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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
I skrivende stund er der ingen, 
der ved, hvor konflikten over 
Muhammed-tegningerne ender.

Af Lisbet Mejlgaard

Jeg vil lade KFUM-spejdernes 
generalsekretær Niels Johan Geil 
overtage min spalteplads:

”Det startede som en måske ikke 
særlig velovervejet offentliggø-
relse af 12 tegninger i Jyllands-
Posten af Profeten Muhammed. 
Siden er sagen vokset i omfang, 
og forholdet mellem Danmark og 
store dele af den muslimske ver-
den er i dag særdeles anspændt.

Vi vil overlade til andre at gøre 
sig kloge på, hvad der skulle have 
været gjort og sagt i de forløbne 
fire måneder; men der er god 
grund til at være bekymret for 
udviklingen og mane til besin-
dighed. 

Måske er det vigtigere end nogen-
sinde før at minde hinanden om, 
at det er en del af spejderbevægel-
sens formål at oplære til selvstæn-
dighed, medansvar, demokratisk 
livsholdning og mellemfolkelig 
forståelse.

Vi kommer fra forskelligartede 
kulturer, og har ikke altid samme 
opfattelse af demokratiske ret-
tigheder; men spejdere fra hele 
verden har til alle tider kunnet 
mødes i respekt og ligeværd. Når 
spejderbevægelsen bliver kaldt 
for ”verdens største fredsbevæ-
gelse”, er det jo netop fordi, den 
gennem snart 100 år har kunnet 
samle børn, unge og voksne på 
tværs af kulturelle og religiøse 
skel."
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Fra gruppelederens bord
Hvis vi medvirker til at optrappe 
den aktuelle konflikt, er der en reel 
risiko for, at der vil ske uopret-
telig skade på forholdet mellem 
kristne og muslimer i Danmark. 

Det handler ikke om, hvem der 
har retten på sin side, men om 
fortsat at kunne leve dør om dør i 
gensidig respekt og forståelse.” ¤

Nytårsparade 2006
KFUM-Spejdernes nytårsparade 
blev afholdt med stor succes. 
Både spejdere, forældre og sø-
skende var mødt talstærkt op.

Af Anette Henriksen

Vi startede med at samles ved 
Spejderhuset, hvor fanerne blev 
fundet frem. Alle spejderne blev 
stillet pænt op og sendt af sted 
mod kirken. 

En anderledes gudstjeneste
Det var et flot syn, da spejderne i 
samlet trop gik ned mod kirken. 
Mette Mejlgaard havde sammen 
med Lystrup kirkes præst, Hans 
Boas, planlagt en lidt anderledes 
gudstjeneste. Dog kunne de to 
ikke have klaret det alene, hvis 
det ikke havde været for troppen, 
som havde lavet flere indslag til 
gudstjenesten, ulvene der sang et 
par sange og bæverne der så flot 
havde tegnet mosaik til kirkens 
vinduer. Uden bæverne, ulvene 
og troppen havde de to arran-

gører haft meget travlt. Mette 
havde i dagens anledning også 
fremtryllet et band, som spillede 
til salmerne.

Boller og kakao
Efter gudstjeneste fik vi boller 
og varm kakao, som grupperød-
derne havde bagt. Bagefter tog 
Klan Viklaros alle spejderne og 
deres søskende med udenfor, 
hvor de legede. I mens var vi 
andre til det årlige gruppemøde. 
Formand Finn fremlagde det for-
gangne års begivenheder. Egon 
fremlagde årets regnskab, der så 
noget pænere ud end budgetteret. 
Efter mødet havde grupperådet 
sørget for, at der blev serveret 
ris med karrysovs. Det smagte 
fantastisk! Under spisningen var 
der mulighed for at snakke med 
de andre forældre og ledere.   

Vi ledere takker for en hyggelig 
dag og ser frem til nytårsparaden 
2007. ¤
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Så faldt der brænde ned
Som annonceret ved nytårspara-
den, havde jeg behov for hjælp 
til indsamling af brænde til vo-
res spejdere.

Af Anker Olesen

Det skulle være 21.-22. januar. 
Med stor glæde konstaterede 
jeg, at Tordenskjolds soldater 
blev suppleret med nye forældre. 
Rigtig godt!

Af skovrideren havde vi fået 
tilsagn om ca. 20 rummeter ege- 
og bøgetræ, som lå stakket ude i 
skoven.

Ni stærke mænd
Vi havde aftalt at mødes lørdag 
kl. 09:30 ude ved hytten. Ni 
stærke mænd mødte op, alle med 
egne madpakker, kaffe og stort 
gåpåmod. Egon kom med den 
store traktor. Ole med en moto-
riseret kløver, og derforuden tre 
stk. kædesave.

Ubønhørligt slæb
Vi var begunstiget af rigtig flot, 
frostklart vejr uden vind og med 
let snefald. Uden traktoren ville 
det have været meget tidskræ-
vende at trække træet hjem fra 
skoven, men efter seks topfyldte 
læs og 3½ times ubønhørligt slæb 

var alt træet bragt til hytten. Her-
efter bestod opgaven i at holde 
kløveren igang, bære træ til - kløve 
- bære væk - skære op og stakke 
det færdige brænde. De rigtig seje 
blev ved til klokken ca. halv fem.

