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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. virke-
liggjort gennem et varieret 
udbud af aktiviteter; herunder 
spejdersport og friluftsliv.

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

Fra gruppelederens bord
Efteråret er nu omsider ved at 
indfinde sig også vejrmæssigt, 
og vi har skiftet til vintertid og 
mørke eftermiddage.

Af Lisbet Mejlgaard

Det har været nogle travle må-
neder i alle spejderenheder, og 
hverdagen er nu ved at melde 
sig efter oprykningen mellem de 
forskellige aldersgrupper sidst i 
august. Både hos ulvene og spej-
dertroppen meldes der om mange 
spejder, men der er stadig plads 
til flere – især i bæverdammen 
tirsdag eftermiddag.

Lederne har i efterårsmånederne 
brugt en del tid på at drøfte ar-
bejdet i de enkelte enheder, og 
første weekend i november var 
det så tid for den fælles leder-
weekend, hvor vi kunne udveksle 
holdninger og ideer på tværs af 
enhederne. Det var en udbytterig 
weekend, hvor der både blev tid 
til alvor og sjov.

Det var også på lederweekenden, 
der skulle vælges ny gruppeleder, 
og den post er tilfaldet mig.

Vi har fra før sommerferien delt 
lokaler med fritidshjemmet Ko-
meten, og den seneste melding 

er, at de bliver hos os et års tid 
endnu. Dog har de flyttet det 
halve af børnegruppen til andre 
lokaler, så spejderhuset nu er base 
for 25 børn. Det giver naturlig-
vis lidt ulemper i hverdagen at 
skulle deles om pladsen, men 
nogle fordele har det dog også. 
Fritidshjemmet sørger for ren-
gøring i huset, og der er blevet 
malet med lyse farver i køkkenet 
og det gamle bæverlokale. Alt i 
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Fra gruppelederens bord

Ny anfører til Grøn Gren
Johannes Damsgaard-Madsen til 
G.G. Redaktionen!

Af Gitte Petersen

Efter en lang perio-
de som anfører for 
Grøn Gren, har den 
tidligere anfører 
Jan Thorsen, valgt at stoppe sin 
karriere med omgående virkning. 
Jan Thorsen stopper sin karriere 
på nuværende tidspunkt, da han 
ved træning den 1. november 
fik en omfattende skade, og blev 
ansat som revisor i Grenå.

Johannes Damsgaard-Madsen, 
også kendt som Julle, er profes-
sionel grafiker, spejder og psy-
kologi-studerende, og vil komme 
til at stå på mål, og modtage alle 
e-mails, breve, tegninger og bil-
leder til deadline.

Jan Thorsen udtaler: ” Jeg tror det 
er godt vi får noget nyt blod på 
holdet, og jeg er sikker på han vil 
blive taget godt i mod af resten af 
spillerne. Jeg fortryder på ingen 
måde mit karrierestop, og glæder 
mig til at få mere fritid og dyrke 
min hobby som revisor.”

Gitte Kjær Petersen, angriber: 
”Nu har jeg jo spillet med sam-
men med Julle før, da vi spillede 
som Juniorer i Lystrup Gruppe. 
Jeg er meget skeptisk overfor 
direktionens valg af anfører. Julle 
har ofte vist sig som en meget 
dominerende spiller på banen, 
og det mener jeg ikke vi har brug 
for.”

Julle starter som anfører allerede 
i kampen mod det nye Grøn Gren 
der spilles i denne weekend. ¤

alt må det siges, at samarbejdet 
går gnidningsløst.

Ud over det almindelige spejder-
arbejde har efteråret også budt 
på flere muligheder for at skaffe 
penge til kassen. Kort efter som-
merferien stillede Lystrup gruppe 
med 30 mand både lørdag og 
søndag i Tivoli Friheden og tjente 

15.000 kr. ved at gå rundt i ma-
skotdragter og hilse på børnene. 
Siden har loppemarkedet fyldt 
godt i kalenderen, men nu er også 
det vel overstået, og vi kan omsi-
der give fuld opmærksomhed til 
det daglige arbejde med børnene 
som jo er det, vi brænder for! ¤
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Noget gammelt slutter og noget 
nyt begynder. Sådan ser august 
jo ud hvert år – også i bæverflok-
ken.

