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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  
på tlf. 86 22 68 41.

Hvor holder vi til? 
Spejderhuset 
Elsted Skolevej 4 
8520  Lystrup
www.spejdernet.dk/lystrup2/

Landsmøde – og hvad så?
Landsmøde afholdes hvert an-
det år, og er KFUM-Spejdernes 
beslutningsorgan. Her bliver 
KFUM-Spejdernes love og be-
stemmelser bragt op til afstem-
ning. Det er her, hvor de enkelte 
grupper har mulighed for at få 
indflydelse på korpset.

Af Gitte Kjær Petersen

På Landsmødet kan vi som gruppe 
stille lov- og ændringsforslag, og 
være med til at bestemme KFUM-
Spejdernes indsatspunkter for de 
næste år. Derudover vælges der 
bestyrelsesmedlemmer til Hoved-
bestyrelsen, som har ansvaret for 
KFUM-Spejdernes daglige drift 
og sætter rammerne for de for-
skellige udvalg og arbejdsgrup-
per, der er i korpset.

Spejderråd
Som optakt til Landsmødet, 
var der i februar Spejderråd for 
spejdere mellem 15 og 22 år. 
Spejderråd er en mulighed for 
unge spejder, for at få indsigt i 
korpset, og måske ændre noget 
af det som man som ung spejder 
ikke er tilfreds med. Spejderråd 
blev afholdt meget lig Landsmø-
det. Vi stemte bl.a. om hvilke tre 
af de otte spor der skal vælges for 

at opfylde de fem korpsmål. De 
fem korpsmål er nogle mål, der er 
blevet lavet af Hovedbestyrelsen 
for at gøre KFUM-Spejderne til en 
bedre børne- og ungdomsorgani-
sation. Se de fem korpsmål og otte 
spor uddybet på s. 26 og 27.

Det, vi på Spejderrådet gerne vil 
ændre eller blive bedre til, var 
bl.a. at udnytte den internationale 
dimension i spejderarbejdet, at 
få bedre uddannede ledere og at 
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Landsmøde – og hvad så?
få en mere tidssvarende profil, 
så unge vil synes, at det er sejt at 
være spejder. 

Vi håber, at Spejderråd kan blive 
en tilbagevendende begivenhed, 
så unge spejdere kan lære noget 
om vores korps og se, at det er 
muligt at få indflydelse.

Fra Lystrup tager vi syv menne-
sker af sted. Vi er en broget flok 

med både ulveledere, redakti-
onsmedlemmer fra Grøn Gren, 
tropsledere, en kandidat til Ho-
vedbestyrelsen og undertegnede 
som er seniorspejder og deltager 
på Spejderråd. Bessie stiller op 
til Hovedbestyrelsen, og vi håber 
naturligvis hun bliver valgt ind, 
og at vi selv får en godt og oply-
sende Landsmøde. ¤

Livet i Bæverdammen
Hvor er det godt, at vi har sådan 
nogle energiske og kreative bæ-
vere! Det var nemlig bæverne 
som dekorerede fastelavnstøn-
derne, der blev slået ned til faste-
lavnsfesten i Elsted Sognegård.

Af Hanne Nellemann Jørgensen

De fleste havde sik-
kert travlt med at 
slå til tønderne, men 
den opmærksomme 
gæst har uden tvivl 
fået øje på de flotte 
og meget dekorative 
tønder. Det var vist i 
øvrigt en udmærket 
fest med fuldt hus 
både i kirken og i sog-
negården bagefter.

Vores næste projekt var et forløb, 
hvor vi arbejdede med sanserne. 
Hvordan er det egentlig at mang-
le én af sine sanser? Bæverne har 
prøvet at smøre mad med bind for 
øjnene, at lege blindebuk, at spille 
på vandglas, at løbe stafet med 
sammenbundne ben og lave en 
båre til en såret person. Desuden 

Jonatan, Magnus og Daniel maler fastelavnstønder
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har vi prøvet at finde og gætte 
os frem til forskellige genstande 
gemt i havregrød (”adr!” sagde 
nogle; ”skønt!” sagde andre).

At være spejder
At være på løb hænger uløseligt 
sammen med at være spejder, og 

bæverne er ingen undtagelse. De 
har været på løb rundt om spej-
derhuset og løst forskellige opga-
ver f.eks.: Hvor højt et tårn kan 
I bygge af mælkekasser? Hvor 
hurtigt kan hele holdet komme 
fra a til b, når man kun må gå på 
mælkekasser? Kan det lade sig 
gøre at flytte slik med et sugerør? 

Det vigtigste ved alle posterne 
var at være gode kammerater og 
hjælpe hinanden på holdet – og så 
er det jo fedt, hvis man kan slå det 
andet hold! Løbet var samtidig 
en forsmag på distriktsturnerin-
gen, som ligger sidst i maj, hvor 
børnene skal følges ad i hold fra 
post til post.