Stakken af ubearbejdet træ var sta-
dig stor, da otte stærke, men sta-
dig trætte mænd, mødtes søndag 
kl. 09:00. Vi havde sat os for - da 
kløveren var lejet - at træet i det 
mindste skulle kløves inden afle-
veringen mandag morgen.Med en 
målrettet og koncentreret indsats, 
lykkedes det at få kløvet - savet 
og stakket. De sidste tapre mænd 
var hjemme klokken halv fire.Nu 
ligger der helt sikkert mindst 20 
rummeter stakket brænde, men 
det må først bruges næste år.

Som at tage på fisketur
Jeg er sikker på, at vi alle er enige 
om, at der var et rigtig godt og 
hyggeligt samvær blandt voksne 
spejderforældre. Det må være 
lidt det samme, som at tage på 
jagt eller på fisketur. Forskellen 
er blot at vores tørn er for vores 
alle sammens børn.

En stor tak til alle skovtroldene: 
Jan, Ole, Tommy, Jørgen, Michal, 
Finn, Flemming, Lennart, Egon 
og Bo. ¤
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Referat fra Gruppemødet
Efter en god og veltilrettelagt 
gudstjeneste den 15. januar 2006, 
med efterfølgende kakao og 
boller, bød Finn Kallestrup vel-
kommen til Gruppemødet, mens 
klanen underholdt spejderne.

Af Dorte Henriksen og Finn Kallestrup

Jan Henriksen blev valgt til di-
rigent. Derpå fulgte en opsum-
mering af, hvad der var foregået 
i gruppen i det forløbne år. Der 
havde bl.a. været et flot lodsed-
delsalg på 1.500 stk. (overskud ca. 
20.000 kr). Derudover gav en hyg-
gelig weekend i Tivoli Friheden 
forklædt som krammebamser et 
beløb på 15.000 kr. til gruppen.

En stor flok ledere havde været på 
kursus. Spejderne havde været på 
diverse sommerlejre – bæverne i 
Bjørnebo, ulvene på Hummelmo-
sen og spejderne på Korpslejr.

Farvel og goddag
Vi har sagt farvel til Anne Grethe 
Østergaard, der ønskede at stoppe 
som Gruppeleder efter mere end 
ti år på posten. Ny Gruppeleder 
er Lisbet Mejlgaard. Vi har også 
sagt farvel til Jan Thorsen, der er 
flyttet til Grenå pga. nyt job. Re-
daktørposten bliver overtaget af 
Johannes Damsgaard-Madsen.

Ledersituationen i gruppen er 
helt tilfredsstillende, ligesom 
medlemstallet er højt hos ulvene 
og i troppen. Der efterlyses dog 
flere børn til bæverne. 

Vi har gennem det seneste ¾ år 
delt lokaler med fritidshjemmet. 
Det skal vi nok også et års tid 
endnu, så det bliver spændende, 
hvad der skal ske med lokalerne, 
når de flytter til deres nye fritids-
hjem. 

Arbejdsdagen i Skovhytten blev 
ændret til kun at omfatte uden-
dørs arbejde ved spejderhuset 
pga. beskedent forældre frem-
møde. 

Loppemarked
Loppemarkedet var én af årets 
store begivenheder, som gav et 
nettooverskud på knap 67.000 kr. 
Der blev rettet en tak til alle, der 
havde medvirket til succesen. Der 
blev dog ikke lagt skjul på, at en 
større deltagelse fra forældrekred-
sen ville have været ønskværdig. 
Der blev fra forældre udtrykt 
undren over, hvorfor der forud 
for loppemarkedet ikke var ble-
vet gjort mere opmærksom på, 
hvor vigtig denne indtægt er for 
gruppen. 
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Til slut blev der rettet en stor tak 
til alle de forældre, der stiller bil 
til rådighed, og som bager kager 
og boller. Også tak til vores an-
noncesponsorer samt til Alfred, 
der holder øje med Skovhytten, 
og til alle lederne, fordi de tager 
sig af vores børn.

Derefter gennemgik Egon Ras-
mussen regnskabet for 2005. 
Det blev til et overskud på ca 
45.000 kr., hvilket bl.a. skyldtes 
indtjeningen fra Loppemarkedet 
og turen i Friheden. Uden disse 
to indtægtskilder ville der have 
været et underskud på 37.000 kr. 
Regnskabet blev godkendt.

Debat
Derefter var der en livlig debat 
om, hvordan vi kan undgå et un-
derskud, når vi ikke fremover er i 
stand til at afholde loppemarked. 
Adskillige indtjeningsmuligheder 
blev diskuteret. Kunne der even-
tuelt stables en forældregruppe 
på benene, der ville påtage sig at 
sørge for en fast indtjening på 25-
30.000 kr. om året, skal kontingen-
tet sættes op, eller måske begge 
dele. Skal vi sælge Skovhytten, 
kan der ydes reduktion i kontin-
gentet for børn af dårligt stillede 
forældre eller kan der gives rabat, 
hvis der er flere søskende, der er 

spejdere. På næste gruppemøde 
vil vi tage det op igen.