Af Hanne Nellemann

Efter sommerferien havde vi et 
enkelt møde i den ”gamle” flok, 
hvor vi fik sagt ordentligt farvel 
til de bævere som skulle rykke op. 
Et ordentligt farvel slutter med en 
flødebolle på næsen – hvis man 
altså tør!

På oprykningsdagen den 20. 
august (se andetsteds i bladet) 
måtte vi af med 13 store bævere. 
Indtil videre har det været et stille 
efterår. Vi har en lille, men god 
gruppe på otte børn.

Bæverne leger "Lossen kommer!" 

Vi har arbejdet med mærket ”Bæ-
verdammen”, som børnene snart 
får med hjem. Vi snakker om, 
hvad det vil sige at være spejder 
og at være en del af et stort fæl-

lesskab. Vi hører mange gode 
fortællinger, som hver for sig 
illustrerer en af bønnerne i Fader-
vor – desuden lærer vi flere bæ-
verlege at kende, og vi hører om 
hvad bæveren er for et dyr. Vidste 
I måske, at bæveren kan opholde 
sig under vandet i op til 15 minut-
ter? Lystrup-bæverne forsøgte at 
gøre kunsten efter, men vi måtte 
give op efter godt et minut med 
næserne i vandbaljen!

Efter efterårsferien har vi arbejdet 
med høst: kornsorterne, brød, 
marmelade og kartofler. Og så 
er det jo lige straks jul, hvor vi 
sædvanen tro går Lucia og synger 
julesalmer på Sønderskovhus.

Skønt det er lidt i god tid, vil vi 
slutte af med at ønske alle bævere 
og deres familier glædelig jul!

Spejderhilsen Bæverlederne ¤

Livet i Bæverdammen!

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
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Bæver tegninger

Tegninger af bæverne Magnus Nielsen, Kathrine, Laura, 
Magnus Moulskov og Zakarias Jensen
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Lej en licens

”Gæt en leder” er tilbage! Hvis 
du ikke nåede at sende dit gæt 
til sidste blad kan du nå det 
endnu!

Af Gitte Kjær Petersen

Desværre var der ingen, der ind-
sendte forslag om hvem denne 
søde unge mand i sidste blad var. 
Efter en lang diskussion i Redak-
tionen blev vi enige om at det 
var Jan Thorsen som ulveunge. 
Og det er jo også ganske rigtigt! 
Det betyder at præmien i denne 
måned går til Redaktionen!

Men, men, men! Der er ingen 
grund til at hænge med snuden! 
For i dette blad bringer vi igen et 
billede af en leder som ung! 

Af: Gitte Kjær Petersen

Normalt køber man software til 
sin computer, men som KFUM-
Spejder kan du nu leje dit soft-
ware. Så i stedet for at købe Mi-
crosoft kontorpakke til ca. 4.000 
kr. kan du leje pakken med bl.a. 
Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook og Publisher, for 365 kr. 
om året.

Hvis du er interesseret, så gå ind 
på: www.spejdernet.dk/licens og 
læs mere!

For at kunne leje programmerne 
kræver det, at man har et bruger-
navn til SpejderNet, og det kan 
alle KFUM-Spejdere få. Hvis du 
ikke har et brugernavn, så hen-
vende dig til Johannes. (se side 
2). ¤

Gæt en leder
Kan du gætte hvem den charme-
rende langhårede dreng er? Så 
har du chancen for at vinde en 
hel række af de bedste Choko-
lade skildpadder fra Toms! Send 
dit svar til redaktøren (se side 
2), inden fredag den 3. februar 
2006, og deltag i den fantastiske 
konkurrence i det fantastiske blad 
Grøn Gren! ¤
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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 forfatter gemt i 
maven? Så skriv en historie eller 
tegn en tegning fra dit sidste bæ-
vermøde, den sjove ulvetur eller 
de vildeste aktiviteter i troppen.

I hvert nummer vil 
redaktionen kåre 
den bedste Ju-
nior-Reporter. 
Præmien er en 
pose spejderhagl!

Aflever dit indlæg til din leder el-
ler send det direkte til redaktøren 
(se side 2). ¤

Og vinderen er...
I hvert nummer af Grøn gren 
kårer redaktionen den bedste 
Junior-Reporter, som belønnes 
med en pose spejderhagl.