Foråret er her
Når foråret så småt melder sig, 
får vi mere lyst til at være ude, og 
der har også været gang i bålet, 
hvor bæverne har ristet flûtes og 
hygget sig. Op til påske blev der 
malet flotte æg, som bagefter blev 
trillet ned ad kælkebaken – det 

Livet i Bæverdammen

Bæverne samler skrald
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gjaldt selvfølgelig om at få sit æg 
til at trille længst!

Naturmærket
Mærker tager vi også – her i 
foråret har vi kastet os over 
Naturmærket. Og hvad er mere 
naturligt end at bruge et møde på 
at samle skrald i lokalområdet? Vi 
gik med cykeltrailer, sorte sække 
og plastikhandsker fra spejder-
huset og ned mod Brugsen. Det 
er da imponerende, hvad man 
kan finde: vandflasker, glasskår, 
poser, en jakke, fine reservedele 
til en cykel (dem kunne Rasmus 
bruge), Dianas husnøgle (som 
hun havde tabt en gang sidste 
år!), en sofahynde, masser af 
slikpapir og håndtaget til en plæ-

Livet i Bæverdammen
neklipper! Over 25 kg blev det 
til. Børns begejstring over gamle 
ting, som de lige kan bruge til 
noget, er altså fantastisk!

For at få Naturmærket skal vi 
også smage på forskellige grøn-
sager, lave et græsdyr, lave mad 
på bål og kende nogle tegn på at 
det er forår.

Så meget fra os i Bæverflokken 
– god sommer til alle.

P.S. Vi ses vel på sommerlejr d. 9. 
– 11. juni… ¤

Ovenover: Rasmus 
samler skrald

Til venstre: 
Magnus bestyrer 
cykeltraileren
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Sidde hos Gerda, når 
hun fortæller historie.

Da vi fandt Dianas nøgler, da vi 
samlede skrald.

Når vi er på ture.

Når vi spiser 
slik/kager eller 
flødeboller.

Klippe  gæk-
kebreve.

At lege udenfor. 

Når vi får historie.

Når vi får lov at se, 
hvor længe vi kan 
holde hovedet under 
vand.

Spise gulerødder 
ligesom en rigtig 
bæver.

Lave bål i haven 
og varme flütes.

Leger med klæd-ud-
tøjs-kassen, og klæder 
os skørt ud.

Det bedste ved at være bæver
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Program for bæverne
Maj og Juni
I maj måned får bæverne nok at 
se til. Vi skal både på vores årlige 
10 km’s vandretur ved Moes-
gård skov og strand og med til 
Distriksturnering sammen med 
andre bævere og ulve i vores 
distrikt. Ved begge arrangemen-
ter skal vi være sammen med 
bæverne fra Kalø-Vig gruppe, så 
der er god mulighed for at lære 
dem at kende, inden vi tager på 
sommerlejr sammen. De sidste 
par møder i maj skal vi bruge på 
at forberede os til sommerlejr. Vi 
skal bl.a. lave lejrposer og se lidt 
på, hvad vi skal have med, og 
hvordan det skal pakkes. 

OBS: Sidste bævermøde for i 
år er allerede den 6/6. Vi mødes 
ved spejderhuset, men vil gerne 
afhentes igen hjemme hos Gerda 
– se adressen bagerst i bladet.

Maj
 23. Sommerlejrforberedelser 

– bl.a. lave lejrposer

 25. Marselis Distriksturnering 
– seddel følger

 30. Sommerlejrforberedelser 
– bl.a. lave bål i haven og 
hjælpe Hanne med at pakke 
taske til sommerlejr.

Juni
 6. Sidste møde før sommerfe-

rien – hjem til Gerda 
OBS: mødet slutter hos 
Gerda, hvor vi gerne vil 
afhentes.

 9.-11. Sommerlejr – herefter 
sommerferie.

August
 22. Første møde efter sommerfe-

rien.

 26.-27. Oprykningsweekend. 
Mere information følger. ¤

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.
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Som mange nok ved, er der fra 
første maj i år kommet nye reg-
ler for, hvordan børn skal være 
fastspændt under kørsel.

Af Redaktionen

Det er ikke længere lovligt at 
køre med flere børn, end der er 
seler til i bilen. Samtlige børn skal 
være fastspændt under kørsel. 
Børn under 135 cm skal sidde i 

en barnestol eller på en selepude, 
som skal være godkendt som sik-
kerhedsudstyr. Dette skal vi hos 
spejderne være opmærksomme 
på, og vi kan derfor anbefale alle 
forældre med børn under 135 cm 
til at anskaffe sig en selepude til 
børnene, så klip i kørekortet kan 
undgås.

Kør sikkert! ¤

Nye regler om bilseler og børn
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Livet ved rådsklippen
Ulveflokken er fuld af energi 
og godt humør. Vi er ca. 35 ulve 
og syv ledere, og vi hygger os så 
det basker! 

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Vi har netop afsluttet vores kode-
møder, hvor vi har lært at skrive 
hemmelige beskeder på mange 
forskellige måder. Måske du kan 
løse koden på den anden side?