Der var et spørgsmål fra en far 
om, hvad korpsafgiften bliver 
brugt til. Den bliver brugt til de 
forskellige spejdercentre rundt 
om i landet og materialer (se Grøn 
gren nr. 2, 2004, som kan findes på 
www.spejdernet.dk/lystrup).

Derefter en kort gennemgang af 
aktiviteter i 2006:
• Der er lodseddelsalg den 25. 

februar
• Fastelavn i Elsted Kirke den 26. 

februar 
• Arbejdslørdag den 29. april. 

Der skal gøres grundigt rent, 
og der skal sørges for brænde 
til både spejderhushave og 
Skovhytten

• Distrikstturnering den 25.-26. 
maj 

• Sommerlejre bliver for bæver-
ne i Bjørnebo den 9.-11. juni

• For Ulvene 1.-5. juli, stedet 
kendes ikke pt.

• For Troppen bliver det Center-
lejr på Bornholm i uge 27 

• Diverse Rolandkurser for PA 
og PL

• Oprykningsweekend den 19.- 
20. august 

• BUSK-dag den 29. oktober

Referat fra Gruppemødet
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• Næste Nytårsparade den 14. 
januar 2007

Valg til Grupperådet. Jack havde 
ikke ønsket genvalg pga. flytning 
til Skæring. Susanne og Dorte 
blev genvalgt. Nye i Grupperå-
det blev Jørgen Andersen og Ole 
Bjerggaard. Lennart og Lene blev 
genvalgt som revisorer.

Den lovede fremvisning af ul-
venes stjerneweekend måtte 
desværre udskydes til en anden 
gang. Gruppemødet sluttede af 
med fælles aftensmad til alle, der 
holdt ud til det sidste.

Tak for et flot fremmøde, og fordi 
I var med til at gøre det til en fest-
lig dag. ¤

Referat fra Gruppemødet

Efter en sæson i Grøn Gren pla-
get af en del småskader og en 
enkel særdeles alvorlig skade, 
har Claus Gam-
melmark Ther-
kildsen valgt at 
stoppe karrieren 
omgående.

Af Gitte Kjær Petersen

Grøn Grens februarudgave bliver 
Claus’ sidste kamp, men han slår 
fast, at han ikke vil forsvinde helt 
fra spejderscenen. I stedet for at 
købe en ny forsvarsspiller har 
Grøn Grens ledelse valgt at satse 
på en mere offensiv taktik, og har 
købt Anette Henriksen.

Ny spiller på holdet
Anette Henriksen er 22 år gam-
mel, og satser på at fortsætte som 

Ny offensiv taktik hos Grøn Gren
finansøkonom på et senere tids-
punkt i karrieren. Den nye anfø-
rer Johannes Damsgaard-Madsen 
udtrykker sin bekymring: ”Jeg 
synes det er udmærket at få nogle 
nye spillere på holdet, men Anette 
er jo en aktiv ulve- og seniorleder, 
og jeg er bange for, at hun måske 
vil bruge for meget tid på det. 
Efter jeg har overtaget anførerpo-
sten, satser vi på at komme i første 
divisionen i næste sæson".

Anette spillede sin første kamp 
hos Grøn Gren i sidste weekend, 
og fik scoret to af holdets tre mål, 
og vandt dermed en flot 3-0 sejr 
over Stavtrup. ¤
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Gæt en leder!
Vinderen af novemberudgaven 
af Grøn Grens fantastiske kon-
kurrence blev Emilie fra Trop-
pen!

Af Gitte Kjær Petersen

Emilie gættede, at den charme-
rende langhårede knægt var Ulve-
Leif, og det er jo også fuldstændig 
rigtigt! Tillykke til Emilie, som 
bliver den heldige vinder af en 
kasse af de bedste miniskilpadder 
fra Toms. 

Da der var så mange, der havde 
sendt gæt ind, blev vinderen 
fundet ved den officielle lodtræk-
ningsmetode. Da ”Gæt en leder!” 
er en konkurrence, der hører ind 
under EU’s ”Gæt-mærkelige-per-
soner-og-vind-slik kommission", 
skal vi hermed oplyse læserne 
om, hvordan lodtrækningen 
foregår: Navnene på de, der har 
gættet rigtigt, bliver skrevet ned 
og kastet op i luften. Imens står et 
redaktionsmedlem klar med en 
tallerken, hvor de fedtede rester 
af molbosnegle-snask sidder på. 
Den seddel, der sidder fast, er 
vinderen! Dette er en fuldt ud lov-
lig metode, og anvendes ofte hos 
andre medlemmer af EU’s ”gæt-
mærkelige-personer-og-vind-slik 
kommission".

Men, men, men! Er du grædefær-
dig, fordi du ikke vandt den fede 
præmie? Tag det roligt! Du får 
chancen endnu en gang! Du skal 
bare gætte, hvem den her lille, 
søde, lyshårede dreng er! Så skal 
du sende dit gæt til redaktøren 
(se side 2) inden den 5. maj, og 
så deltager du i den fantastiske 
”Gæt en leder konkurrence” i det 
fantastiske blad Grøn Gren.

