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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/

Mongolspejdere
Gitte fra seniortroppen tilbragte 
tre uger af sin sommerferie i 
Mongoliet, som er landet, hvor 
KFUM-Spejderne i Danmark 
for tiden kører sit tredjeverdens-
projekt.

Af Gitte Kjær Petersen

Ved Landsmødet i maj 2006 skulle 
der vælges tre nye spor, som 
KFUM-Spejderne skal arbejde 
med i de kommende år. Et af de 
spor, der blev valgt var ”inter-
nationalt arbejde”. Det betyder 
at KFUM-Spejderne skal arbejde 
på at blive bedre til at udnytte 
at vi er 28 millioner spejdere i 
hele verden. Det synes jeg er en 
rigtig fed kurs at stikke ud, for 
efter at jeg har været tre uger i 
Mongoliet, har jeg fået blod på 
tanden efter mere internationalt 
spejderarbejde.

Gæstfrihed og mælkethe
Det er superspændende og rigtig 
fedt, at man kan blande spejder-
arbejde og mødet med en ny og 
anderledes kultur. Det er netop 
disse to ting, der har været helt 
væsentlige på min rejse i Mon-
goliet. Det er meget anderledes 
for en dansk spejder, pludselig 
at befinde sig i et land, hvor man 

ikke kan få lov at gå forbi en ger 
(et slags telt, som nomaderne 
bor i, red), uden at blive inviteret 
indenfor på varm mælkethe. I 
Danmark hegner vi vores huse 
ind, lukker døren og planter hæk 
omkring vores have. I Mongoliet 
er hegn noget man bruger til at 
passe på dyr med. Der er ingen, 
der kunne finde på, at indhegne 
et stykke jord og sige at det var 
deres grund. Mongolernes gav-
mildhed og enorme gæstfrihed 
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Mongolspejdere
var især noget vi var imponerede. 
Men også deres specielle evne 
til at holde humøret højt var 
imponerede for os, der kommer 
fra en regulær brok-nation, som 
Danmark.

Elske regnvejr?
På vores ridetur i Nordmongo-
liet regnede det rigtig meget, det 
silede faktisk ned fra morgen til 

aften, og på et tidspunkt blev 
vi rigtig trætte af den regn. Og 
så gav vi os til at brokke os. Da 
mongolerne hørte det, stirrede de 
forundret på os, og sagde: ”Kan I 
ikke lide regn? Vi elsker regn, for 
så bliver her så frodigt, og dyrene 
bliver rigtig fede. Det er godt, for 
så dør der ikke så mange børn til 
vinter!” Derefter blev de danske 
spejdere ganske tavse og efter-
tænksomme. ¤

Tillykke til Anders og Anne
Anders og Anne fra 
troppen er blevet gift! 
Lørdag den 12. august 
sagde de ja til hinan-
den i Nazareth Kirke i 
Ryslinge.

Af Redaktionen

Redaktionen ønsker stort 
tillykke på vegne af hele 
gruppen! Vi håber, at I 
havde en rigtig dejlig 
dag, og vi ønsker jer al 
lykke og held fremover. 
¤
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Livet i Bæverdammen
Der er jo løbet en del vand i 
bæverdammen siden sidst! Nu 
er det sidst på sommeren og vi 
starter en ny sæson med gamle 
såvel som nye bævere.

Af Hanne Nellemann Jørgensen

Inden sommerferien var bæverne 
på deres årlige 10 km vandretur 
i Marselisskovene. Vi var 15 – 20 
personer, en god blanding af bæ-
vere, eksbævere og voksne. En 
fantastisk tur hvor vi gik igennem 
smuk og særpræget natur (vi gik 
bl.a. ad Oldtidsstien ved Moes-
gård) og samtidig fik en god op-
levelse af at bruge vores krop og 
finde ud af, at vi kan klare mere, 
end vi tror – eller i hvert fald mere 
end vores mor tror!

Øverst: Bæverne i Marselisskoven. 
Nederst: Luna, Laura, Gerda og Klaus 
spiser frokost
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Livet i Bæverdammen
Vi spiste madpakker i udkanten 
af skoven ved Fulden – madpak-
ker er noget af det bedste, når 
man er på vandretur, og bæverne 
kunne næsten ikke vente – så 
frokosten var fortæret sidst på 
formiddagen. Derudover havde 
vi gulerodsstave, rosiner og lidt 
urtebolsjer med – det gør un-
derværker på en lille bæver som 
næææsten ikke kan gå mere!

På et tidspunkt mødte vi en kat 
og nogle af bæverne – ikke mindst 
Laura – havde virkelig kattetække 
for den blev ved at følge med os. 
Vi forsøgte både at skræmme, 
lokke og ignorere den, men lige 
meget hjalp det (måske var børn 
og voksne heller ikke helt enige 
om, hvorvidt katten skulle gå 
hjem eller følge med os!). Forhå-
bentlig har den haft en rigtig god 
næse for at finde hjem igen!

Skatten
På Oldtidsstien mærkede vi histo-
riens vingesus – her var træer og 
planter, der viste, hvordan land-
skabet og skoven så ud for tusin-
der af år siden – og på plancher 
kunne vi se, hvilke dyr der levede 
dengang (bl.a. bævere). Vi snak-
kede om gamle dage, om gamle 
skatte, som blev gravet ned og lå 

gemt i mange år. Og tænk – nede 
på stranden lå der pludselig pot-
teskår – kunne det mon være ...... 
bævere gravede og gravede i san-
det – og en ældgammel læderpose 
kom til syne! Den var fyldt med 
gamle mønter, skaller, et smukt 
kors og noget der glimtede som 
guld. De voksne fortalte om be-
grebet danefæ – vi måtte jo finde 
ud af, om vi havde at gøre med 
en værdifuld skat, som vi ikke 
selv måtte beholde. Vi besluttede 
os for at aflevere posen på Moes-
gård Museum. Børnene skiftedes 
til at holde posen, men pludselig 

Karen (bæverleder fra Kaløvig) hjælper 
med at dele skatten
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Livet i Bæverdammen
sprang en mand ud foran os, 
snuppede posen og stak af! Hel-
digvis havde bæverne stadig lidt 
kræfter i behold, så de indhentede 
fyren og vristede skatten fra. Han 
slap for videre tiltale, fordi han 
lovede at give kage! På museet 

blev de glade for vores skat, som 
vi fik lov at beholde på nær det 
fine kors. For det fik vi findeløn 
bestående af chokolademønter. 
En god vandretur var ved at være 
slut. Bæverne delte skatten imel-
lem sig og fik desuden et 10 km 
vandreskjold til at sy på bæltet, 
tørklædet eller uniformen.

Inden sommerferien
De sidste møder inden sommer-
ferien blev brugt på at dekorere 
stofposer og sno snore til poserne, 
øve råbåndsknob på lakrids-
snører, lære hvordan man IKKE 
skal pakke sin sommerlejrtaske 

og selvfølgelig lave bål i haven. 
Traditionen tro foregik det sidste 
møde hos Gerda, som havde bagt 
pandekager til os. Bagefter blev 
vi delt i to hold som dels skulle 
lede efter smådyr og dels besøge 
det store træ på oldtidshøjen bag 
huset. Til afslutning fik vi natur-
mærket som vi tog i foråret. ¤

Bævernes sæsonafslutning på oldtidshøjen bag Elleparken
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Bævernes sommerlejr
Sommerlejr er godt. Bæversom-
merlejr er rigtigt godt og india-
nerbæversommerlejr i Bjørnebo 
er rigtig, rigtig godt!