Efter kode-møderne har vi brugt 
tiden på at gøre os klar til som-
merlejren. Vi har taget dolkebe-
vis, øvet knob og lært nye sange 
og råb. Så nu er vi klar til at tage 
på sommerlejr!

Distriksturnering
Men inden sommerlejr har vi en 
weekendtur vi skal på. Det er en 
distriktsturnering, hvor vi skal 
dyste med andre ulveflokke fra 
resten af distriktet. Det plejer at 
være hyggeligt at møde andre 

ulve. Bagefter tager vi ud til Spej-
derhytten i Lisbjerg skov, hvor vi 
bliver til fredag. Turen slutter vi 
af med et stort lejrbål, hvor for-
ældre og søskende er mere end 
velkomne.

Turen går til Endelave
I år skal vi holde sommerlejr på 
Endelave, hvor vi skal være i 
fem dage. Vi har valgt Endelave, 
fordi vi gerne ville se nogle nye 
steder og vi glæder os alle til at se, 
hvordan man lever på en lille og 
hyggelig ø. Forhåbentlig slipper 
vi for myg og tæger i år.

Temaet for sommerlejren bliver 
”Tidsrejse”, hvor vi skal prøve at 
leve som man gjorde i forskellige 
perioder i vores historie. Vi starter 
i stenalderen og bevæger os dag 
for dag tættere på nutiden. Der 
kommer mere information om 
lejren inden længe.

Alt i alt bliver det et spændende 
sommer med fart over feltet. ¤

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 på  
8622 6841, hvis du vil vide mere.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2006 11

Kreative ulve

Koder af Emilie.

Tegnet af Jeanette.
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Program for ulvene

Maj
 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!

Juli
 1.-5. Sommerlejr på Endelave. Mere information 

følger

August
 21. Første møde efter sommerferien.

 26.-27. Oprykningsweekend. Mere information 
følger.
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Ny træner til Grøn Gren
Grøn Grens direktion har valgt 
at fyre den tidligere træner, pga. 
for dårlige og manglende resul-
tater. I stedet er indkøbt Bessie 
Rauff, måske bedre kendt som 
Hessie Tomtom.

Af Gitte Kjær Petersen

Prisen er ukendt, men træneren 
har ikke været billig. Kilder påstår 
at et trecifret millionbeløb er ble-
vet givet ud, for at forbedre klub-
bens resultater i superligaen.

Hvem er Bessie?
Bessie er tidligere sygeplejerske, 
men læser lige nu journalistik 
på Journalisthøjskolen i Århus. 
Bessie er meget aktiv indenfor 
spejderbevægelsen, hun stiller op 
til Hovedbestyrelsen. 

Der er god stemning i resten 
af truppen over trænerskiftet. 
Forsvareren Gitte Bech udtaler: 
”Jeg er naturligvis meget positivt 
indstillet overfor Bessie, vi kender 
hinanden fra barndomsårene i 
Oksbøl, og jeg er sikker på Bes-
sie vil bringe gode resultater til 
klubben.”

Direktionen forklarer her ud-
skiftning: ”Grøn Gren har gen-

nemgået en kæmpe udskiftning 
her de sidste måneder. Næsten 
alle spillerne er blevet udskiftet, 
derfor fandt vi det meget natur-
ligt også at udskifte træneren, 
så vi kan fortsætte den positive 
udvikling.”

Grøn Gren med potentiale
Hessie Tomtom aka Bessie udtaler 
selv: ”Når de sidste forhandlinger 
er faldet på plads, glæder jeg mig 
til at starte. Jeg synes Grøn Gren 
er en trup med stort potentiale, 
men når jeg kommer til, skal der 
virkelig strammes op!”

Bessie bliver fuldbyrdigt medlem 
af truppen næste gang holdet 
spiller kamp. ¤
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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.

Nyt fra troppen
Som vi er inde på tidligere i bla-
det, så er vi en masse spejdere 
i troppen. De præcise tal er nu 
34, opdelt i fire patruljer med et 
PL/PA-par* i hver.

Af Gitte Bech Lauridsen

Årets sommerlejr
Nu er der ikke længe til sommer-
ferien, og for os spejdere betyder 
det jo én ting: årets sommerlejr 
nærmer sig! Denne gang går 
turen laaangt mod øst, vi skal 
nemlig til Bornholm i år. Der lig-
ger Rømeregård Spejdercenter, 
og der slår vi teltene op for en 
uges tid.

Vi ledere glæder os rigtig meget 
til at komme afsted, sommerlej-
ren må jo siges at være det store 
højdepunkt i spejderåret.

Silderøgning
Bornholm har en varieret natur og 
nogle spændende udflugtsmål, 
så vi skal selvfølgelig ud og se 
os omkring derovre. Vi kommer 
også til at deltage i en masse ak-
tiviteter på selve spejdercentret; 
det er nemlig sådan, at når man 
tager på centerlejr, så tilbyder 
centret en masse aktiviteter – i år 

er der fx silderøgning, klatring og 
meget mere.