Og vinderen er...
Dette nummers vinder af kon-
kurrencen blev:

Emilie Nielsen

fra troppen. Et stort tillykke 
fra redaktionen.
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til mennesker, som ikke længere 
selv kan komme ud og opsøge de 
gode oplevelser. Derudover - og 
ikke mindst - giver det os en god 
mulighed for at få en snak med 
bæverne om, hvor meget det kan 
betyde for andre mennesker, at vi 
giver lidt af vores tid og energi. 
Der er faktisk nogle, som sætter 
pris på, at vi gør noget for dem.

Fire nye bævere
Som nævnt i forrige Grøn Gren 
har vi en mindre flok bævere 

end sædvanlig i år, 
men siden sidst er fire 
nye bævere kommet 
til, så vi nu er ved at 
have en pæn flok. Ef-
ter nytår lagde vi ud 
med forberedelser til 
Nytårsparaden. Vo-
res opgave var at lave 
vinduesudsmykning 
til kirken samt at bære 
lys og brød ind ved 
selve gudstjenesten, 
vi øvede også nogle af 
de salmer som skulle 
synges.

Dette var en meget god optakt til 
Kirkemærket, som vi har taget i 
januar. Her har vi besøgt Elsted 
kirke og snakket om hvor for-
skellig den er fra Lystrup kirke. 

Hvem interesserer sig egentlig 
for hvad vi lavede i starten af 
december sidste år?

Af Bæverlederne

Det kan der være noget om - men 
alligevel! Bævernes sidste møde 
inden jul foregik på Sønderskov-
hus, hvor vi gik Luciaoptog på 
plejehjemmet.

Ovenfor: Luna får Luciatøj 
på. Til højre: Laura som Lu-
ciabrud

Det er en god tradi-
tion, som tjener flere formål: for 
det første ved vi, at mange af 
de ældre mennesker glæder sig 
meget til at se vores Luciaoptog - 
det bringer forventning og glæde 

Livet i Bæverdammen
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Livet i Bæverdammen
Bæverne ved noget om, hvad der 
skal være, for at man kan kalde 
et hus for en kirke: først og frem-

mest en dø-
befont og et 
alter, men der 
plejer jo også 
at være en 
prædikestol, 
et orgel, stole 
og måske et 
skib. Gerda 
fortalte om, 
hvordan det 
foregik, da 
man byggede 
Elsted kirke. 

Kirkemærket indebærer også, 
at bæverne kender nogle af de 
bibelske fortællinger. Derfor har 
vi fortalt "Jo-
nas i hvalens 
bug" og "Den 
barmhjertige 
samaritaner", 
og bæverne 
har lavet teg-
n i n g e r  t i l . 
Disse tegnin-
ger blev lami-
neret og sat på 
pinde, så for-
tæll ingerne 
kunne opfø-
res i Lystrup 
kirke - med 

forældre, søskende og enkelte 
bedsteforældre som tilskuere. Tak 
for jeres opbakning. Bagefter fik 
bæverne kirkemærket.

Det ene afløser det andet, og her 
efter vinterferien skal vi vist be-
skæftige os lidt med fastelavn...  ¤

Bæverne besøger Elsted kirke.

Bæverflokken
Går du i børnehaveklasse, 0. 
eller 1. klasse er Bæverflokken 
lige noget for dig. Vi holder 
møder tirsdage kl. 16:30-18:00. 
Hvis du vil være med, så mød 
op i Spejderhuset eller kontakt 
Gerda på 8622 3308, hvis du 
vil høre nærmere.

Magnus N. laver ud-
smykning.
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Bæverprogram

Marts
I februar og marts skal vi arbejde 
med vores sanser. Vi skal se på, 
hvad vi bruger vores sanser til, og 
hvordan det er at undvære dem. 
Vi skal også på et spændende 
løb, med sjove, svære og spæn-
dende poster. Vi skal også klippe 
læderbævere, som vi kan få med 
hjem og hænge op eller hænge 
på tøjet. Nå ja… og så skal vi lave 
noget, der har med påske at gøre, 
men det kan vi ikke skrive mere 
om nu – det er nemlig en hem-
melighed. 

 7. Arbejde med høresansen

 14.  Arbejde med følesansen/før-
lighed

 21. Vi skal på løb i haven

 28. Vi laver hemmeligheder og 
klipper læderbævere

April og maj
Før påske skal vi ud og lege med 
æg. Vi skal male, trille, kaste og 
spise påskeæg i alle regnbuens 
farver. I april og maj skal vi ar-
bejde med aktivitetsmærket na-
turmærket. Det betyder, at vi skal 
arbejde med naturen på mange 

forskellige måder. Vi skal bl.a. se 
på fugle, blomster og forskellige 
forårstegn. Vi skal samle skrald, 
plante og lege med græs, og så 
skal vi prøve at lave mad af ting 
vi selv finder i naturen.

April 
 4. Ægtrilning på højen – og 

måske spise påskeæg?