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

Ida Kjær Petersen

fra Troppen for hendes fine arti-
kel om "Mascot A Lot". Artiklen 
kan du finde på side 10 og 11.
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I tivoli forklædt som bamse
Maskot A Lot i Tivoli Friheden 
var en blanding af en masse sjovt 
hårdt arbejde

Af Ida Kjær Petersen

Tivoli sendte et nødkald ud! 
Hvem kunne stille med 29 per-
soner flest voksne, men også en 
sjat børn til et arrangement. Det 
nødkald hørte Ulve-Lisbet. Hun 
skulle have stablet et hold på 
benene hurtigst muligt, for der 
var ikke var ikke længe til, at ar-
rangementet skulle løbe af staben. 
Men Lisbet fattede telefonen og 
ringede rundt til spejderne i Ly-
strup og til et par venner. Snart 
havde hun samlet et hold.

Jan som Bagetto.

Det utrolige skete: Vi kom tid-
ligt op en lørdag! Vi stillede alle 
sammen ude foran Tivolis vare-
indleveringsport tidligt lørdag 

morgen. Da klokken 
slog 10 ”selvfølgelig lige 
på prikken” åbnede porten 
sig, og vi blev sluset ind. Vi fik 
vores base et sted bag i Tivoli, 
her kunne vi holde pause og så 
videre. Først fik vi instrukser om 
hvad der skulle ske den følgende 
dag og dagen efter. 

Arrangementet hed ”MASKOT A 
LOT” Det gik i det store og hele 
ud på, at maskotter fra forskel-
lige firmaer gik rundt i Tivoli og 
gjorde reklame for firmaet på 
den måde. Det vi var blevet 
indkaldt til, var at være maskot-
terne. Vi blev altså klædt ud som 
alverdens maskotter. Der var de 
sødeste ”Rumle Rikker” fra hjer-
teforeningen, ”Harry og Solvej” 
fra DSB og ”Tony the Tiger” fra 
morgenmadspakkerne. Derefter 
fik vi et lynkursus i, hvordan man 
ser rar ud, når man er en to meter 
høj tiger, eller har et hoved, der er 
lige så stort som en selv. For når 
et lille barn ser sådan en mega 
bamse, er der ikke langt fra glæde 
til frygt. Normalt er det jo proffer, 
der er inde i maskotterne, så der 
var noget at leve op til. 

Hvis nogen skulle være i tvivl, så 
er det rent faktisk monster sjovt at 
gå rundt med et mega stort hoved 
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I tivoli forklædt som bamse
og vinke til de gamle damer og 
give de små børn kram. For der 

Tre spejdere som maskotter.

er ingen, der kan se, hvem du er, 
så man kan te sig, lige så tosset 
man vil, og det er jo ikke ret tit, 
man kan det. Der er vist heller 

ingen, der kommer uden om, at 
det er ret hyggeligt at lege med 
de små børn.

Men der var en ulempe. Ulempe 
og ulempe det er så meget sagt, 
men når man for eksempel er 
Jungledyret Hugo med en mave 
lavet af vat, så bliver der selvføl-
gelig fyrre grader indeni. Så selv 
om det var vældigt sjovt, så var 
det pænt hårdt, men det var lige 
til at holde ud, når man vidste, at 
man tjente fribilletter til alle spej-
derne i Lystrup og cirka 15.000 
kroner lige lukt ned i spejderkas-
sen. ¤
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Stjerneweekend
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Stjerneweekend
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Stjerneweekend
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Stjerneweekend
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Program for ulvene

November
 7. Vi skal ha’ taget billeder til bandetavlen og 

skrive brev til vores venskabsspejdere.

 14. Vi laver plakater af og med banderne.

 21. Sidste møde inde juleferien. Hygge!

 26. Juletur til Skårupgård Skov (der kommer en 
seddel).

Januar
 9. Godt Nytår, vi skal øve og gøre klar til  

Nytårsparade.