* PL = PatruljeLeder, PA = Patrul-
jeAssistent. PL/PA er nogle af de 
ældste tropsspejdere, som har lidt 
mere ansvar end de andre. De 
arrangerer fx patruljemøderne, 
hvor de selv styrer aftenens for-
løb, mens troppens ledere mest er 
med på sidelinien.

Læs om Rømeregård Spejdercen-
ter www.roemeregaard.dk ¤

Drengeteltet på sidste års sommerlejr
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Stabspatruljen i København
I starten af marts var stabspatrul-
jen på weekendtur i København. 
For dem der ikke er inde i spej-
der-koderne, kan redaktionen 
fortælle, at stabspatruljen består 
af troppens patruljeledere og -
assistenter samt lederne. Læs to 
af pl/pa'ernes beretning her:

Af Sofie Fuglsang og Christina Blomstrøm

Turen var en virkelig succes for 
alle spejderne, selv lederne syn-
tes, det var en god tur. Bessie ud-
taler til Grøn Gren: "Utrolig dejlig 
tur!" Undertegnede vil lige skrive, 
at alle kom godt hjem.

Turen bød på mange spænde 
oplevelser. Vi startede på Århus 
Hovedbanegård om fredagen. 
Ventetiden blev brugt på at sælge 
lodsedler, det blev dog kun til én, 

men det er jo bedre end 
ingenting.

I toget var der ikke kun spejdere, 
men faktisk også rigtigt kendte 
mennesker, nemlig Jeppe & Marie 
fra tv-programmet Lille Nørd. 
De fik ikke mange rolige timer, 
da der skulle samles autografer 
ind, og da Fie først havde taget 
initiativet ,ville det ikke stoppe, 
- der skulle både autografer til 
Sebastian, Hanne og Christian, 
og så ville Magnus gerne have 
en tegning.

Overnatning
Når man kommer til København, 
så skal man jo også have et sted 
at sove. Den sag blev klaret på 
gulvet i Bessies Københavnske 
spejdergruppe, Lunderhus. Fie 
udtaler: "Det var lidt hårdt at 
sove på gulvet, nu hvor man er i 
København og gerne vil se frisk 
og veludhvilet ud, men hvad kan 
en spejder ikke klare?" Christina 
svarer: "En spejder kan da klare 
alt, ik?" 

Løb skal der altid være på 
en spejdertur
Så det skulle der også være i 
København, det blev kombineret Christina som byspejder
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med sightseeing. Vi blev 
sat sammen to og to, og 

vi vil nu følge turen ud fra vores 
øjne.

Lørdag
Hvor nederen, selvfølgelig er der 
ingen sol. Sneen fylder hele Kø-
benhavn, og vi kan ikke gå i vores 
højhælede støvler. Vores første 
opgave var og gå til Amalienborg, 
det er der hvor Dronningen bor, 
hvor cool. Vi fulgte vores intui-
tion og fik hjælp fra nogle kloge 
københavnere. Findes der kloge 
københavnere? NEJ! Vi gik i hvert 
fald en kæmpe omvej. Men vi 
fandt det til sidst.

Det er en ridder der vogter over Dron-
ningen

Vores gode ven, Bessie, valgte 
at give os en kuglepen, der ikke 
virkede, TAK. Men med vores 
kreativitet og kloge hjerner tog 
vi da bare billeder i stedet, hvem 
bruger også kuglepenne nu til 
dags?

I kan se ham her, hvem bruger også skrift 
nu til dags?

Næste stop var Kgs. Nytorv, hvor 
to kendte digtere passer på Det 
Kongelige Teater. Fie havde da 
allerede gættet den ene, nemlig 
Adam Oehlenschläger. Det er 
ham, der har lavet vores natio-
nalsang. Den anden har vi ingen 
anelse om, hvilken olding er.

Stabspatruljen i København
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Vi har ikke meget plads tilbage, 
så vi springer lige Storkespring-
vandet over (det burde hedde 
Hejrespringvandet) og videre til 
yndlingslederne, der havde lavet 
varm kakao, men vi blev der for 
lang tid. Vi nåede nemlig ikke 
Rundetårnet :(. Men vi vandt al-
ligevel!! - En chokoladenøgle.

De dejlige spejdere forsatte deres 
vandring efter byløbet, vi skulle 
ind på rundtur i Korpskontoret. 
Men hvem har brug for at få vist 
kontorer, mens man er sulten og 
træt? Christina udtaler: "Det var 
godt nok … (censur, red.)".

Stabspatruljen og lederne ved korpskon-
toret

Stabspatruljen i København
Efter Korpskontoret tog 
vi ud for at se to udstil-
linger, som vi varmt kan anbefale. 
De hed "Muhammedansk" og 
"Jorden set fra himlen".

Hvad er det bedste man kan lave 
når man er i København? SHOP-
PE!! Men hvad er endnu bedre? 
GRATIS IS! Og vi fik begge ting, 
for Paradis åbnede, og der var 
gratis is til alle. Juhuu!! 

