fortalte, at man engang 
i gamle dage havde gravet en 
kone frem af tørvene – det var 
Mosekonen.

Udenfor huset var der en hest, 
der hed Viking. Den trak en tør-
veskæremaskine. Vi fik lov at ride 
på hesten.

Så gik vi hjem og spiste a�ens-
mad. Vi kom godt hjem.

Dagbog fra ulvenes sommerlejr
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Onsdag den 22. juni: 
I dag skal vi hjem, men først holdt 
vi en Spejder-olympiade. Det var 
nogle skøre ting, vi skulle kon-
kurrere i. Fx skulle vi kaste med 
en oppustet ballon, der ikke var 
lukket – den røg bagud i stedet 
for fremad! Vi skulle også lave 
discos-kast med pitabrød.

Det kræver køkultur at komme i tu�en.

E�er frokost spurgte Lisbet, om 
vi kunne tage det store spisebord 
ned på rekordtid. Vi fordelte op-
gaverne mellem os, og Lisbet talte 
3-2-1. Det tog kun 20 minu�er at 
få det pillet ned og få alle ra�erne 
på plads, men vi hjalp også alle 
sammen til!

Så var det tid til at høre sidste 
afsnit af vores historie og tage 
teltene ned. Da forældrene kom, 
var det slet ikke til at se, at der 
havde været en spejderlejr. 

På gensyn e�er sommerferien! ¤

Dagbog fra ulvenes sommerlejr
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Program for ulvene

August
       15.    Vel mødt e�er en lang sommerferie.

21.-21.    Oprykningsweekend.

       22.    Intet møde, da vi har været på weekend.

       29.    Velkommen til nye ulve.

September
         5.    Gæt en leder…

         6.    Sommerlejra�en i Elsted Sognegård. 
OBS! tirsdag.

       12.    Vi starter på et emne, hvor alt går op i sol, 
måne og stjerner.

       19.    Kender du stjernebillederne? Mon vi kan 
lave stjerner på lo�et?

       26.    Så er der stjerneløb!

Oktober
         3.    Vi holder fuldmånemøde og laver en opta-

gelsesceremoni for de nye ulve.

    8.-9.    Stjerneweekend – program følger.
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       10.    Intet møde, da vi har været på weekend.

       17.    E�erårsferie.

       24.    Gamle og nye ulve blandes i nye bander.

       31.    Lær din nye bande at kende!

November
         7.    Vi starter på aktivitetsmærket »Spejderven-

ner«.

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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Eventyret om Anders "Henning"
Her er et lille eventyr om vores 
ny leder Anders, og selvom det 
måske lyder helt utroligt, er det 
faktisk sandt!

Af Anders "Henning" Grønhøj

Der var engang en lille unger-
svend. Han plejede at vandre 
rundt på gader og stræder, der 
hvor århusianerne havde deres 
hjemsted. Han gik og gik, dag 
ud og dag ind, uden så meget at 
give sig til, men så pludselig en 
dag fandt han en tryllesko. Han 
tog trylleskoen på og med ét stod 
han midt ude i sin gode vens lej-
lighed. Anders Kjeld som den 
gode ven hed, spurgte om ikke 
den lille ungersvend ville med 
til et spejdermøde om a�enen. 
Ungersvenden sagde ja uden at 
tænke nærmere over det, selvom 
det dog lå åhh så langt ude på 
landet. Da spejdermødet var 
forbi, var den lille ungersvend 
vild af begejstring over spejder-
troppen. Aldrig havde han set så 
aktive spejdere og så kompetente 
ledere før. Det var rent trylleri. 

Den lille ungersvend kendte godt 
til spejderverden for han havde 
været spejder før, i landet der lå 
bag vandet og bjerget. Thyboer-
nes sektor var hans hjem, og i Frø-
strup gruppe havde han sit virke. 

Både som ulv, 
spejder og le-
der tjente han 
BP-guden.  