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Der var bævere fra både Kaløvig 
og fra Lystrup. Efter en weekend 
med godt vejr  og fuld af gode op-
levelser, tog vi alle glade hjem.

Snart bliver Bjørnbo bestilt til næ-
ste år. For barnlige bæversjæle (og 
ledersjæle) er det dejligt at have 
noget at se frem til. ¤

Daniel og Luna går over vandfaldet.

Louise og Sara klipper 
stof til deres indianer-
kofter mens andre er 
ved at lave indianerøk-
ser sammen med Jørgen 
(Lunas far og køkken-
tante!)
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Bævernes sommerlejr

Her er hele indianerstammen

…  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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Gæt en leder!
I sidste omgang var der ingen, 
der ville gætte på, hvem den så 
søde pige, vi havde med i ’Gæt 
en leder’ var… Det lader vi så 
forblive en hemmelighed!

Af Gitte Kjær Petersen

Hvis du nu er blevet total nys-
gerrig, og vil vide hvem den 
mystiske leder er – så er det bare 
ærgerligt! Du snød dig selv for 
at få den forløsende viden, og 
endnu værre, du mistede chancen 
for at vinde en hel stribe af Toms 
Chokoladeskildpadder.

Men, men, men! Er du trist og 
nede? Så kan du nu hygge dig 
med en ny omgang af ’Gæt en 
leder’! Hvem denne friske og 

gavtyveagtige dreng er! Ja, vi ved 
det godt, det er svært, men prøv 
bare alligevel – en spejder giver 
aldrig op! Og du ved, hvad der 
venter… Chokoladeskildpadder 
i bunkevis! Har du fundet ud af 
det nu? JAH! Send dit svar senest 
den 3. november til redaktøren på 
det fantastiske blad Grøn Gren (se 
side 2). ¤

Kære Mette!

Lystrup spejderne og lederne vil 
gerne sige dig tusind tak for din 
store indsats ved bævere og ulve. 
Samtidig ønsker vi dig held og 
lykke i dit nye job nede på Søn-
derborg Sergentskole, hvor du 
i det kommende år skal ned og 
passe sergenteleverne på KFUM’s 
soldaterhjem.

Det er kun på gensyn!
Vi siger ikke farvel, for vi regner 
da med, at du kommer tilbage til 
os efter dit eventyr i det sydlige 
Danmark.

På gensyn og god vind i det kom-
mende år!

Spejderhilsner fra spejderne, le-
derne og grupperåd i Lystrup. ¤ 
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25. maj 2006. Næsten alle ulve og 
bævere var på distriktsturnering 
ude på Moselund Spejdercenter. 
Vi skulle på en rumrejse ud til 
alle planeterne og et enkelt be-
søg på vores egen måne. 

Af Fiel Nesretep

Ulve og bævere mødte friske op 
kl. 9.00 ved spejderhuset. Ja, det 
vil sige ulvene manglede lige 
Signe så hende måtte vi ringe til. 
God morgen: ̈ det er Leif fra spej-
derne, Hvornår kommer Signe?¨ 
Denne sætning blev efterfulgt af 
stilhed i telefonrøret. ¨Øhhhh!¨ 
Det var Signes far: ̈ jeg tror vi har 
glemt det!?¨ Og hurtigt efter… 
¨jeg kommer ud til Moselunden 
med hende. Er der OK?¨  Og Ja, 
selvfølgelig var det det. Det skal 
da også lige nævnes, at Signe nå-
ede at komme inden rumrejsen 
startede.

Det startede så godt...
Vejret var dejligt (de første tre 
kvarter) så begyndte det at regne, 
og det regnede rigtigt meget. Vi 
nåede lige at blive godt våde alle 
sammen, som kom solen igen. 
Rigtigt dejligt… i ca. 20 minutter. 
Så begyndte det at hagle og så 
begyndte det at regne igen. 

Distriktsturnering og pølseløb
Det er i grunden ikke så slemt 
med regn og hagl, men Moselund 
er ”berømt” for mudderpøle og 
efter ganske kort tid er veje, enge 
og teltpladser så mudrede, at alle 
bævere skal holdes i hånden ellers 
forsvinder de ned i mudderet.

Første halvdel af løbet var nu slut 
og vi sjoskede gennem mudderet 
op til centerets halvtag for at spise 
vores frokost i tørvejr.

Bæver Hannes arme var nu blevet 
så lange af at holde fast i bæverne 
at hun, sammen med en meget 
kold og våd bæverflok, måtte 
tage hjem. 

Bæver Susanne (som kun kan 
sige: Ja) var kommet til at sige ja 
til at stå på post uden i midt mo-
sen, så Susannes arme var derfor 
ligeledes blevet lange efter at 
have trukket bævere op af mud-
deret hele formiddagen. 

Nu da Hanne alligevel skulle 
hjem, sendte vi lige Ulve Mads 
med, vi ved ikke rigtig hvad der 
var sket, men han lignede en 
druknet mus, så vi ringede til 
han far, som lovede at skynde sig 
at føntørre Mads så han kunne 
komme ud til os igen. 
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Vi vandt ikke turneringen, men 
det var meget tæt på. Alle, både 
bævere og ulve, gjorde en rigtig 
fin indsats i turneringen og vi 
ledere er helt sikkert på alle de 
andre spejdere fra distriktet vil 
huske os fra Lystrup.

Til Skovhytten
Efter distriktsturneringen kom 
forældrene ud og hentede os så 

vi kunne komme ud til Skovhyt-
ten. Da var Mads kommet igen og 
denne gang var han helt tør. Vejret 
var også blevet bedre, regnen var 
holdt op og solen tittede frem 
engang i mellem. 

Resten af dagen gik med at sætte 
telte op og lave bål og aftensmad. 
Selvfølgelig var der også tid til, 
at finde frøer og lege lidt inden 

Distriktsturnering og pølseløb

Mads med sin nye pølse-ven.
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vi skulle ha’ lejrbål og i sovepo-
serne.

26. maj 2006.
Alle sov i telte undtagen lederne, 
som sov i shelteren, og det må ha’ 
været en hård dag, den forgående 
dag, for lederne måtte vække ul-
ven om morgenen kl. halv otte, 
for at få dem i gang igen. Vi havde 
jo travlt. Det store pølseløb skulle 
jo løbe at stablen. 

Det var helt fantastisk sjovt at 
se ulvene da de fik udleveret 
en pølse som var flækket og fik 
besked på, at det nu var deres 
bedste ven.

Pølser, pølser og pølser
Pølsen blev syet der hvor den var 
flækket, den fik øjne, næse, mund 
og hår, der blev lavet tøj til pølsen 
og den fik et navn. 

Pølser af denne slags har selvføl-
gelig også en historie og ulvene 
digtede selv nogle fine historier. 
Pølser kan også blive syge, så der 
måtte også lavet en båre til pølsen. 
Det er da klart, at en syg pølse er 
ked af det, så pølsen blev trøstet 
og fik fortalt en historie om den 

Distriktsturnering og pølseløb
farlige dræbergrillpølse som lever 
i Afrika ude på savannen.  

Efter pølseløbet skulle vi ha’ fro-
kost og der blev smurt en hel stak 
madder som skam også blev spist 
alle sammen. 

Nu skulle der gøres klar til om af-
tenen hvor forældre og søskende 
skulle komme til lejrbål. 