Man skulle tro, at når man er i 
København, bliver man inviteret 
på middag, men her var det os der 
inviterede. Bessie havde nemlig 
inviteret tre københavnerspejdere 
på pandekager. Bagefter gik turen 
til planeteriet, hvor vi så to 3D-
film. En om en alien-tur i tivoli og 
bagefter en spøgelsesfilm. Okay 
fedt, bare lidt dyrt.

Søndag
Efter en fed lørdag, og ikke for me-
get søvn, blev der serveret brunch 
af lederne – nahm. Hvad er det 
værste på en spejdertur? At gøre 
rent! Men det skal gøres. Vi syntes, 
det gik ret hurtig, men lederne 
syntes vist, at det gik for langsomt, 
vi nåede i hvert fald ikke både og, 
- vi skulle nemlig vælge mellem 
Operahuset og Christiania. Vi kan 



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 20061�

Stabspatruljen i København

ikke skrive om Operahuset, da 
vi ikke var der, men Christiania 
kan vi udtale os om. Nu går de 
jo ikke rundt med maskinpistoler 
længere, og de sælger ikke hash 

Yes, vi er med blandt højdespringerne!
Medlemsopgørelsen for 2005 
blev offentliggjort i starten af 
maj. For hele korpset ser det 
ikke for godt ud, medlemsantal-
let er nemlig faldet med knap 
2.000 personer, men det er ikke 
Lystrup Gruppes skyld!

Af Gitte Bech

Vi er nemlig godt med, hvad 
det angår. Troppen ligger på 1.-

pladsen, som den trop med flest 
medlemmer – 38 stk, jubii, det er 
alletiders! Gruppen som helhed 
er også godt med, vi ligger på en 
10.-plads med 120 medlemmer.

Det er særligt i tropsalderen, at 
man oplever, spejderne falder 
fra, så vi er selvfølgelig stolte og 
super-glade for, at vi har så mange 
spejdere i troppen; det er fedt, at så 
mange har lyst til at være med. ¤

på gaden længere (heldigvis), og 
så var det søndag. Men ellers var 
det rimelig fedt. På vej hjem i to-
get, var alle de glade spejdere nu 
trætte spejdere. ¤

Til venstre: Fie ved 
bagindgangen til 
Christiania.

Nedenunder: Træt 
spejder.
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Maj
 30. Forældre- og sommerlejraften

Juni
 6. Dejlig mad over bål

 10.-11. Fælles patruljetur til Moselund Spejdercenter

 13. Sommerafslutning

Juli
 1.-8. Sommerlejr på Bornholm

August
 22. Opstart efter sommerferien, sjov og ballade

 26.-27. Oprykningsweekend. Mere information følger.

 29. ”Teambuilding”

Program for spejdertroppen
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Livet på Nordpolen
Der er nu syet nisserhuer, og ja 
man kan jo ikke ligefrem sige, 
at nogen af de unge nisser har 
talent for at sy på symaskine, det 
tog de tre unge nisser halvanden 
time, at klippe stoffet til huerne 
ud og sy dem sammen (der var 
kun en side der skulle syes).

Af Anette Henriksen

Seniortroppen består af tre senio-
rer; Gitte som er født og opvokset 
i Lystrup, Victor og Anders som 
kommer fra Skelager Gruppe, 
men har valgt at flytte gruppe 
for at kunne deltage i noget se-
niorarbejde.

Flere seniorer
Vi glæder os dog lidt til at få lidt 
flere seniorer nede fra troppen, 
så vi kan lave nogle større pro-
jekter.

Seniortroppen skal i den kom-
mende måned deltage i Århus 
City Forenings årlige visning 
af projekt "Verdens Billeder" og 
open by night. I år handler temaet 
om mode, både ny og gammel 
mode. Nisserne skal sammen 
med en syerske designe og frem-
stille fremtidens uniform. Det bli-
ver nogle nye og vilde kreationer, 

som vi glæder også rigtig meget 
til at se. 

Verdens Billeder
Som en del af "Verdens Billeder" 
skal Nisserne være med i et op-
tog den 2. juni, hvor de sammen 
med andre organisationer, skal 
vise deres forslag på fremtidens 
mode. - I er alle velkomne til at 
komme og se dem…

Maj
 23. Pioneringsmøde og vi skal 

påbegynde arbejdet med ’de 
nye uniformer’ 

Juni
 2. Være med i optoget "Ver-

dens Billeder"

August
 26-27. Oprykningsweekend. 

Mere information følger. ¤

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

Sandra fra Ulvene

fra troppen. Et stort tillykke 
fra redaktionen.

Gæt en leder
Selvom det var svært, så blev det 
dog gættet. Det lille livsglade, 
lyshårede fyr der var afbilledet i 
sidste nummer af Grøn Gren var 
Claus, som er ulveleder.