 11. Påskeferie

 18. Begynde på naturmærket 
– Vi samler skrald

 25. Arbejde med naturmærket

Maj
 2. Arbejde med naturmærket 

– Tur til Ellebækken

 9. Lave mad over bål i haven

 16. Lucky Luke løb

 20. Bævernes 10 km vandretur 
– seddel følger

 23. Forberedelser til sommerlej-
ren – bl.a. lave lejrposer

 30. Forberedelser til sommerlej-
ren – bl.a. lave bål i haven ¤
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Spejdervenner
Hele november måned har ulve-
ne arbejdet på at tage et mærke. 
Mærket hedder spejdervenner. 
Ulvene har på forskellige måder 
lært om at være venner.

Af Anette Henriksen

Vi har i november måned kon-
centreret vore møder om at lære 
om vore spejdervenner. Dem her-
hjemme i gruppen, dem i korpset 
og dem i udlandet.

Ulvebander
Hvert møde blev indledt med 
en sang, der omhandlede det at 
være spejder. På de første møder 
blev ulvene delt ind i bander. 
Som noget nyt har hver bande 
fået et fuglenavn. I banderne har 
de brugt tid på at lære hinandens 
navne og alder, så de ikke glem-
mer hvem de er i bande med. Alle 
ulvene er blevet fotograferet, og 
har brugt deres billeder til at lave 
en planche. Under deres billede 
har de skrevet deres navn, så 
lederne og de andre bander kan 
huske deres navne. Banderne har 
lavet særpræg til deres stander og 
til stropperne på deres uniformer. 
Det er en lille rebstrop i bandens 
farver, så kan de se, hvilken ban-
de deres venner er i. Banderne har 
ligeledes lavet tegninger af den 

fugl, deres bande er opkaldt efter. 
Det var ikke alle, der syntes, at det 
var nemt at tegne en fugl.

Banderne har udformet et brev til 
en anden bande i korpset for at 
lære denne bande at kende. Nu 
venter vi på svar fra dem, og glæ-
der os til, at vi forhåbentligt skal 
møde dem på distriktsturnering, 
måske endda vinde over dem.

Sticky rice
Ulvene har også lært om spej-
dere og børn i andre lande. Ka-
ren Bruhn fra klanen har været 
på besøg for at fortælle om den 
gang, hun arbejdede på et bør-
nehjem i Thailand. Hun fortalte 
om, hvordan mange af børnene 
på hjemmet havde mistet deres 
forældre på grund af sygdom-
men AIDS. Nogle af børnene 
havde selv AIDS, og var derfor 
ofte syge. Karen var klædt fint 
på i en dragt fra Thailand med 
nogle stor smykker til. Ulvene 
fik også lov til at smage noget af 
det som børnene på hjemmet fik 
til aftensmad: sticky rice med en 
lille smule chilisovs til. Det er ikke 
kun små børn i Thailand, der kan 
lide det, men også små ulveunger 
i Danmark. ¤
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Program for ulvene

Marts
 6. Tur i den mørke skov – tag lygter med!

 13. Kok – o – dod – e – ror:  Kan du tale kode-
sprog?

 20. Vi skal arbejde videre med koder. Måske 
kan du læse runer?

 27. Fuldmånemøde – vi skal have KAGE!

April
 3. Påske – hvad er det?

 10. Intet møde – påskeferie

 17. Intet møde – påskeferie

 24. Så er det tid til dolkemærke. Dem der alle-
rede har sådan et, skal i gang med rafter og 
tovværk

Maj
 1. ”Eksamen” i brug af dolk – mon alle består?
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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 på  
8622 6841, hvis du vil vide mere.

 8. Råbåndsknob, flagknob, tømmerstik, dob-
belt halvstik, venskabsknob, slip-stik – hvor 
mange kan du?

 15. Fuldmånemøde med hygge og historie

 22. Lejrløb – er du klar til at tage på tur?

 25-26. Distriktsturnering med efterfølgende over-
natning. Seddel følger

 29. INTET MØDE - på grund af weekendtur

Juni
 5. Intet møde - Grundlovsdag

 12. Vi skal ud i det gode vejr og lave noget sjovt

 19. Sidste møde før ferien – snøft!
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Præsident, røvhul og omvendt pakkeleg
Fredag den 2. december tog 
troppen af sted på en hyggelig 
juletur til Hummelmosen på 
Djursland.

Af Gitte Bech Lauridsen

Vi ankom til Hummelmosen fre-
dag, hvor der var lagt op til den 
helt store spille-aften. Vi startede 
med den store Røvhul-og-præ-
sident-turnering. Spejderne blev 
budt indenfor i gambler-lokalet, 
hvor de tog plads ved fire spil-
leborde. Det vil sige ét eksklusivt 
bord med dug, stearinlys samt op-
vartning med chips og sodavand, 
ét bord med vand og saltstænger, 
ét kedeligt tomt bord og til sidst 
”skodpladsen” – fire stykker pap 
liggende på gulvet uden noget 
bord. Spejderne satte sig fire om-
kring hvert bord. Og så startede 
1. runde. For hver runde rykkede 
vinderen fra hvert bord op i hie-
rarkiet, mens taberen (røvhullet) 

rykkede nedad. Mere hyggeligt 
for nogen end for andre.

Vi stoppede mens legen var god 
og begyndte i stedet at spise æb-
leskiver, hvorpå nogle gik i gang 
med andre spil, mens andre bare 
sad og hyggede sig.