Der er gode job og dårlig job, på 
en lejr, så nogle skal jo tømme 
spanden, men alligevel var der tre 
raske ulvegutter som meldte sig 
frivilligt til at udføre jobbet. 

Men det var meget andet der 
skulle gøres, der skulle pakkes 
telte ned, der skulle vaskes op, og 
pladsen skulle ryddes for skrald. 
Ja og ikke at forglemme, vi skulle 
jo også ha’ aftensmad og gæt hvad 
vi fik at spise!

Rigtigt… Vi fik pølsegryde. Det 
var dog ikke ”vennerne” vi spiste 
men nogle helt almindelige pølser 
i små stykker.

Lejrbål skal der til
4. klasserne meldte sig næsten 
frivilligt, til at lave sketchs ved 
lejrbålet og måske var det den 
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Distriktsturnering og pølseløb
sidste optræden vi så fra dem her 
ved ulvene, da de jo rykker op til 
troppen efter sommerferien.

Der kom rigtigt mange forældre 
og søskende og vi havde et hyg-
geligt lejrbål med sange og gode 
sketchs fra 4. klasserne.

Så selv om det dagen før havde 
været lidt surt med mudder og 
regnvejr, så havde vi alligevel en 
rigtig god tur og jeg er sikker på, 
at både ulve og ledere sov godt 
da de kom hjem i deres senge. ¤

Øverst: Camilla, Simone, Maria og Cecilie 
klar til at underholde. 
Nederst: Forældre til lejrbål
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På årets distriktsturnering skulle 
ulvene bl.a. fortælle en pølsehi-
storie på en af posterne. Læs de 
fantastiske (og skøre) historier 
her:

Af Ulvene

Hold 1 Pølsenavne
Sille, Musse, Flip, Sommer, Joa-
kim

Min pølse var på hospitalet. Den 
blev syet fordi den var sprækket. 
Den kom på køl til den ikke græd 
mere. Så gik vi i en butik og købte 
nyt tøj til pølsen, og da vi havde 
købt tøj skulle pølsen døbes. 
Herefter var det ulovligt at kalde 
pølsen for pølse, man måtte kun 
sige dens navn. Kaldte man den 
alligevel pølse, skulle pølsen aes 
og trøstes. Og det var så historien 
om pølsen.

Hold 2 Pølsenavne
Prop, Lola, Mælkebøtte, Freja

Der var engang en pølse. Øh-
hhh! Den var ude at gå en tur og 
den havde fint tøj på. Så var den 
ved havet og bade, her blev den 
solskoldet. Prøv at se, den pølse 
ligner en frø, øhhhhhhhh! Nej 
nej nej, lad være.  Så kom pølsen 
ud på en badebro. Frøen kom 

Lidt pølsesnak
bagefter og ville sluge den med 
sin lange tunge. Men så kom SU-
PERpølsen, som hed Nikolaj, han 
reddede pølsen fra frøen. Pølsen 
sagde tak til SUPERpølsen. Du er 
bare den bedste SUPERpølse.

Hold 3 Pølsenavne
Pop, Rico, Ninna, Bille

Der var engang en pølse; dens 
navn var Peter. Den havde en 
mærkelig numse. Den stjal ting 
som man sagde, og den havde 
også en pølsehund som lavede 
pølser hele tiden. Bob hed pølse-
hunden og den kunne sige ”pil 
nallerne fra min pølse”. Pølse ha-
dede at save brænde, og den ville 
ikke ”pille nallerne væk”.

Hold 4 Pølsenavne
Jazz, Svend Ole, S. Hundepølle 
Andersen, Sussi, Berit Danne-
brog

Engang for længe siden var der 
en pølse, som hed Jazz Nielsen, 
og som kedede sig hele tiden. 
Den gik på toilettet for at tisse, og 
da den kom ud, så den et egern 
kravle op i et træ; den faldt ned 
og brækkede halse. ¤
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Ulvenes sommertur til Endelave
Alt er klart, nu skal vi på som-
merlejr med vores ulve. Des-
værre havde vi kun 15 ulve som 
kunne komme med, men hvad! 
Så er der jo bare mere tid til 
ungerne. 

Af Leif Petersen

Årets tema var ”en tidsrejse”. Vi 
skulle starte i stenalderen og så 
kæmpe os ud i fremtiden, så der 
skulle fart på, da vi jo kun havde 
5 dage.

En tidsrejse
At lave en ”tidsrejse” kræver en 
del planlægning, især når vi nu 
havde valgt at tage til en lille ø. 
Men det er ikke kedeligt. Ved 
planlægningsmøderne kom der 
så mange ideer, at vi sagtens 
kunne have lavet en 14 dags tur. 
Så vi måtte skære væk af aktivi-
teter og gode ideer.

De forældre, som havde børn 
med, har sikkert hørt om turen, 
men kort fortalt gik ”tidsrejsen” 
ud på, at rejse gennem stenal-
deren, middelalderen, ”opfin-
dertiden”, nutiden og så ende i 
fremtiden.

Stenalderen
Stenalderen startede da vi ankom 
til Endelave. Der var jo ikke biler 
op busser dengang, så vi måtte gå 
ud til vores lejrplads. Mad kunne 
man jo heller ikke købe, så alle var 
ude og finde mad. Julle og hans 
hold var så heldige at ”finde” tre 
store kyllinger, som så blev stegt 
på spid over bål. Mettes hold 
fandt de dejligste brændenælder 
til at lave suppe af, og mit hold 
fandt en hel mark med jordbær 
(10 bakker i alt til 15 børn).

Aftensmad: en urfulg
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Alle ulve smagte det hele og det 
var kun brændenældesuppen, 
som ikke blev spist helt op. 

Middelalderen
I middelalderen er der jo riddere 
og prinsesser, som skal reddes 
og man sidder på bænke og ved 
borde når man spiser. Så efter 
middelaldergudstjenesten gik vi 
i gang med at lave et spisebord, 
så vi var fri for at sidde på jorden 
og spise, som de jo gjorde i sten-
alderen.

Frokosten bestod af fladbrød la-
vet over bål med akaciehonning 
på, og der er altså noget ulve er 
helt vilde med.

Om eftermiddagen skulle vi så i 
gang med at fremstilling skjolde 
og svær, så der var våben til ned-
kæmpelse af drager og forskellige 
sorte riddere. 

Andre gik i gang med at frem-
stille medicin af urter og ukrudt, 
som man kunne finde i naturen 
og det var noget af det bedste 
og mest virksomme medicin, 
der blev lavet. Af de forskellige 
urter og ukrudt blev der lavet en 
fantastisk te, som kunne helbrede 
næsten hvad som helst, og alle 

fik selvfølgelig en lille tår af teen 
bare for at forebygge eventuelle 
sygdomme. Der er ikke tvivl om 
at det virkede, for ikke en eneste 
af ulvene blev syge på turen. Må-
ske skulle Mads have drukket lidt 
mere af medicinen.

Tredje gruppe lavede også medi-
cin, med det var nu mest medicin 
til at forskønne prinsesserne med. 
Her blev nemlig fremstillet en 
meget fin fugtighedscreme, som 
i øvrigt kan anbefales til både sart 
og normal hud. 

Aftensmaden! Ja det var selvføl-
gelig gode ben stegt over bål med 
masser af brød til. Gafler var jo 
ikke opfundet den gang, så alle 
spiste med fingrene, og vi var 
alle godt fedtet ind efter den om-
gang. Desserten var kandiserede 
ingefær, og det var ingen succes, 
men heldigvis havde vi også en 
lakridsrod til hver. 