Af Gitte Kjær Petersen

Men dette billede bliver virkelig 
en udfordring! Kan du gætte 
hvem denne kønne, men sure lille 
pige er? Så har du nemlig mulig-
heden for at vinde sæsonens sid-
ste "Gæt en leder konkurrence", 
og få en lækker kasse af de bedste 
chokoladeskildpadder! Så kan 

du gætte hvem denne leder er, 
så send dit svar til redaktøren (se 
side 2), og kryds fingre for at du 
bliver udtrukket som den heldige 
vinder! ¤
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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:

Christina og Fie

fra troppen for deres fine 
artikel om "Stabspatruljen i 
København". Artiklen kan du 
finde på side 15-18.
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På lydløb med Klan Viklaros
Lydløb…hvad er det? -Spørgs-
målet var i mine tanker da jeg, 
en torsdag aften i april, var på 
vej til klanmøde. 

Af Anne Kjærsgaard Yde

Men hvor er de dog henne? Var 
det ikke her vi skulle mødes? 
… nåede jeg at tænke inden ly-
den af højlydt latter nåede mine 
øregange. Jo, jeg var havnet det 
rigtige sted… mødestedet for 
aftenens klanmøde. Lydløb stod 
der på programmet. Ja, jeg var 
nok ikke den eneste, der var i 
tvivl om hvad dette ville bringe. 
Selv mange års spejderi kunne 
her ikke hjælpe mig. 

Domkirken, Ridehuset 
og McDonalds
En discman og en cd indehol-
dende 9 numre var eneste instruk-
tion de to hold fik til aftnens løb. 
Hvert nummer på cd’en skulle 

dog vise sig at indeholde spor 
til posterne. Klokkekimen førte 
os til domkirken, hestevrinsk 
til Ridehuset og burgerreklame 
til McDonalds. Nogle spor var 
sværere at løse end andre. Udsnit 
af en Harry reklame ledte os til 
banegården, hvor der var hård 
kamp om posterne holdene imel-
lem. Ja, det kan jo ikke overraske 
den mest energiske spejder vandt 
kampen!

Efter alle poster var fundet samle-
des hele klanen til den store finale. 
Nærmere detaljer undlades her 
grundet komplikationer…men 
det kan siges der blev sunget af 
(samtlige) lungers fulde kraft… 
Efterfølgende blev klanens van-
drepokal overrakt til aftenens 
bedste rover. Endnu en fin aften 
med klanen, med kage og med 
latter… ¤

Klanen
Klan Viklaros -Vi garanterer ikke for grin og …men næsten!
Klan Viklaros er for spejdere fra 17 år og opefter -også dem 
over 30!
Programmet skiftes vi til at stå for. 
Vi mødes hver anden torsdag kl. 19.00, forskellige steder i 
Århus alt efter program.
Interesseret så ring til klanleder Birgitte på 2217 1210.
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Lederkursus
En del af det at være spejder, 
er at tage på kursus for at lære 
nye ting og møde nye venner. 
Heldigvis gælder det også for 
os ledere.

Af Lederne

Korpset arrangerer forskellige 
kurser for lederne, så vi kan møde 
andre ledere og blive inspireret 
til at lave nye sjove ting med 
spejderne.

Udover at tage på kursus har vi i 
Lystrup startet en tradition for at 
tage på en lederweekend og det 

har styrket sammenholdet blandt 
lederne på tværs af enhederne. Vi 
er overbevist om, at børnene kan 
mærke at vi hygger os sammen 
og kender hinanden.

Vi har flere gange været af sted 
og vi har altid hygget os og lært 
noget nyt, og vi glæder os til vi 
skal af sted igen.

Hvis I har en indre leder, der 
spræller og gerne vil ud, så tøv 
ikke med at tage kontakt til en 
af os ledere. Det er helt uforplig-
tende at komme forbi og se, hvad 
vi laver. ¤

…  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 …
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Lokal Leder Inspiration 2006
Indbydelse udsendes inden 
sommerferien, men noter alle-
rede nu datoen/weekenden!

Af Per Hoffmann

Hvornår
Lørdag den 16. september 2006 
med mulighed for overnatning 
til søndag.

Hvor og hvad
Grønsletten, Søften. Alle ledere og 
rovere i distriktet er inviteret. 

Der er forskellige pionerings-
aktiviteter samt et gruppeleder-
kursus.

Begynderpionering/tivoli- 
pionering
Kursusleder: Carsten Dylmer 

• Knob, besnøringer og trekants-
teori

• Bygning af legeredskaber ud-
fra trebukke

• Bygning af Slyngemaskinen

Pionering for sjov
Kursusleder: Morten Mikkelsen 
MAX 20 PERS

• Bygning af Slyngemaskine
• Bygning af karrusel
• Evt andre ideer med særlige 

krav.

 
Udfordringen
Kursusleder: Morten Christian-
sen. MAX 15 PERS

• Bygning af noget stort (Eiffel-
tårn)

 
Gruppe-leder-kursus
Kursusleder: Erling Birkbak

OG HUSK OGSÅ:
Den fælles kursusoplevelse i 
2007: 

Linien Ud 07

i Silkeborg d. 2.- 4. marts 2007!
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KFUM-Spejdernes fem korpsmål 
I Lystrup har vi fine traditioner 
for at blande os i korpsets udvalg 
og arbejdsgrupper. 