Brunch og pebernødder
Lørdag morgen blev spejderne 
jaget op til morgenvandring, 
mens lederne gik i køkkenet og 
forberedte en dejlig brunch.

Bagefter gik vi i gang med det 
store 100-spørgsmåls-pebernød-
de-løb, hvor man kunne vinde 
og tabe pebernødder, afhængigt 
af, hvor meget man turde gamble 
– og afhængig af, om man kunne 
svare på spørgsmålene.

Casting
Samtidig med løbet blev der 
afholdt casting inde i spejderhyt-
ten. Vi skulle nemlig have fordelt 
roller til aftenens julefest. To og 
to kom spejderne ind og opførte 
den gode gamle klassiker ”Tjener 
– der er en flue i min suppe” over-
for det hårde panel af eksperter. 
Endnu en gang overrasker spej-
derne med fantastiske skuespil-
lerevner!

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 på 
8672 2245 for yderligere infor-
mation.
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…  behøver du kun et dankort

med Visa for at få en lang række

fordele. Med Check-in-pakken er

der penge at spare. Fx er renten

høj på din lønkonto. Til gengæld

er den lav på en kassekredit op til

25.000 kr. og på et lån op til

50.000 kr. Alt i alt en lang række

økonomiske fordele, der gør livet

lettere for dig. Læs mere, og til-

meld dig på www.nordea.dk,

eller kom ind til os.

Er du mellem 
18 og 28 år …

Resten af dagen gik med hygge, 
omvendt pakkeleg (hvor man 
pakker gaver ind, i stedet for ud) 
samt forberedelse til aftenens 
festmiddag. Nogle pyntede op 
og dækkede borde, andre lavede 
mad, mens tredje hold forberedte 
aftenens juleunderholdning.

Red bæverne!
Og så blev det endelig tid til fest-
middag med en masse tossede 
gæster. Alle spejdere og ledere 
havde fået en ”rolle” de skulle 
spille under festen – for eksempel 
var Emilie meget optaget af at 
snakke om bævernes bevarelse og 

samle underskrifter for at støtte 
foreningen ”Red bæverne”, mens 
Lærke Postbud havde en skør 
vane med at sende ALT på bordet 
videre, så før hendes sidemænd 
vidste af det, var deres brune kar-
tofler, bestik og servietter sendt 
vidt omkring. Efter festen var der 
underholdning med julesketchs 
og julekonkurrencer, og vi slut-
tede aftenen af med et smugle-
pakke-løb omkring hytten.

Søndag var alle trætte og parate til 
at komme hjem og slappe af. Alt 
i alt havde vi en sjov og hyggelig 
weekend. ¤

Præsident, røvhul og omvendt pakkeleg
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Program for spejdertroppen

Marts
 3.-5. Stabspatruljetur til København. Indbydelse 

følger

 7. Patruljemøde: PL/PA’erne har igen fundet på 
et super-møde

 14. Tropsmøde: Den Internationale Spejdertest

 21. Tropsmøde: Vild med Sans 
Stabspatruljemøde: Natorientering i Risskov

 28. Tropsmøde: 1.-hjælp 
Stabspatruljemøde: Planlægning

April
 31.-2. Patruljetur for hele troppen. Indbydelse følger

 4. Patruljemøde: Hvad mon PL/PA’erne har fun-
det på!?

 11. Påskeferie

 18. Patruljemøde: Og hvad mon PL/PA’erne har 
fundet på i aften!?

 25. Tropsmøde: Den Internationale Spejdertest
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Maj
 2. Tropsmøde: Dilemmaløb 

Stabspatruljemøde: Dilemmaløb

 9. Tropsmøde: Flagleg

 16. Tropsmøde: Andagtsaften 
Stabspatruljemøde: Planlægning

 23. Patruljemøde: Spændende aften med PL/PA’er-
ne

24.-25. Distriktsturnering. Indbydelse følger

 30. Forældre- og sommerlejraften, kl. 18:30. Fæl-
lesspisning mm. Indbydelse følger

Juni
 6. Tropsmøde: Afpudsning af spejderfærdighe-

der - mad over bål

 13. Sommerafslutning

Juli
 1.-8. Sommerlejr på Rømeregård Spejdercenter, 

Bornholm

Program for spejdertroppen
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Nisserne er tilbage
Bedst som man troede, at Nis-
serne var væk - ja, så kommer de 
igen! Det er nok ikke den slags 
nisser, som man ser i december 
måned, men den slags nisser, 
som man ser i spejderhuset i 
Lystrup.

Af Anette Henriksen

Der har været tradition for, at 
seniortroppen i Lystrup har kaldt 
sig for Nisserne. Det har den 
kommende seniortrop også valgt 
at kalde sig.

I løbet af foråret 2006 opstartes 
der igen en seniortrop i Lystrup. 
Lystrup seniortrop har været 
nedlagt i nogle år, da der ikke 
har været spejdere i denne al-
dersgruppe. Nu er der så småt 

begyndt at være spejdere i se-
niorspejderalderen, og de savner 
nogle udfordringer.