Opfindertiden
Hvad skulle vi dog vælge, men 
resultatet blev en vindmølle, en 
vindmåler og så et morseappa-
rat.

Vindmøllen blev fremstillet af et 
cykelhjul og en trebuk. Cykel-

Ulvenes sommertur til Endelave
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hjulet blev ”beklædt ” med pap 
mellem egerne, placeret højt på 
trebukken og den virkede med 
det samme og stod faktisk og 
kørte resten af tiden vi var på 
Endelave. 

Vindmåleren var lidt sværere, 
men efter nogen kamp lykkes det 
at få den til at virke. Vindmåleren 
blev fremstillet af et trækryds, en 
lodret opstille pæl og 4 plastik-
krus placeret på krydset. Dagens 
vindhastighed blev målt til ca. 
4,9 m/s.

Morseapparaterne var en stor 
succes. Glen havde taget, jeg tror 
flere hundrede meter ledning 
med, og der blev morset fra den 
ene ende af lejren til den anden 
det meste af dagen.

Selvfølgelig havde vi også tid 
til at hygge og lege, og vejret 
var jo pragtfuldt (25-30 grader).
Ved siden af os var der nogle blå 
spejdere (DDS), som havde lejr 
og de skulle igennem vores lejr 
hver gang, de skulle hente mad 
og vand. 

Vi var jo nødt til at sige noget til 
dem, og da de så ud til at have 
det varmt, kom vi vist også til at 
smide lidt vand på dem. Til sidst 
fik vi dem op af hullerne. De stil-
lede talstærkt op med ind til flere 
flaske og spande fyldt med vand 
og ville så gerne lige snakke med 
Julle og jeg. Heldigvis har vi nog-
le kvikke ulve, og inden DDS’erne 
nåede frem til vores lejr, havde 
vi vand fremme i første geled. Vi 
blev godt nok våde Julle og jeg, 

Ulvenes sommertur til Endelave
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men det blev DDS’erne også! Ja og 
”lidt” våde blev de af vores ulve, 
som støttede os, da også.

Aftensmaden i opfindertiden var 
rigtig dejlig. Nu var Columbus jo 
kommet fra Amerika til Europa 
med kartoflerne og Marco Polo 
var kommet fra Kina med gu-
lerødder, så nu kunne vi få fri-
kadeller med sovs, kartofler og 
grønsager og store stykker kandis 
til dessert.

Nutiden
Nutiden er jo dejlig, her er der 
ingen drager, der skal bekæmpes 
og ingen ting som først skal opfin-

des, det hele er her, så det er let at 
være spejder. Vi skulle på hike, og 
når man har en bil, der kan køre 
rundt på øen med forsyninger til 
os, er det jo ingen sag at skulle 
gå 10 km. 

Frokosten blev indtaget på cafete-
riet ved campingpladsen, hvor vi 
fik nogle rigtig lækre croissanter. 
Efter frokost var vi nede og bade, 
og vandet var dejligt varmt. Efter 
badeturen gik vi tilbage til lejren, 
og drev den af resten af eftermid-
dagen, til vi skulle spise.

Aftensmaden! Det var da burger 
og cola og så matadormix til des-
sert.

Ulvenes sommertur til Endelave
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Fremtiden
Det er svært at spå og især om 
fremtiden, men man kan jo gætte! 
Og der blev gættet meget inden 
ulvene skulle til køjs. Alle var dog 
enige om, at de knæklys som de 
havde fået, nok var fremtidens 
lommelygter.

Morgenmaden var nok det vær-
ste. En lille firkantet kiks og to 
teskefuld hvidt pulver blandet 
med vand. Ingen sagde noget, og 
det var helt frivilligt, om man ville 
have morgenmad eller ej. Ingen 
sagde noget, og de fleste smagte 
da også på ”maden”. 

Vi ledere var faktisk noget overra-
sket over den reaktion. Vi havde 
forventet en masse brok og råben, 
men der var helt stille! Den rigtige  
morgenmad var klar inde bag ved 
og humøret steg gevaldigt, da vi 
efter 5 minutter kom frem med 
den rigtige morgenmad.

Desværre skulle vi jo også hjem 
den dag, så formiddagen blev 
brug til at pakke ned. Og der blev 
sat ny rekord i at tage spisebord 
ned. 14 minutter tog det, så var 
alle rafter på plads og alt tovværk 
kvejlet op.

Ulvenes sommertur til Endelave
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Frokosten var dåserugbrød, dåse 
pålæg, ost på tube og så pulver 
med kogt vand på, der blev til 
de fineste lune rette. Saftevandet 
blev lavet af farvede krystaller 
og de som ønskede det, kunne få 
mælkesmør på dåse blandet op 
med vand. 

Inden vi skulle ned til færgen for 
at komme hjem, fik ulvene lige 
fremtidens sovepose at se. En 
ganske tynd folie som er sølvbe-
klædt på indersiden. 

Poserne er faktisk fine hvis de 
klippes op til et tæppe, som man 

så kan ha’ med til stranden eller 
i skoven. I virkeligheden er det 
redningsdragter til at behandle 
folk, som har været faldet i koldt 
vand, og de kiks som ulvene fik 
til morgenmad er kiks fra red-
ningsflåder.

Fremtiden bød desværre ikke på, 
at vi kunne blive beamet hjem. Vi 
måtte med færgen til Snaptun, 
hvor forældrene ventede på os.

Det var en pragtfuld tur, så hvis 
vi må, vil vi gerne låne børnene 
igen til næste år. ¤

Ulvenes sommertur til Endelave
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Program for bæverne 
August
Sæsonen starter op d. 22. august 
hvilket er det sidste bævermøde 
for de bævere som nu går i 2. 
klasse. Så mon ikke der venter 
en lille overraskelse ved dette 
møde?

Den sidste weekend i august by-
der på oprykningsweekend hvor 
de ældste børn i hver enhed ryk-
ker op i næste enhed. Se venligst 
den udsendte indbydelse.

Første møde for helt nye bævere 
er således d. 29. august hvor vi 
skal lære hinanden at kende og 
have bål i haven.

September
Ved møderne i september skal vi 
lege, høre om hvad det vil sige at 
være spejder, lære om bæveren 
og hvordan den lever i naturen 
(måske skal vi prøve at spise som 
en bæver!) Vi vil også snakke om 
hvordan vi færdes i naturen og 
tager hensyn til dyr og planter. 
Vi skal en tur ned til Ellebækken 
og besøge Skovhytten (seddel 
følger).

Der er ikke bævermøde d. 12 sep. 
da der er sommerlejraften.

Oktober:
Der er to møder inden efterårsfe-
rien (intet møde i uge 42) og her 
får vi noget at vide om spejder-
loven og –løftet inden vi holder 
optagelsesceremoni for de nye 
bævere. Bæverne får mærket 
”Bæverdammen” til at sy på tør-
klæde el. evt. uniform.

Efter efterårsferien arbejder vi 
med temaet ”høst”. Vi laver bæ-
vermarmelade, lærer de fire korn-
sorter at kende, laver forskellige 
ting af/med kartofler og majs. 

November:
Vi gør høsttemaet færdigt og så 
skal vi en tur op til højen i Skå-
rupgårdskoven med lommel-
lygter. Måske har nogen hængt 
noget lækkert på træerne rundt 
omkring??