Af Redaktionen

Lige nu arbejder bæverassistent 
Mette Mejlgaard med forkyndel-
se, Tropassistent Gitte Bech sidder 
i Zoom-redaktionen, der laver 
kommunikation, debat og artikler 
til landets mange ledere, og Bes-
sie sidder i UngeProfilUdvalget, 
der arbejder med at forbedre og 
skærpe spejdernes profil.  

Endelig er rigtig mange af lederne 
indblandet i at lave ungdomskur-
ser på landsplan, så alt i alt er vi 
en gruppe, der følger godt med. 

Derfor stiller vi også talstærkt 
ved det kommende Landsmøde, 
så vi kan være med til at påvirke 
korpsets udvikling. I modsætning 
til mange andre grupper i landet, 
så har vi medlemsfremgang, og vi 
vil gerne dele vores erfaringer.

Korpsets fremtid
På det kommende Landsmøde 
skal vi beslutte, hvilken ret-
ning korpset skal bevæge sig 
i for at imødekomme proble-
mer med faldende medlemstal. 

Hovedbestyrelsen lavede med 
udgangspunkt i det foregående 
Landsmøde fem korpsmål, som 
skulle hjælpe med til at gøre det 
mere attraktivt for unge at være 
spejder. 

De fem korpsmål
Meningen er, at alle skal have 
særligt fokus på målene – såvel 
den daglige leder som korpset 
som helhed. 
• Vi vil fastholde de unge spej-

dere, så de oplever tiden i trop 
og seniortrop 

• Vi vil sikre, at de unge med-
lemmer af korpset tager ansvar 
og føler ejerskab for korpsets 
udvikling 

• Vi vil ændre på vores profil, 
så unge finder det sejt at være 
spejder 

• Vi vil sikre, at vi har kvalitets-
bevidste ledere 

• Vi vil være bedre til at udnytte 
den internationale dimension i 
spejderarbejdet

 
De otte spor!
På Landsmødet skal vi vælge tre 
af otte spor. Sporene som vælges, 
skal hjælpe KFUM-Spejderne 
– såvel korps som gruppe – til at 
opnå de fem korpsmål.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2006 27

Spor 1 - projekt-spejdere 
Mulighed for løsere tilknytning 
til spejdergruppen. Lave mere 
projektorienteret spejderarbejde.

Spor 2 - nye aktiviteter 
Særegne aktiviteter, der passer til 
de forskellige enheder. Ikke bare 
”de samme aktiviteter” i forskel-
lige sværhedsgrader – alt efter om 
man er bæver, ulv, tropsspejder 
eller senior.

Spor 3 - lokale eksperimenter
Initiativer og fornyelse i de lokale 
grupper. udvikling af mødeform, 
arrangementer, konkurrencer, 
kursusudbud og medlemskabs-
form. Samarbejde med andre 
lokale foreninger.

Spor 4 - internationale oplevel-
ser
Sørge for at spejderne en gang 
i løbet af deres tid i troppen 
kommer til udlandet og møder 
udenlandske spejdere – og lige 
så vigtigt invitere udenlandske 
spejdere til Danmark.

Spor 5 - Indflydelse  
fra trop til korps
Arbejde for at de unge spejdere 
bliver involveret i de demokrati-
ske processer, lige fra indflydelse 

i de ugentlige møder, i gruppen, i 
distriktet og på korpsplan.

Spor 6 - lederuddannelse  
rammer alle
Målet er at alle ledere kommer 
på relevante kurser hvert år, så 
lederne bliver både dygtigere og 
inspirerede i det daglige spejder-
arbejde. 

Spor 7 - en tidssvarende profil
Sørge for at vi er synlige i samfun-
det og udvikle en tidssvarende 
profil. Både ift. de aktiviteter og 
de signaler vi sender derved. 
Samt ved en moderne spejderbe-
klædning. 

Spor 8 - nye fællesskaber 
Udvikle vores spejderaktiviteter 
så de passer til det de unge vil 
have. Aktiviteter tiltrækker de 
unge, men relationerne fasthol-
der. Vi skal pleje fællesskabet på 
de unges præmisser.

Det bliver spændende at se, 
hvilke spor korpset vælger at 
følge. I næste nummer af Grøn 
Gren vil vi bringe en raportage 
fra Landsmødet og hvilke spor, 
der blev valgt. ¤

KFUM-Spejdernes fem korpsmål 
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Nyt fra grupperådet
Hvad er grupperådet? Gruppe-
rådet består af 8 forældrerepræ-
sentanter, gruppelederen, grup-
peass. samt af gruppens bæver-, 
flok-, trop-, og klanleder. 

Af Finn Kallestrup

Overfor myndigheder forpligter 
grupperådet ved underskrift af: 
gruppeleder, kasserer og for-
mand.