Efterhånden 
blev der for 
mange kvaler 
ved skole, ar-
bejde, pligter, 
spejder, skopudsning, hårsætning 
osv. så den lille ungersvend fandt 
en trylleflyver der kunne flyve 
ham ned til Afrikas land. Der gik 
han rundt blandt løver og mus i 
5 måneder, bare med sig selv og 
sin rygsæk, der var spækket med 
spejdererfarings-klar-dig-selv og 
lidt heldigheds-trylleri. 

Da han omsider hjemvendte til 
thyboernes sektor, havde hans 
rejsesandaler stadig lidt kløe un-
der bunden, så den lille unger-
svend beslu�ede sig for at fly�e 
sig selv og sin seng til Århusia-
nernes zone. Der var dog gået lidt 
for meget “hakuna-matata” i den, 
så den lille ungersvend arbejdede 
kun lidt og tog dere�er til Israel 
for at arbejde i Kibbutz. Da han 
kom hjem til Århusianernes terri-
torium igen, følte han sig endelig 
hjemme. Han fik et job i en bør-
nehave, kom med på korpslejr og 
blev spejderleder i Lystrup. Hvor 
er livet dog akrobatisk herligt. ¤
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Markedspladsen – i Grøn Gren 
og på ne�et!

Er uniformen ved at være lidt for 
kort, eller er du træt af ikke at 
kunne have plads til dine to par 
klip-klappere i rygsækken når du 
skal på tur? Så er markedspladsen 
i Grøn Gren lige noget for dig!

Du skal bare sende din salgstekst 
til Jan Thorsen (se side 2), så vil 
den komme med i næste udgave 
af Grøn Gren!

Som noget helt nyt er der også 
den virtuelle markedsplads på 
Spejdernet. Den er nem at finde, 

bare skriv www.spejdernet.dk og 
klik så på Leder Info og dere�er 
på Nyt, og vupti! Så er det nemt 
at følge den pædagogiske trin-for-
trin vejledning! Held og lykke! ¤

Vandrestøvler kan afhentes!
Vi har under en oprydning fundet 
et par gode læder vandrestøvler i 
størrelse 38. De er lidt slidte men 
kan sagtens bruges, indtil fød-
derne blive for store.

Du kan henvende dig ved Ulve-
Leif eller ringe 86 22 53 14; for at 
høre mere eller bare for at sikre 
dig, at du er den første! ¤

Markedspladsen

Gæt en leder
Kan du gæ�e hvem denne friske 
unge spejder er?

Af Gi�e Kjær Petersen

Send dit gæt inden næste dead-
line til Grøn Grens chefredaktør 
(se side 2) og deltag i lodtræknin-
gen om en hel håndfuld chokola-
deskildpadder!

I næste nummer af Grøn Gren 
afslører vi det rigtige svar og 
ikke mindst – vinderen! Det er 
helt uudholdeligt at vente på det 
næste nummer af det fantastiske 
blad Grøn Gren. J ¤

http://www.spejdernet.dk
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Troppens sommerlejr i år var 
ganske speciel. Lejr sammen 
med 15.000 andre spejdere. En 
helt fantastisk hike og ikke 
mindst en snert af rigtigt even-
tyr…

Af Gi�e Kjær Petersen

“… Og til højre og lidt bagud kan 
I se Ejer Bavnehøj…” En bus fuld 
af glade og morgenfriske spejdere 
sidder i en bus med en chauffør, 
der fortæller pla�e vitser. Bussen 
er på motorvejen, i sydgående ret-
ning, for spejderne skal nemlig 
ud på eventyr – virkelighedens 
eventyr.

Er det det man kalder flyvende telt?

Bussen bremser op. Spejderne 
myldrer ud, fortumlede af den 
lange bustur, og forventnings-
fulde ser de over mod broen, der 

skal føre dem helt ind i hjertet af 
GuldborgsundLejren. 

Orange telte skyder op over alt, 
rygsække ligger over hele jorden, 
og en skarp vind fejer hen over 
den forhenværende roemark. 

Jonas J.M. og Filip på vej til lejrbål.