Hvad er senior?
Seniortroppen fungerer næsten 
ligesom spejdertroppen, hvor pa-
truljen selv arrangerer deres mø-
der og weekendture med hjælp 
fra deres ledere. I seniortroppen 
har man mulighed for at lave 
større projekter, som kan strække 
sig over en længere periode, så 
man har tid til at gå i dybden med 
emnet.

Vi ledere har begge to været Nis-
ser i tidernes morgen, og glæder 
os meget over, at kunne hive hu-
erne frem fra skabet og lave noget 
fedt seniorarbejde sammen med 
spejderne. ¤

Julle/Johannes
• Har en lille flodhest i enden af 

sin hue
• Læser til hjernevrider
• Skabs-ulveleder
• Blev af sin bror kaldt Klum-

pen
• Har haft en langhåret periode
• Har altid fødselsdag når han er 

på lejr
• Spiser underlige madder

Anette
• Har en lille ko, der en gang 

kunne sige muh, i enden af sin 
hue

• Læser til pengetæller
• Skabs-ulveleder
• Blev af sin søster kaldt spætte
• Har haft en korthåret fødsels-

dag
• Har fødselsdag i julemåneden
• Spiser hele tiden

Lidt fakta om de to seniorledere
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Program for Nisserne
Der afholdes seniorråd en gang 
sidst i februar, hvor vi skal snakke 
om, hvad seniorerne vil lave i det 
kommende kvartal. Desuden skal 
vi lave nissehuer.

Nissernes første weekendtur 
bliver en gang i april, og bliver 
eventuelt en vandreture i Ry-om-
rådet. ¤

Seniortroppen
I Seniortroppen finder du 
de store spejdere. Spejderne 
i Seniortroppen går i 10.-12. 
klasse.
Ring til Johannes på 4086 9895 
for yderligere information.

Annonce
Jeg har en spejderuniform til 
salg. Den er størrelse 152, og 
den sælges for kr. 175,-

Du kan kontakte mig på tlf. 
8622 8656.

Marie Kjær Olesen
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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 
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:

Anne Yde

fra Klanen for hendes fine 
artikel om "Klan Viklaros og 
PET". Artiklen kan du finde på 
side 23.
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Klan Viklaros og PET
Underlige fænomener er obser-
veret på himlen i den sidste tid. 
Derfor følte PET sig nødsaget 
til at bede Klan Viklaros om 
hjælp…

Af Anne Yde, Klan Assistent

En tåget aften i oktober stillede 
klanens medlemmer på en hem-
melig adresse et sted i Århus. 
Underlige fænomener på himlen 
over Århus havn måtte undersø-
ges og opklares. Personer fra PET 
satte hurtigt klanen ind i sagen. 
Ikke mange sekunder senere 
fik klanen opsnappet de første 
spor, der ganske som forventet 
pegede mod havneområdet. Det 
ene spor fulgte det andet. I løbet 
af opklaringen måtte roverne 
igennem hårde prøver til lands 
og vands, hvilket bl.a. indebar en 
ildelugtende sild og en besked i 
en flaske.

Falske spor
Fjendtligt stillede personer for-
søgte undervejs at vildlede ro-
verne med falske spor, men disse 
blev dog opdaget i tide. Ja, som 
opdager skal man være vågen og 
adræt. Selv den mest dovne rover 
måtte i løbet af aftenen glemme 
dovenskaben og sætte i løb.

På et tidspunkt i løbet 
af aftenen, blev klanen 
kontaktet af en anonym person. 
Denne gav endnu et spor, der led-
te roverne til en ny destination. 
Her opdagede den opmærksom-
me spejder et underligt lysglimt 
på den anden side af vandet. Og 
glimtet viste sig at være en hem-
melig besked. Ja, det kræver jo sit 
at opklare en sådan gåde, men de 
gæve spejdere klarede opgaven 
til fulde.

Tavshedspligt!
Trods fjendtligt stillede personer, 
der forsøgte at forpurre opkla-
ringen, lykkedes det klanen at 
opklare sagen. Mysteriet kan 
selvfølgelig ikke afsløres her, 
da klanens medlemmer alle har 
tavshedspligt. PET belønnede 
selvfølgelig de skarpe opdagere 
med en lille forfriskning. Efter at 
have evalueret aftenens myste-
rium skiltes klanen – selvfølgelig 
under fuld diskretion! ¤

Klanen
De ældste spejdere er rovere. 
De mødes hver anden torsdag 
på nærmere aftalt tid og sted.
Så hvis du vil vide mere, er 
det nødvendigt at kontakte 
klanleder Birgitte på 2217 
1210.
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Klanting
Til stede
Anne Y., Mette F., Kirsten, Anne 
S., Anja, Inie, Jane, Karen B., Mi-
chael, Karen S., Karen K., Benny, 
Bo, Birgitte, Henrik, Rasmus, Jan, 
Steen og Niels.

1. Valg af referent
Niels.

2. Godkendelse af dagsorden
iab (når der engang er nogen, som 
kan forklare, hvad iab betyder, vil 
vi gerne vide det! Red.).