December
D. 5. dec. spiser vi risengrød og 
forbereder os til at gå Lucia (På 
Sønderskovhus) 

D. 12 december følges vi ad fra 
spejderhuset til Sønderskovhus 
– vi øver igen på sangene mens 
vi går derned! ¤
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Program for ulvene
Mandag d. 4/9  Velkommen til de nye

Mandag d. 11/9  Gæt en leder samt opstart på 
jungletema

Tirsdag d. 12/9 Sommerlejraften

Mandag d. 18/9 Vi arbejder med jungletema og 
spejderhjælp 

Mandag d. 25/9 Fuldmånemøde

Mandag d. 2/10 Tur i skoven 

Mandag d. 9/10 Stjerneløb

Mandag d. 16/10 Efterårsferie  

Mandag d. 23/10 Vi rejser til Israel

Lø/sø d. 28-29/10 Weekend i Skovhytten

Mandag d. 30/10 Intet møde, da vi har været på 
weekend

Mandag d. 6/11 Opdeling i bander og herefter 
”bandens aften”

Mandag d. 13/11 Mowgliløb for 4.kl, Refleksløb for 
resten

Mandag d. 20/11 Bandeløb

Mandag d. 27/11  Put i bøtten

Lørdag d. 2/12  Den traditionelle jul(l)etur
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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:

Christian Dalgaard Sørensen

fra troppen for den fine arti-
kel om "Sommerlejr på Born-
holm". Artiklen kan du finde 
på side 25-28.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 2006 25

Sommerlejr på Bornholm

I starten af juli var troppen på 
årets sommerlejr, der denne 
gang gik langt mod øst, nemlig 
til Bornholm. Læs en af patrul-
jeledernes beretning her:

Af Christian Dalgaard Sørensen

Så var dagen kommet, hvor vi 
skulle af sted til Bornholm. Alle 
var spændte, selvom klokken kun 
var 05.45 om morgenen.

Inden længe sad vi i toget, på vej 
til København. Efter København, 
skulle vi til Ystad, som ligger i 
Sverige. Derefter skulle vi med 

færgen til Rønne, som er Born-
holms største by.

Da vi endelig kom til Rønne, 
skulle halvdelen af os vente i 
to timer på en bus. Det var der 
selvfølgelig nogen der ikke gad 
vente på, så de begyndte at gå de 
tolv kilometer til spejdercenteret. 
God tur!

Silderygning, sundt slik og 
stenslibning
Efter busturen var alle fremme! 
Centeret hvor vi skulle bo på hed 
Rømeregård. Det var et hyggeligt 
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sted. Vi skulle være der 
en uge, nemlig i uge 27. 

Så vi gik i gang, og inden vi så os 
om, var lejrpladsen færdig. De 
følgende dage, lavede vi en hel 
masse aktiviteter. Jeg kan ikke 
huske dem alle sammen, men 
her er nogle af dem: lave boome-
rang, lave gamle dåser om til fx. 
lyseholdere, stenslibning, bolsje-
kogeri, sundt slik, silderygning, 
natløb og en hel masse andet.

I år skulle vi også have mere or-
den på lejrpladsen end sidste år. 
Og hvad er bedre end inspektion? 

Og dem var der næsten dagligt, 
men i år var de lavet med forskel-
lige temaer. Der var rent hjem/
telt-inspektion, fodbold-inspek-
tion, gammelspejd-inspektion, 
doktor V. abel-inspektion og hip-
pie-inspektion.

Hike
Så var vi jo også ude at gå hike. 
Turen var på 27 km fordelt over 
to dage. Inden vi gik af sted fik vi 
et kort over en del af Bornholm. 
På kortet var der en rød streg; 
den sagde de, at vi skulle følge! 
Det var lettere sagt end gjort. Vi 
var de første der blev sendt af 
sted,og i starten gik det fint, men 
da vi kom ind i Rø Plantage, blev 
vi væk. Gud ske tak og lov kom 
der en lokal bornholmer forbi. 
Vi spurgte ham, hvor vi var, og 
hvor vi skulle hen. Han var lidt 
svær at forstå, og det kunne han 
åbenbart godt se, så han sagde: 
”Hop op i traileren med jer”, og 
det gjorde vi så. Så kørte han os 
et lille stykke, og så var vi igen på 
rette kurs.

Vi gik og vi gik til det blev frokost-
tid, og vi fandt et bordebænkesæt, 
hvor kunne sidde. Bagefter gik vi 
til Gudhjem, der var vi i en time, 
og gik så videre til overnatnings-

Sommerlejr på Bornholm

Foldbold-inspektion
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stedet, som lå en kilometer derfra. 
Da vi kom frem var vores biuak 
allerede bygget. Til aftensmad fik 
vi pitabrød med fyld.

Næste dag var der to, der havde 
fødselsdag, så vi havde hængte 

flag op og sang fødselsdagssang. 
Så skulle vi pille biuakken ned. Så 
var det på med vanten og ud at 
gå igen. Vi fulgtes med Skaderne 
til Østerlars Rundkirke. På turen 
dertil, havde vi fundet et sted, 
hvor vi spiste frokost. Da vi an-

Sommerlejr på Bornholm

Tillykke, Nanna! Nikolaj havde også fødselsdag denne dag, men undslap fotografen...
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Sommerlejr på Bornholm
kom til Østerlars Rund-
kirke, gik vi indenfor, og 

så den. Så gik vi igen.

Husk vand!
Der var megavarmt, så vi drak og 
vi drak, og selv om vi drak me-
get, så var alligevel ikke nok, for 
et par stykker, som desværre fik 
hedeslag. Sådan kan det jo gå, når 
man ikke drikker nok. Så HUSK 
DRIK MASSER AF VAND, NÅR 
DET ER VAMT!

Nu var der kun syv-otte kilometer 
tilbage. Da vi kom hjem, var det 
første vi gjorde at tage et bad!

Sightseeing
En af de andre dage havde vi 
bestilt en turistbus, så vi kunne 
komme rundt og se, hvor flot 
Bornholm er. Vi var forbi mange 
ting, bl.a. Hammershus, Kamel- 
og Løvehovedet, Helligdomsklip-
perne og Den Sorte Gryde, som 
er en klippesprække, som går 40 
meter ind i klippevæggen.

Vejret havde vi også med os. Sol-
skin hver dag, og op til 30 grader, 
pyha!

Nå, men det var en super god 
uge, alle var glade og havde det 
godt. ¤

Succesen fortsætter!
Husker du Bent P og hans pro-
blemer? Nu sker det igen: der er 
ScoutZoneLøb igen! 

Af Gitte Kjær Petersen

Det fede arrangement løber af sta-
belen mandag den 2. oktober fra 
klokken 19 til klokken 21. Sidste 
år deltog 110 patruljer fra hele 
landet, i alt er det ca. 600 perso-
ner! Der var udlovet et digitalka-

mera i hver enhed (junier, trop, 
senior og rovere), og vi kan godt 
afsløre allerede nu, at det igen 
bliver en ligeså lækker præmie til 
de heldige vindere!  

Lyder det fedt, og kan du slet ikke 
vente? Så læse mere på www.spej-
dernet.dk/scoutzoneloeb!
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Nisserne
Sommeren er slut, og seniorar-
bejdet er i gang igen. Efteråret 
byder på mange spændende 
møder. 

Af Anette Henriksen

Seniorerne skal i den kommende 
måned være med til at lave op-
rykningsweekend for gruppen. 
Hvor Nisserne skal stå for selve 
oprykningsmomentet. Hvad det 
bliver, vil de endnu ikke oplyse 
overfor Grøn Gren. 