Lystrupspejderne kæmper en 
hård kamp mod naturens magter 
for at få rejst de mange patrulje-
telte. Med på korpslejr var 24 fri-
ske unge mennesker, og så skal 
der altså nogle telte til, og måske 
også et par spiseborde.

Snakken gik, og madpakkerne 
blev åbnet. Hvornår kommer 
svenskerne? Vores længe ventede 
venskabspatrulje var ikke dukket 
op endnu, men endelig kom de. 
Skubbende en kæmpe stor trailer, 
alle smed hvad de havde i hæn-

15.000 spejdere på en roemark
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derne, og stimlede sammen ved 
hegnet, for at få et glimt af de 
mærkelige fremmede.

Patruljefrokost.

Lejren skulle vise sig at byde på 
meget samvær og mange fod-
boldkampe med svenskerne. I det 
hele taget var samvær, hygge og 
»learning-by-burning« en stor del 
af lejren for Lystrupspejderne.

Vandrefalkene på vej på hike.

Madlavning og aktiviteter, 
»Knald-i-æ-loch«, hike og et 
enkelt bad blev det da også til… 

der var en summende aktivitet 
bag den intuitivt pionerede ind-
gangportal. Selv e�er midnat var 
der gang i spejderne, glædesråb 
fra »Kasino Pizza« og smerteskrig 
fra »Capture the Flag« lød ud i 
den ellers stille Guldborgsundske 
nat.

Knald i æ loch

Endnu engang bremser bussen 
op. Der står en flok træ�e og be-
skidte spejdere med deres bagage 
og tonsvis af andre pakkenelliker. 
Buschaufføren syntes at rynke 
på næsen, da han går forbi den 
rødkindede tropsleder. Bagage-
rummet bliver fyldt væsentligt 
hurtigere end den første tidlige 
morgen i Lystrup. Korpslejrens 
effektivitet sidder stadig i hæn-
derne.

Bussen er ikke helt så larmende, 
da den kører nordpå. For de fle-
ste er det blevet muligt at falde 
i søvn i en forholdsvis behagelig 

15.000 spejdere på en roemark
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Fie igang med kæmpe strik.

stilling, selvom det er svært med 
de strammende sikkerhedsseler.

Da bussen ruller ind foran Spej-
derhuset, er der allerede nogle 
få forældre for at hente deres 
børn. Men de kan ikke få deres 
guldklumper med hjem, før bus-
sen er tømt. Det bliver gjort med 
pendulfart, og snart står alle i 
en rundkreds og synger farvel. 
Spejderne er blevet sat fri, og de 
styrter hen mod deres forældre. 
En fortvivlet tropslederstemme 
høres gennem larmen: »Vent! Jeg 
har glemt at gi’ jer jeres sygesik-
ringsbevis!« ¤

15.000 spejdere på en roemark
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Til gengæld kan vi fra Falcon 
Production tilbyde en erstatning 
i form af to chokoladeskildpadder 
samt en gratis udgave af “Spej-
dersnus” – signeret af hele holdet 
bag filmen!

Mange venlige hilsner

Gi�e Bech
Tropsleder

P.s. Hvor sender man skildpa-
derne hen?

I sidste nummer af Grøn gren 
kunne en noget forskrækket 
tropsleder læse et brev med et 
stort erstatningskrav og trusler 
om retsforfølgelse. Grøn Gren 
bringer her tropslederens svar 
til det fortørnede og forure�ede 
forældrepar, hr. og fru Jensen:

Jeg kan på Jeres læserbrev forstå, 
at I har følt stor krænkelse af fa-
miliens ære og værdighed i 
forbindelse med troppens 
seneste film-produktion, 
“Spejdersnus”, hvor Je-
res søn, hr. Uwe Jen-
sen, bliver fremstillet 
i et mindre godt lys. 
Jeg kan personligt 
garantere, at det på 
intet tidspunkt har 
været meningen at 
krænke hverken 
enkeltpersoner 
eller hele fami-
lier. Filmen 
har været en 
stor succes, 
og som 
producer 
betragter 
jeg det 
ikke som 
en mulighed, at 
trække den tilbage.