 15 Nytårsparade i Lystrup Kirke, forældre og 
søskende er meget velkommen.

 16. Super legemøde.

 23. Hjemme hos lederne. Banderne besøger 
deres leder.

 30. Niels kommer og fortæller om spejderne i 
Mongoliet.
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Februar
 6. Det store Mowgli-løb for 4. klasserne. 2. og 

3. klasserne har spejderløb.

 13. Intet møde da vi holder vinterferie.

 20. Førstehjælp og bålhygge.

 27. Bandeløb.

Program for ulvene

Ulveflokken
I Ulveflokken finder du »ulve«, der går i 2.-4. klasse. 
Vi mødes i Spejderhuset mandage 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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Halloween-tur til Århus C
Den 28.-30. oktober var troppen 
på tur inde i Århus midtby. De 
kastede håndtegn, kørte bil på 
Klostertorv og meget mere; læs 
om det hele her.

Af Fie Fuglsang Christensen

Fredag klokken seks mødtes vi 
henne ved spejderhuset. Jeg glæ-
dede mig meget til en anderledes 
spejdertur i byen.

Vi sagde alle hej til hinanden, og 
så tog vi bussen ind til Århus. 
Bussen blev fyldt op med spej-
derbørn og en klasse. 

Vi fik et kort, hvor Anders og 
Anders vist havde misforstået 
hinanden, vi havde nemlig både 
en post 1 og et startsted. Vi valgte 
der, hvor der stod start, og det var 
forkert. Men vi fik da lov til at 
forsætte med den rækkefølge.

Ved de fleste af posterne var der en 
leder, hvor der var alt fra kims-leg 
til at kaste håndtegn. Virkelig fedt!

Ved ti-elleve-tiden var min pa-
trulje ved Rømerbo, desværre 
som de sidste. Men vi havde haft 
det rigtig hyggeligt med fælles-
sang. Vi pakkede ud, og der var 
lidt sejt underholdning. 

Næste dag skulle gå med et 
KÆMPE byløb og slutte af med 
Baden Powell-film. Vi stormede 
alle af sted til hovedbanegården, 
hvor den første post var. Der 
fandt vi en seddel, 22 kroner og 
et bykort. Opgaverne skulle nu 
løses. Der var rimelig mange 
poster, men jeg synes de fedeste 
var at skaffe gratis ting og tage 
billeder.

Imens løbet var i gang fik vi også 
nogle sms’er hvor vi ville få en 
ekstra post. Den første vi fik, var 
på toppen af ARoS hvor vi skulle 
lave pejlinger ud over byen. Jeg 
har ingen anelse om, hvor seje vi 
var til det! Men Magnus’ hold var 
højst 12 grader fra. Rimeligt sejt. 

Den lille hurtige bil.

Den næste post var ved Kloster-
torv, hvor Jan og Bessie stod med 
en af de små biler, som vi skulle 
køre slalom med.
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Halloween-tur til Århus C
Mens man gik rundt i byen, 
kunne man møde nogle ledere. Vi 
mødte desværre ikke nogen, men 
Jonas’ hold mødte Anders. De 
skulle lave noget underholdning, 
hvor Jonas var tæt på at score en 
Venstre-mand.

Den sejeste gratis-gave vi fik var 
tre kuglepenne fra Helly Hansen 
og creme fra Matas. Tak til dem.

Vi skulle også købe en masse 
frugt for en 20’er. Vi fik fat i 41 
stykker frugt, og hvis alle fik det, 
så tænk hvor meget frugt der var 
næste dag og til morgenmad.

Klokken et skulle vi mødes oppe 
ved Musikhuset, hvor løbet ville 
være færdigt, og vi skulle have 
frokost. 

Alle spejderne var i superhumør 
og måtte fortælle om alt hvad de 
havde oplevet.

Nanna og Michelle i biffen.

Bagefter løbet skulle vi jo i biogra-
fen at se Baden Powell film. Da vi 
var på vej hen til salen spurgte jeg 
Christina, om hun havde fået sine 
briller. Det havde hun, hvorefter 
en siger, at det jo kan være fuld-
stændig lige meget, når den er 
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Halloween-tur til Århus C
på dansk. Det ville da ikke være 
særligt fedt at se Baden Powl på 
dansk, hvorefter jeg finder ud af, 
det er Charlie og Chokoladefra-
brikken vi skal se! Hehe.