Programmet for efteråret er end-
nu ukendt da det er seniorerne 
selv, der skal planlægge program-
met. Vi ved, at der er ønsker om 
at komme på kanotur, enten på 
Gudenåen eller på Skanderborg 
sø.

Distrikssenior
Marselis distrikt er begyndt at 
lave møder for seniorerne i di-
striktet, som Nisserne har planer 
om at deltage i. 

Sidste distriktsseniormøde hed 
Tour de Pølsevogn, hvor senio-
rerne havde til opgave at finde ud 
af hvor man kunne få den billigste 
burger og hot dog i byen. Det 
lykkedes et hold af få en burger 
på Mc Donalds uden at betale for 
den, til gengæld vaskede de et par 
borde af for dem. 

Efter Tour de Pølsevogn, blev der 
på Cafe Arthur afholdt verdens 
mesterskaberne i bordfodbold, 
hvor Nissernes ledere var på top 
5 listen… ¤

En fredag sidst i juli tog 10 raske 
rovere af sted i to tætpakkede 
biler mod Norge. Foran dem lå 8 
dage med kano og fjeldvandring 
i Telemarken. Ingen vidste hvad 
der lå dem i vente. 

Af Anne Yde

Ved færgen meldte den første ud-
fordring sig, da det var svært at få 

Klansommerlejr Norge ’06
lov at komme med. Et let pres fra 
to bredskuldrede grønne mænd 
hjalp dog, og alle kunne lettede 
køre ombord på færgen.

Efter en dagsrejse i bil kom ro-
verne til deres udgangspunkt. 
Her kunne de raske spejdere ikke 
længere vente og de 5 kanoer blev 
straks sat i vandet. Kanoturen 
startede med kæntringsøvelser 
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efterfulgt af makkerredning. En 
kold fornøjelse!

Vi synker…
Efter at have sejlet et stykke på 
stille sø, kom roverne til den før-
ste fos. Her deltes gruppen i to… 
de, der fik julelys i øjnene og de, 
der så mere nervøst til. Første 
fos gik fint, med kun lidt vand i 
kanoerne. Ikke alle var så heldige, 
da den næste fos skulle passeres. 
- En kano med besætning sank! Ja 
sank…da den simpelthen havde 
taget for meget vand ind. Her skal 
det dog tilføjes at hele besætnin-
gen med bagage blev bjerget!

Voldsom kanopolo
Ikke mindre dramatisk gik det til, 
da klanen spillede kanopolo. Til 
dem, der ikke har spillet kanopolo 
før, skal det siges, det er en vild 
sport. (red. ikke for sarte sjæle). 
Da et klanmedlem forsøgte at gå 
fra én kano til en anden erfarede 
denne at dette er en umulig op-
gave…man kæntrer! 

Resten af kanoturen forløb mere 
fredeligt. Her kan nævnes en 
MANGE meter lang tørresnor på 
en regnfuld dag og hygge med 
kaffe på åben sø.

Klansommerlejr Norge ’06
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Op i fjeldet
Efter 4 dage i kano begav de nu 
lidt trætte rovere sig op i fjeldet. 
Dog ikke uden diskussion, da der 
i klanen var uenighed om, hvad 
der indgår i den nødvendige fjel-
doppakning. Første lejrplads var 
ikke af den bedste slags. Teltene 
blev sat op på en skråning, hvil-
ket gjorde det svært at holde sig 
på liggeunderlaget uden at glide 
ned. Hermed blev fundet alter-
native sovestillinger, fx liggende 
diagonalt i teltet. Spændende. 
Benene var dem der sov mest 
den nat!  

Chokoladefondue og mave-
onde
I fjeldet skal ingen unødvendig 
vægt med. Dette bragte klanen 

ud i forsøg med tørring af mad 
så alt vandet forsvinder. Dette 
er nødvendigvis ikke ensbety-
dende med dårlig mad. Nej, der 
blev skam kreeret udsøgte retter. 
Også desserter blev det til. Her 
må nævnes chokoladefondue 
med tørrede frugter og nødder 
- lige mad for en vandrer! Vandet 
derimod er ikke at regne - i hvert 
fald ikke mosevand, det kan give 
maveonde!

Efter en hel uge med kano og 
vandring vendte de trætte og 
brune spejdere næsen hjemad. 
På færgen hjem blussede røde 
kinder…klart efter en hel uge i 
det fri… ¤

Klansommerlejr Norge ’06
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Vi til Rolandlejren drager
Sådan lyder den første strofe 
i den gode gamle Rolandsang. 
”Og eventyret får”, er den næste. 
Og det tør i hvert fald siges, for 
selv om denne sang efterhånden 
er nogle år gammel, så beskriver 
den på en prik alt det fede på 
en Rolandlejr. Mit Roland 1 var 
nemlig også fyldt med små og 
store eventyr.

Af Ida Kjær Petersen

Strofen efter lyder således: ”Og 
igennem nye venner nok til sidst 
ved målet står” lige dette er nok 
det helt unikke ved et Roland. Det 
er nemlig helt utroligt, så hurtigt 
man bliver rystet sammen. Jeg 
tror ikke engang, der gik en time, 
hvis det ikke var mindre, før man 
snakkede som om, man havde 
kendt hinanden altid.

Roland
”Kom nu med, vi skal på træning 
en lejr med sol og vind” Det lyder 
nu lidt militaristisk, men skal slet 
ikke forstås sådan. Roland er et 
ungdomslederkursus for patrul-
jeleder -og assistenter, hvor man 
lære (optrænes i om man vil) de 
grundlæggende spejderfærdig-
heder. Men bare rolig, man skal 

ikke ud på en eller anden monster 
hård træningsbane i pis-øsende 
regnvejr med en eller anden højt-
råbende general. På Roland er der 
et ret stramt program hele dagen. 
Fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Udover 
det foregår alt aktivitet udendørs; 
du bor ude i telt, du laver mad 
ude, osv.

Godt vejr og solstik 
Da jeg var af sted her i ferien, 
var vi så heldige, at det i den uge 
var rigtig godt vejr faktisk rigtig, 
rigtig godt vejr. En af dagen var 
det specielt varmt måske over 30 
grader, og folk begyndte at dejse 
om pga. solstik. Da aflyste le-
derne resten af dagens program, 
så folk kunne komme i skygge, 
pjaske med vand eller hvad man 
nu havde lyst til. Så det der med 
at spejdere er ude i alt slags vejr, 
skal man ikke lade sig skræmme 
af. 

Det skal opleves!
Synger man næste linje kommer 
”Vi skal lære sammenholdet i 
patruljen i vort sind”. På Roland 
bliver man delt ind i patruljer, 
som man skal arbejde i gennem 
hele ugen. Så sammenhold er 
et vigtigt nøgleord i den forbin-
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delse. Men det kommer egentligt 
helt af sig selv, når man er så tæt 
sammen, og det er en fantastisk 
fornemmelse. 

I store træk er Roland et fantastisk 
sjovt og udfordrende kursus. Det 
er en smadder hyggelig uge med 
fuld fart på. Man møder masser 
af søde mennesker på en helt ny 

måde, og man laver og lære ting 
på spændende og skægge måder. 
Roland er kort sagt noget der må 
og skal opleves!

(Hvis man forresten nu skulle 
have lyst til at se hele Roland-
sangen, kan man bare slå op i de 
grønne spejders sangbog sang nr. 
19). ¤

Vi til Rolandlejren drager

I maj måned tog jeg på Lands-
møde sammen med seks af mine 
lederkammerater. Landsmødet 
var ekstra spændende i år, da jeg 
skulle forsøge at blive valgt ind 
i hovedbestyrelsen.