Svar på forældreklager
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Program for spejdertroppen

August
       16.    Tropmøde: Opstart, planlægge oprykning.

       20.    Opryknings-weekend.

       23.    Tropmøde: Ryste-sammen-shau.

       30.    Tropmøde: Modulmøde: fotoløb/walkieløb/
sport/teatersport.

September
         6.    Sommerlejra�en.

       13.    Tropmøde: Modulmøde: fotoløb/walkieløb/
sport/teatersport.

       20.    Tropmøde: Spejder-OL.
Stabspatruljemøde: Planlægning.

       27.    Patruljemøde: Det første patruljemøde i det 
nye spejderår.

Oktober
         4.    Tropmøde ...og det bli'r sjovt! 

       11.    Spejdermøde.

       18.    EFTERÅRSFERIE.

       25.    Spejdermøde.
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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.

28.-30.     Troptur: Indbydelse følger, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.

November
         1.    Spejdermøde.

         8.    Spejdermøde.

       15.    Spejdermøde.

       22.    Spejdermøde.

       29.    Spejdermøde.

December
    2.-4.    Juletroptur: Indbydelse følger, men sæt alle-

rede nu kryds i kalenderen.

Program for spejdertroppen
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Korpslejren i billeder
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Distriktsturnering for 
rovere og ledere
Husk distriktsturneringen for 
voksne torsdag den 25. august. 

Denne gang er det jo Lystrups 
egen klan Viklaros, der står for 
turneringen. Indbydelse kommer 
snart. ¤

Distriktsmøde
Marselis Distrikt a�older leder-
møde mandag den 21. november. 
Indbydelse følger senere. ¤

Så kører vi Linien Ud... også i 
2006!

Af Per Hoffman/DTU

Distrikterne i Uddannelsesnet-
værket tilbyder igen i 2006 en 
pakkeløsning på kursusområ-
det.

Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren ved weekenden den 3. - 5. 
marts 2006.

Denne gang mødes vi alle i Aal-
borg-området, og der vil givetvis 
være nye spændende tilbud – ud-
over naturligvis de gængse kur-
sustilbud i Linieuddannelsen.

Marselis Distrikt - Distriktsuddannelsen
Så Linien Ud er a�er…

• Uddannelse
• Udvikling
• Udfordring
• Fællesskab
• Samvær
• Hygge

Hold øje med posten og med 
spejdernet.dk!! ¤

Nyt fra Marselis Distrikt

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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Adresseliste - Grupperådet

Gruppeledelse
Lisbet  Mejlgaard                       Rugmarken 111                                        86 22 68 41 

lisbet.mejlgaard@mail.dk                       
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 

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              
Susanne  Petersen                      Elstedvænge 23                                        86 22 63 52 

familien.petersen@mail.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
Ulveledere
Lisbet  Mejlgaard                       Rugmarken 111                                        86 22 68 41 

lisbet.mejlgaard@mail.dk                       

Ulveassistenter
Ane�e Richter Henriksen         Ole Rømers Gade 98, st.                           

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

cssilt@ingenioer.dk                                  40 76 06 62
Glen Wheler Jespersen              Brombærhaven 64                                   86 22 67 98 

wheler@jubiimail.dk                               61 39 09 00
Johannes  D. Madsen                 Mønsgade 10, st. tv.                                 36 94 85 58 

johannesdm@mac.com                           40 86 98 95
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

Tropledere
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                  Skejbyparken 204                                       

anders_kjeld@hotmail.com                    22 60 77 32
Anders  Grønhøj                        Bentesvej 47, 2. th.                                    

ag2@sol.dk                                                29 91 79 92
Anne  Finnerup                          Skejbyparken 204                                      

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

jacoblarsen@kfumspejderne.dk             20 64  54 42
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.dk                 60 88 31 24

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

karenklemmed@hotmail.com                
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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