Filmen var da meget underhol-
dende, og på vej ud af Bruuns 
Galleri tilbage til Rømerbo går 
Anders også lige ind i glasdøren 
præcis som Willy Wonka (en af 
hovedpersonerne i filmen, John-
ny Depp) Godt Anders kan leve 
sig ind i filmen.

Så skaffes der flækkede babyarme, zombi-
fingre og andet lækkert halloween-mad!

Tilbage i Rømerbo skal vi ar-
rangere en Halloweenfest. Der 

bliver lavet græskar, pyntet op 
med edderkoppespind, lavet 
mad som f.eks. knækkede negle, 
og forberedt en uhyggelig under-
holdning.

Lederene laver fed underholdning.

Det bliver rigtig flot, og vi får også 
vinderne af løbet at vide, som 
selvfølgelig er mit hold. Vi vinder 
nogle magnetspil. 

Jeg tror, at alle var rimelig trætte, 
for om aftenen, da vi skulle sove, 
blev der lidt hurtigere ro end for-
rige nat.

Hele turen blev næste dag afslut-
tet med en BUSK-gudtjeneste, 
som faktisk var rimelig fed. Kir-
ken var fuldstændig proppet, og 
som sædvanligt var der boller i 
karry bagefter.

Tak for en rigtig fed tur alle sam-
men! Jeg vil i hvert fald gerne på 
den igen! ¤
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Scoutzone løb – igen
De Hoppende Elge fra Flem-
ming Gruppe vandt det første 
ScoutZoneLøb, vil du vinde det 
næste? 

Af: Gitte Kjær Petersen

Vandt du ikke den eftertragtede 
GPS til sidste ScoutZoneLøb? 
Vær ikke trist og nede, nu får du 
og din patrulje chancen igen den 
26. januar 2006!

Løbet foregår på samme måde 
som sidste gang, hjemme foran 
pc’en, og det eneste det kræver, 

er en internetforbindelse og et 
digitalkamera! 

Der var nogle der havde proble-
mer med at komme i gang, men 
denne gang er vi bedre forberedt 
på at 90 patruljer deltager!

Præmien bliver offentlig gjort en 
gang i januar, men vi kan love 
at den bliver ligeså fed som den 
foregående. 

Hold dig opdateret på www.
scoutzone.dk – og deltag i debat-
ten! ¤

Vi er rigtig glade for at have jeres 
børn hos os her i troppen, og vi 
vil faktisk meget gerne lære jer 
forældre lidt bedre at kende.

Derfor har vi valgt at lave ”Foræl-
drecafé” i slutningen af tre møder 
inden jul, den 29. november, den 
6. december og den 13. december. 
Det vil sige, at vi fra 20.45 til ca. 
21.00 inviterer jer til at komme 
ind forbi og få en kop te eller 
kaffe. På den måde kan vi ledere 
få sat ansigt på jer forældre, og I 
kan få at se, hvem vi ledere er og 

Forældrecafé i Troppen
høre om, hvad vi har lavet den 
pågældende aften.

Det kunne også være, at du ikke 
rigtig har fundet ud af, hvad det 
er, vi spejdere egentlig går og 
laver – du er altid velkommen til 
at komme ind og spørge!

Spejderhilsner lederne i troppen

Gitte, Anne, Karen, Anders Kjeld, 
Jan og Anders Henning ¤
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Program for spejdertroppen

November
 22. Tropsmøde: Bombesnigning 

Stabspatruljemøde: Planlægning 

 29. Patruljemøde: Hvad mon PL/PA har fundet 
på!? 
Forældrecafé!

December
 2.-4. Tropstur: Juletur i Hummelmosen

 6. Tropsmøde: Patruljesærpræg 
Forældrecafé!

 13. Tropsmøde: Vild Med Sang 
Stabspatruljemøde: Sjov og spas 
Forældrecafé!

 20. Tropsmøde: Jul på den fede måde

Januar
 10. Tropsmøde: Vi gør klar til Nytårsparade

 15. Nytårsparade

 17. Tropsmøde: Børnetime 
Stabspatruljemøde: Planlægning
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 20. Patruljemøde: PL/PA’erne har forberedt en 
masse spas

 31. Tropsmøde: Vild Med Dans

Februar
 7. Tropsmøde: Jorden er forgiftet 

Stabspatruljemøde: Politik og debat

 14. Vinterferie

 21. Tropsmøde: Jubii – sjov og spas 
Stabspatruljemøde: Planlægning

 28. Patruljemøde: PL/PA står for aftenens pro-
gram

Program for spejdertroppen

Troppen
I Troppen finder du de store spejdere. Spejderne 
i Troppen går i 5.-9. klasse .