Af Bessie Rauff

Før sommerferien deltog jeg i mit 
andet landsmøde. Men denne 
gang var det lidt mere spændende 
end sidst, da jeg i år også var kan-
didat til hovedbestyrelsen. Derfor 
havde jeg brugt en del til på at 
øve min valgtale foran spejlet - og 
igen og igen overvejet, hvordan 
jeg bedst brugte mit halvandet 
minut på talerstolen. 

I år var der hele ni nye hovedbe-
styrelsesmedlemmer som skulle 

Hjemme fra Landsmødet igen…
vælges ind, men da vi var 15 kan-
didater var det ret spændende. Vi 
måtte holde spændingen helt til 
søndag eftermiddag, hvor valget 
skulle stå

Hvor skal vi hen?
I løbet af lørdagen samledes de 
cirka 500 deltagere på landsmø-
det i mindre grupper. Her skulle 
spejderlederne bestemme, hvad 
det kommende spejderarbejde 
især skulle indeholde. Efter om-
fattende gruppearbejde og fælles 
debat blev det besluttet, at fokus 
i de kommende to år skulle være: 
”kvalitetsbevidste ledere”, ”en 
tidssvarende profil” og ”interna-
tionale oplevelser”. 
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Valget
Hvem der skal være med i den 
kommende hovedbestyrelse bli-
ver besluttet i nattens mulm og 
mørke på Landsmødet. Lørdag 
nat løber alle vi kandidater rundt 
og besøger de forskellige distrik-
ter og spejdergrupper. Her gjorde 
vi vores bedste for at charmere 
dem, og beretter, hvorfor man lige 
netop skulle stemme på os. 

Det blev en lang nat. Efter at 
have besøgt ret mange grupper 
og fortalt en svada om, hvad jeg 
især kunne byde på, var det hele 
forbi, og jeg kunne tage i Stjerne-
baren med mine lederkollegaer 
og slappe lidt af inden det for 
alvor gik løs om søndagen. 

Det blev ikke til mange timers 
søvn for mig. Jeg, tror jeg brugte 
det meste af natten på at gen-
nemgå min tale i tankerne og 
vende og dreje mig, så da klokken 
endelig blev 11, og jeg skulle på 
talerstolen var jeg klar. 

Jeg var heldigvis den første af de 
mange kandidater, og fik leveret 
min tale, og derefter ned på min 
plads igen og vente på, at alle 
havde talt deres sag og stem-
merne blev afgivet. 

Hele Lystrup gruppe sad på det 
yderste af stolene, da stemmerne 
blev offentliggjort, men jubiii jeg 
kom ind for en fireårig periode, 
og vupti var jeg en del af hoved-
bestyrelsen.

Bessie i Hovedbestyrelsen
Vi er nu så småt ved at komme i 
gang i Hovedbestyrelsen. Jeg har 
sammen med min hovedbestyrel-
seskollega Pernille fået ansvaret 
for KFUM-Spejdernes ”Profil og 
kommunikation”. Det betyder, 
at vi skal have peppet www.spej-
dernet.dk op, og vi skal forsøge 
at finde ud af, hvordan korpset 
bedst kommunikerer med le-
derne i det ganske land, nu hvor 
lederbladene er blevet droppet til 
fordel for en elektronisk kommu-
nikation. Endelig skal vi forsøge 
at give KFUM-Spejderne et mere 
tidssvarende look og profil. Så der 
er rigeligt at hive fat i. 

Vi skal selvfølgelig en masse mere 
end det; træffe alverdens beslut-
ninger om, hvad der skal ske med 
KFUM-Spejderne i fremtiden. Et 
arbejde som jeg glæder mig meget 
til at komme i gang med for alvor 
- og ikke mindst glæder jeg mig til 
at dele mine oplevelser med alle 
jer. ¤

Hjemme fra Landsmødet igen…
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Den fedeste sommerlejr nogensinde!
Seniorarbejdet er så småt startet 
i Lystrup Gruppe, men vi glæder 
os til at der kommer nogle flere 
op til os efter sommerferien. Vi 
er kun tre lige nu, og det var ikke 
nok til at lave en hel sommerlejr 
– derfor måtte jeg jo se mig om 
efter noget andet. Det blev så 
Mongoliet!

Af Gitte Kjær Petersen

Mongolia Event 2006
Der var ikke langt fra tanke til 
handling, da jeg læste på Scout-
Zone, at der var et tre uger langt 
unge-event i Mongoliet. Jeg skrev 
mig straks på listen til nyheds-
brev, og gik straks ind i stuen for 
at indvie mine forældre.

Tordenstorm og  
oversvømmelse
Det tordner og lyner helt vild. 
Regnen kommer længere og læn-
gere ind i teltet, og det larmer så 
meget, at vi ikke kan høre hvad 
hinanden siger. Vi er på mongolsk 
spejderlejr, og lige nu er der lidt 
for meget katastrofefilm over det. 
Det er en tordenbyge der er kom-
met over os. For ti minutter siden 
skinnede solen, og temperaturen 
nærmede sig de 40 grader i den 

dal, hvor lejren ligger. Hagl, på 
størrelse med bordtennisbolde, 
rammer teltet, og for en stund 
lukker jeg øjnene, og håber at 
teltet holder. Det gør det, og efter 
en halv time med enormt uvejr 
skinner solen, og græshopper 
knirker igen.

Militærlejr og diskotek
I første omgang var det svært 
at tilpasse sig den mongolske 
spejderlejr. Fløjten er et uund-
værlig element for de mongolske 
spejderledere. Og der blev fløjtet 

Vi sidder i toget på vej til spejderlejren. 
Turen er på 100 km, og tager 7 timer
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en hel del. Det ene fløjt betød, 
at vi skulle stille os i firkant. 
(Rundkreds, hvad er det for no-
get pædagogisk pjat!) Et andet 
fløjt betød vi skulle stå ret(!) og 
et tredje fløjt kunne betyde at 
patruljelederne skulle samles. 
’Drømmer jeg, eller er jeg vågen?’ 
kunne jeg fristes til at spørge. Er 
jeg havnet i hæren, eller er jeg på 
mongolsk spejderlejr?

Heldigvis var pæne opstillinger 
ikke alt mongolerne kunne. Der 
var fest og farver ved lejrbålene. 
Det mongolske spejderkorps har 
ikke bare en spejdersang men 

også en spejderdans! Efter lejrbå-
let blev der fyret op for Backstreet 
Boys, og så var det ellers om, at 
trykke den af på ”dansegulvet” i 
regntøj og vandrerstøvler, sådan 
kan man også lave lejrbål!

Mongolsk slik
Efter spejderlejren skulle vi hjem 
til nogle mongolske spejdere, der 
boede i byen, Bagaanuur, der lå 
tættest på lejren. Vi skulle bo to og 
to, hvilket jeg senere det blev ret 
glad for. Det viste sig nemlig, at 
den familie vi skulle bo hos, ikke 
talte særlig meget engelsk. De 

Mongolske spejdere der står i firkant

Den fedeste sommerlejr nogensinde!
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talte faktisk så lidt engelsk, at jeg 
talte mere mongolsk! Der er helt 
sikkert nogle danske spejdere, der 
ville få det svært i Mongoliet. I 
Mongoliet er det nemlig uhøfligt, 
at sige ’nej tak’ når maden bliver 
budt rundt. Det gælder også hvis 
det er soltørret yakokse-yoghurt, 
som er mongolernes yndlings 
slik, men som jeg synes smager 
af sure sokker! Om aftenen gik vi 
tur i byen, og spiste russiske is på 
byens torv. Alt i alt var det ganske 
hyggeligt, at bo hjemme hos den 
mongolske familie.