Et udpluk af grupperådets an-
svarsområder:
• At sikre gruppens arbejde fore-

går i overensstemmelse med 
korpsets formål.

• At arrangere forældremøder, 
og give forældrene mulighed 
for at deltage aktivt i gruppens 
praktiske arbejde, således at le-
derne kan koncentrere sig om 
spejderarbejdet med børnene.

• At løse gruppens økonomiske 
opgaver.

• At sikre, at der til stadighed 
er mindst 3 ledere i alle enhe-
der.

Første grupperådsmøde, ef-
ter gruppemødet i januar, blev 
afholdt i spejderhuset den 13. 
marts.

Grupperådet
Konstituering af grupperådet 
blev som følger:
• Finn Kallestrup
 formand
 Egon Rasmussen  

kasserer
• Dorte Henriksen  

referent
• Anker Olesen
 hus og hytte
• Susanne Petersen
 "Fundraising Taskforce"
• Flemming Sørensen 

"Fundraising Taskforce"
• Jørgen Andersen
 "Fundraising Taskforce"
• Ole Bjerggaard
 "Trop-Job" kontakt.

Nye tiltag med udspring i debat 
om økonomi på gruppemødet:

• "Fundraising Taskforce" har al-
lerede afholdt det første møde. 
Vi venter spændt på at høre 
nyt i næste nummer af Grøn 
Gren.

• Det halvårlige kontingent vil 
fremover være uændret for 
bæverne: 275 kr.

• Det halvårlige kontingent for 
resten af gruppen andrager 
fremover: 325 kr.
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Arbejdsdag 
den 29. april i Skovhytten
Anker havde sørget for en ar-
bejdsplan, som ugen forinden var 
blevet udleveret til alle spejdere.

I et anfald af optimisme startede 
vi tidligt om morgenen med at 
forberede følgende proviante-
ring:  seks kander kaffe, to kan-
der te, seks liter juice, to pakker 
smør, fire glas marmelade og 60 
rundstykker.

Arbejdsdagen begyndte 
ved Skovhytten kl. 9:30
De to fremmødte grupperødder, 
en ægtefælle og en ulv kom ikke 
til at sulte.

I løbet af en times tid fik vi tilslut-
ning af yderligere en grupperod, 
to forældre, bæverleder Gerda og 
en flok på ca. seks til otte klanmed-
lemmer. Tak til Klanen for Jeres 
indsats og fordi i hjalp den lille 
flok med at holde humøret højt.

Selvom Skovhytten samme week-
end var udlånt til en anden grup-
pe, lykkedes der os at få gjort 
grundigt rent inde i hytten. Vi 
har aldrig set noget så beskidt. 
Det er to år siden vi sidst fik gjort 
hovedrent.

Det sidste træ blev savet op og 
båret under tag. Der blev ryddet 
grundigt op i alt det skrammel 
og træ der i flere år har ligget 
omkring raftegård, i skovbrynet, 
omkring brændeskuret og op ad 
hytten.

Yderligere blev raftegården repa-
reret. Bålpladsen blev rengjort og 
siddepladserne blev retableret.

Shelteren er i en dårlig forfatning, 
og trænger til en gennemgribende 
renovering, måske udskiftning.

Låsene i begge lokumsdøre er ble-
vet ødelagt ved uvedkommnede 
indtrængen. Jørgen Andersen 
har lovet at udskifte dem i nær 
fremtid.

Vi havde håbet på at der ville 
være nogle forældre med trailere 
der kunne hjælpe med at få tømt 
loftet på spejderhuset, men det 
må vi have til gode til en senere 
lejlighed.

Jørgen Andersen har talt med 
husmanden. Vi har fået lov til at 
rydde op med hård hånd. (dvs 
vi må smide alt ud, der ikke har 
nogen værdi for os). ¤

Nyt fra grupperådet
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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 6 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  

mettemejlgaard@spejdernet.dk 20 10 89 55

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

gittebech@spejdernet.dk 26 27 22 45

Tropsassistenter
Anders Grønhøj Rosenhøj 5a, 3 mf   

ag2@sol.dk 29 91 79 92
Anders Kjeld Jensen Lyøgade 3, 1 th   

anders_kjeld@hotmail.com 22 60 77 32
Anne  Finnerup Lyøgade 3, 1 th
 afinnerup@hotmail.com 29 80 02 10
Bessie Rauff Mønsgade 10, st. tv.   

bessie@spejderne.dk 60 22 88 49
Karen  Skovgaard Skanderborgvej 218, 1. th. 86 18 01 23 

karenskovgaard@hotmail.dk 60 88 31 24
Lars Dybdal Bundgaard Stenaldervej 229a 
 06102@iha.dk 23 45 96 40

Klanleder
Birgitte B. Scharling Dortesvej 3, 2. tv    

bscharling@get2net.dk 22 17 12 10

Klanassistent
Anne Yde Solklintvej 17b   

anne_yde@hotmail.com 24 47 78 67
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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