3. Medlemsstatus
Adresselisten blev opdateret. Der 
er pt. 28 medlemmer.

4.a Økonomi
Økonomien er blevet noget for-
bedret ved, at der er gået 5.000 
kr. ind fra loppemarkedet. Kas-
sebeholdningen pr. 31. januar 
2006 var 5.734,30 kr. Lystrup vil 
ikke fremover afholde loppe-
marked. Vi skal derfor forsøge at 
få klanens økonomi til at hænge 
lidt bedre sammen. Der blev dis-
kuteret brugerbetaling frem for 
kontingent. Det blev besluttet 
at lave en forsøgsordning, hvor 
vi betaler 50 kr. i kontingent til 
klanen i indeværende halvår. 
Ordningen tages op til revision 
ved næste klanmøde.

4.b Klanklasse
Der er ved at blive udarbejdet en 
klankasse. Der er samlet en del 
materiel. Klankassen bliver mo-
bil, og vil kunne spændes efter 
en cykel. Den er klar til næste 
klantur. Gruppen består af: Jan 
(logo), Lars (bygge kassen), Ka-
ren S. (indsamling af materiel) 
og Michael.

Regnskabet blev godkendt med 
applaus.

5. Klanlederens beretning
I klanlederens fravær havde kla-
nassistenten overtaget hvervet 
at redegøre for det forgangne 
halvår. Klanassistenten berørte 
loppemarkedet, der indbragte 
dejlige penge, UFO-løb på hav-
nen med stor tilslutning og vild-
ledning, klantur til Kalø med 
overnatning i jægerforbundets 
garage, Sjov med Fysik 2 (blev 
ikke helt upartisk kommenteret 
i højt besungne toner), julefroko-
sten med indlagt drab, skøjtetur, 
nytårsparaden (blev nærmest for-
bigået), biograftur. Klanassisten-
tens beretning blev afsluttet med 
en skarp politisk kommentar om 
forholdet mellem spejder-aktivi-
teter og ”kultur-arrangementer”. 
Hun beklagede, at de sidstnævnte 
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Program for Klan Viklaros

Marts
 2. Smuglerløb
 16.  Stomp
 30. Geocatching

April
 6. Lydløb
 13.  Påske
 22.-23. Sølvøkseløb
 29. Arbejdsdag i Skovhyt-

ten
 27. Stofferbold

Maj
 5.-7. Klan weekend: Vår-

hike

 11. Tour de Shelter
 20. el 21. 1. hjælpskursus.
 25. Kr. Himmelfartsdag

Juni
 8. Trangia gourmet
 17. Sommerphest – 

Thaifest
 22. Forstbotanisk have
 23. Skt. Hans

Uge 31
  Klansommerlejr

i det forgangne semester har taget 
overhånd.

6. Valg af KL og KA
Klanlederen ønskede at stoppe. 
KA ønskede at fortsætte. Birgitte 
blev foreslået som KL og klanle-
delsen blev enstemmigt valg med 
applaus.

7. Sommerlejr
a. Geografisk placering: Norge, 
Sverige.
b. Koncept: Island, cykeltur i DK, 
kanotur i DK, svensk kano-klat-
ring.

Klanting
c. Datoer: Uge 27: 9 personer.
d. Hovedudvalg: Karen B., Anne 
S., Anne Y., Mette F., Henrik og 
Jan.
e. Biler: ca. 2.

8. Program for foråret
Vi gik i grupper.

9. Eventuelt
1. hjælpskursus eventuelt den 20. 
eller 21. maj.
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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
 damsgaard-madsen@get2net.dk

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@get2net.dk 
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 86 22 68 41  

 20 10 89 55
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

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 

Flemming  Sørensen Hasselhaven 63 86 22 74 47 
fss@dk2net.dk

Jørgen Andersen Elsted skolevej 12 86 22 67 22 
sebsilu@familie.tele.dk

Ole Bjerggaard Dannevang 13 86 22 10 08 
dkrciobj@danfoss.com

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

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.
 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 6Nej 86 22 72 60
 king_cuba27@hotmail.com 23 95 56 63
Glen Wheler Jespersen Vestre havevej 46 
 wheler@jubiimail.dk 61 39 09 00
Johannes  Damsgaard-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
Mette Kjøller Mejlgaard Rugmarken 111 86 22 68 41  

 20 10 89 55

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

gittebechlauridsen@spejdernet.dk 26 27 22 45

Tropsassistenter
Anders Grønhøj Arnegårdsvej 5, kl   

ag2@sol.dk 29 91 79 92
Anders Kjeld Jensen Skejbyparken 204   

anders_kjeld@hotmail.com 22 60 77 32
Anne  Finnerup Skejbyparken 204
 afinnerup@hotmail.com 29 80 02 10
Bessie Rauff Åboulevarden 98, st tv   

bessie@spejderne.dk 60 22 88 49
Jacob Sandfeld Larsen Kongsvangs Allé 20, 2. th. 86 72 22 45 

jacoblarsen@kfumspejderne.dk 20 64 54 42
Karen  Skovgaard Hedemannsgade 10, st. th. 86 18 01 23 

karenskovgaard@hotmail.dk 60 88 31 24

Klanleder
Birgitte B. Scharling Dortesvej 3, 2. tv    

bscharling@get2net.dk 22 17 12 10

Klanassistent
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