Ridehike ved  
verdens 134. største sø
Men spejderlejr var ikke alt hvad 
vores tre uger lange tur bød på. 
Ridehike i Nordmongoliet var 
også noget der skulle afprøves. 
Persoligt synes jeg, det var noget 
af det fedeste ved vores tur. Det 
kan godt være, at det regnede 
fra morgen til aften, men der var 
bare helt utrolig dejligt i det nord-
lige Mongoliet. Vi red langs søen 
Khövsgul, som er en kæmpe sø, 
som mongolerne kalder Moder 
Havet, fordi den indeholde 65 % 
af Mongoliets rene drikkevand. 

Den fedeste sommerlejr nogensinde!

To mongoler kører af sted med en vogn med en ger på
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På rideturen var det ikke kun os 
19 danske KFUM-Spejdere. Vi 
havde en mongolsk spejderpa-
trulje med os, og derudover ni 
hesteguider, der skulle vise også 
vej og passe hestene. Det var rig-
tig fedt at opleve Mongoliet sam-
men med mongolerne. Vi blev 
ofte inviteret ind i deres boliger, 
som er runde filttelte, der på mon-
golsk hedder en ger. Der blev vi 
ofte budt på varm mælkete eller 
tørret yoghurt, som mongolerne 
spiser ligesom slik. Det smager 
frygtelig surt og bittert, men siden 
det er ekstremt uhøfligt at sige 
’nej tak’ til mad, første gang det 
bliver budt rundt, var der ingen 
vej uden om, og vi måtte smugle 
resterne ud i vores lommer.

Nadaam – hvad er det?
Efter en hård ridetur skulle vi 
slappe af et par dage i landsbyen 
Khatgal, og fejre Nadaam, inden 
vi begav os tilbage til hoved-
staden Ulaan Bataar. Nadaam 
er mongolernes traditionelle 
festival. Det foregår fra den 11. 
– 13. juli, og i de tre dage er der 
national fridag og sjov og ballade 
i hele landet. Ved Nadaam er der 
konkurrencer i de tre traditionelle 
sportsgrene: bueskydning, heste-
væddeløb og brydning. Brydning 

er helt klart den mest populære 
sport, men det forudsætningen 
for at deltage er at du er mand. 
Til hestevæddeløbet kræver det, 
at du ikke er ældre en 5-6 år, for 
ellers er du for tung til hesten, der 
skal ride 50 km i galop. Og hvis 
du så sidder, og tror, at du så kan 
deltage i bueskydning, så tager 
du fejl. For her er det kvinder på 
to meter der deltager, og de har 
arme så store som to træer.

Det var virkelig fedt at være 
med til Nadaam ude på landet. 
Det ”stadion” som brydningen 
foregik i, var et græsareal ind-
hegnet med snor og flag. Jeg sad 
i åndeløs spænding og fulgte med 
i bryderfinalen, og kom først til 
mig selv, da fedtet fra min varme 
hushur (mongolsk snack, red.) 
begyndte at løbe ned af armen på 
mig. Så fedt er Nadaam! 

Fest for de ”unge”
Nadaam er for alle, så om aften 
var der koncert i byens ”bebo-
erhus” med et traditionelt mon-
golsk orkester, der spillede på 
hestevioliner og sang strubesang. 
Bagefter var der fest for både 
unge og gamle, med et godt mix 
af gamle vestlige 90’er hits med 
Backstreet Boys og Spice Girls og 

Den fedeste sommerlejr nogensinde!
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noget der lignede Fællessang på 
Bakken med Johnny Reimar bare 
på mongolsk. Der var én disko-
kugle, der lignede mistænkeligt 
meget noget fra et børneværelse 
i Ikea, men der var gang i den, og 
vi havde en sjov aften!

Tourist-løb og shoppe-leg
Der var selvfølge også tid til at 
lege tourist og shoppe. Det blev 
gjort i den første del af rejsen og 
den sidste. Vi var på fotoløb rundt 
i hovedstaden, hvis man skal lege 

tourist, kan man jo ligeså godt 
gøre det på spejdermaner! Vi var i 
Chinggis Khaans sommer/vinter-
palads, vi fandt aldrig ud af, hvad 
det egentlig var. Der var mor-
genbøn i det buddhistisk kloster, 
Tempelmuseet og Naturhistorisk-
museum, hvor hovedattraktionen 
(og nærmest den eneste attraktion 
overhovedet) var et vaskeægte 
dinosaurskellet!

Af souvenirs blev der indkøbt 
taburetter, traditionelle folke-
dragter, dells, traditionelle hatte, 

Den fedeste sommerlejr nogensinde!

Musikerne ved koncerten i Khatgal med traditionel mongolsk musik
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gamle russiske mønter, smykker, 
knoglespil, gedeben (ja, du læste 
rigtigt!), tonsvis af diverse uld – 
og filtting, lammeskind, postkort, 
mini-gerere, flag og t-shirts… you 
name it! Der blev købt alt mellem 
himmel og jord.

”Bye, bye Love…”
Der var blevet sagt farvel mange 
gange i løbet af turen, både til 
spejderne vi havde med på ride-
turen, hesteguiderne og spejderne 
på spejderlejren. Nu var det alvor, 
det var tid til sidste farvel med 
Mongoliet, og det var lige før, at 
vi havde svært ved at holde øjne-
ne tørre. Vi spiste en mongolsk is, 
inden vi tjekkede ind, og vi faldt i 
søvn i flyet med en umiskendelig 
smag af får i munden. 

Opskrift
Kunne du tænke dig at smage 
hoshur? Det er en mongolsk 
snack, som smager alle tiders! Her 
kommer opskriften:

Dej
650 g mel 
1 tsk. salt 
4-5 dl. vand 
• mel og salt blandes 

• vand tilsættes lidt efter lidt, 
indtil dejen virker elastisk 

• herefter skal dejen hvile 

Fars
1 kg hakket fårekød 
250 g hakket hvidkål 
250 g revet gulerod 
2 fed presset hvidløg 
2 små eller 1 stort finthakket løg 
salt og peber 

•  alle ingredienser blandes sam-
men (hvidkål og gulerod kan 
udelades!)

 
• dejen rulles tyndt ud i mindre 

cirkler (ca. 15 cm i diameter) 
• en skefuld fars trykkes fladt ud 

på dejcirklens ene halvdel, og 
dejen foldes over og klemmes 
sammen som pirogger/halv-
måner 

• de måneformede hoshur steges 
gyldne i 1-2 cm olie i en gryde 
eller på en pande 

                          

Hoshor kan foldes sammen om 
hvidkålssalat og ketchup! 

Eller den kan spises sammen med 
suppe, dampet brød, kartoffel-
salat, hvidkålssalat eller tomat-
agurk-salat. ¤

Den fedeste sommerlejr nogensinde!
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Sådan bliver du spejder

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.

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.

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 information.

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.

Seniortroppen
I Seniortroppen finder du de store spejdere. Spejderne i Senior-
troppen går i 10.-12. klasse.
Ring til Johannes på 4086 9895 eller Anette på 2616 2887for yder-
ligere information.
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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  

mettemejlgaard@spejdernet.dk 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
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
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6  
 tommytot@hotmail.com  61 70 85 50

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