Vi mødes tirsdage kl. 19:00-21:00 i Spejderhuset. 
Kom og vær med, eller ring til Gitte (8672 2245) 
for yderligere information.
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Loppemarked 2005
Loppemarkedet er vel overstået. 
Vi fik et godt resultat til gavn for 
spejderarbejdet. Måske vi skal 
have det igen?

Af Redaktionen

I efteråret afholdt vi loppemarked 
i Loppehuset i Århus. Loppehuset 
er en stor lagerhal på Søren Frich-
svej, som vi fylder med lopper fra 
en genbrugsstation i Århus.

På de i alt seks salgsdage tjente 
vi godt og vel 70.000 kroner til 
spejdergruppen, hvilket svarer 
til ca. 900 kroner pr spejder. Det 

betyder, at vi har mulighed for at 
lave nogle fede aktiviteter med 
spejderne og samtidig fastholde 
det lave kontingent. Blandt andet 
har de tidligere loppemarkeder 
gjort det muligt at holde vores 
store gruppeweekender. Det 
giver en unik mulighed for at 
skabe sammenhold på tværs af 
de enkelte enheder. 

Det endelige restultat af anstren-
gelserne kan ses på næste side. ¤
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Loppemarked 2005 – resultat
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Adresseliste – Grupperådet

Gruppeledelse
Lisbet  Mejlgaard, GL Rugmarken 111 86 22 68 41 

lisbet.mejlgaard@mail.dk 
Per  Hoffmann, GA Spergelbakken 15 86 22 44 56 

werth-hoffmann@mail.tele.dk 

Bæverleder
Gerda Damsgaard Madsen Elleparken 18 86 22 33 08

Bæverassistenter
Charlotte  Kallestrup Elleparken 5 86 22 77 91 

charlottekallestrup@yahoo.dk 
Hanne Nellemann Jørgensen Birkebakken 25 86 74 17 40 

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

brandtpedersen@get.a.net 
Susanne  Kallestrup Elleparken 5 86 22 77 91 

susanne_kallestrup@yahoo.dk 
Susanne K. Petersen Elstedvænge 23 86 22 63 52 

familien.petersen@mail.dk 30 22 63 52
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 86 22 68 41  

20 10 89 55

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, Hytteansv. 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 K. Petersen  Elstedvænge 23 86 22 63 52 
familien.petersen@mail.dk 30 22 63 52

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, Skovhytten Elevvej 97 86 23 09 49

Adresseliste – Lederne
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Adresseliste - Lederne
Ulveleder
Lisbet  Mejlgaard Rugmarken 111 86 22 68 41 

lisbet.mejlgaard@mail.dk

Ulveassistenter 
Anette Richter Henriksen Ole Rømers Gade 98 st.  ahen-

ri3@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
Leif  Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14 

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

 20 10 89 55
Johannes  Damsgaard-Madsen Mønsgade 10, st. tv. 36 94 85 58 

johannesdm@mac.com 40 86 98 95

Tropsleder
Gitte Bech Lauridsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 86 72 22 45 

gittebechlauridsen@spejdernet.dk 26 27 22 45

Tropsassistenter
Anders Kjeld Jensen Skejbyparken 204   

anders_kjeld@hotmail.com 22 60 77 32
Anne  Finnerup Skejbyparken 204  afinne-

rup@hotmail.com 29 80 02 10
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
Anders  Grønhøj c\o: Jonas Søndergård; Bentesvej 47, 2. th. ag2@sol.

dk 29 91 79 92
Jacob Sandfeld Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 86 72 22 45 

jacoblarsen@kfumspejderne.dk 20 64 54 42

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

lars_arvad@hotmail.com
Anne Yde Solklintvej 17b 24 47 78 67  

anne_yde@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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