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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/

Velkommen til et nyt spejderår
Sommerens ture og lejre er ovre, 
og forude venter et nyt spejderår. 
Et spejderår som fører os frem til 
spejderbevægelsens 100-års ju-
bilæum. Det er nu vi skal bevise, 
at spejderbevægelsen er klar til 
de næste 100 år.

Af Lars Kjeld Jensen , Formand for Hoved-
bestyrelsen, fra Korpsnyt

Landsmødet i maj valgte tre spor 
eller fokus områder, som skal 
bringe os fremad. Det er leder-
uddannelsen, der rammer alle, 
internationale oplevelser og en 
tidssvarende profil.

Den nye hovedbestyrelse tog i 
juni måned fat på arbejdet for 
de kommende to år. Hovedbe-
styrelsen konstituerede sig med 
et forretningsudvalg, tre komi-
teer og 2 koordineringsopgaver. 
Komiteerne er struktureret efter 
de tre spor, der blev valgt på 
landsmødet. Udgangspunktet for 
nye tiltag de kommende to år er 
således landsmødets valg.

Hvad gør I i grupperne for at 
støtte op om landsmødets be-
slutninger? Tager I det med i 
jeres daglige spejderarbejde? 
Landsmødets beslutninger får 
størst effekt, når vi alle trækker 

i samme retning. Så jo flere, der 
tænker profil, internationale ople-
velser og lederuddannelse, desto 
bedre. Korpsarbejdet er til for at 
skabe inspiration til det daglige 
arbejde, men det er i grupperne 
det omsættes til arbejde med børn 
og unge.

Lige nu er komiteerne ved at blive 
etableret. Der skal 3-4 personer 
mere i hver komite ud over HB-
medlemmerne, og fra september 
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Mongolspejdere
startes arbejdet med at nedsætte 
projektgrupper og udvalg. De 
gamle komiteer (Intern og Eks-
tern) fortsætter, indtil de nye er 
klar til at tage over. Følg med i 

arbejdet og læs mere om de tre 
spor på www.spejdernet.dk

God arbejdslyst med det kom-
mende spejderår.

Tegning ind-
sendt af  
Magnus Nielsen 
fra ulvene.
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Livet i bæverdammen
Det var et stort spring ud i det 
uvisse for KFUM-spejderne her 
i Lystrup, da de for 16 år siden 
besluttede, at begynde med bæ-
verspejdere. Men sikke det dog 
er gået! Nogle år med overvæl-
dende mange bævere og andre 
år med knap så mange.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Men altid tænker jeg, hvor er 
bæveralderen dog en skøn alder. 
De kommer virkelig med alt det, 
der er dem: De er søde og sjove, 
tænksomme, vilde og stille – de 
er bare dejlige!

I år har vi plads til lidt flere, så 
hvis I kender nogen, er vi klar 
i bæverflokken. Men selvom vi 
ikke er så mange, så hygger vi 
os.

Grønsager og bæverhuler
Efter sommerferien har vi nydt 
det gode vejr, så meget vi kunne. 
Vi har smagt på mange forskellige 
slags grønsager, og nogle turde 
endda smage på dem med bind 
for øjnene!

Så har vi også været inde i bæ-
verhulen til optagelsesceremoni. 
De lærer bæverløftet: ´Bæverne 

holder sammen, bæverne leger 
sammen og bæverne arbejder 
sammen´. De var rigtig gode til 
at huske det.

Bævermarmelade
Da høsten var kommet i hus, 
lavede vi bævermarmelade og 
snakkede om, hvor mange ting 
man kan lave med kartofler: bagte 
kartofler, chips og snaps! Og vi 
smagte lidt af det hele.

Inden jul
Inden juleferien har vi stadig 
nogle sjove ting, vi skal nå. Vi skal 
op på højen og gå i mørke og så 
skal vi gå Lucia på plejehjemmet. 
Og vi glæder os.

Programmet for bæverne finder 
du på side 15. ¤

Bæverleder Gerda
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Livet ved rådsklippen
Så er efteråret kommet. Det er 
mørkt udenfor, så vi er rykket 
indenfor og hygger. Og det er 
ikke så kedeligt som det lyder.

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Siden sommerferien har der 
været fuld fart over feltet. Vi har 
taget mærker, lavet spejderhjælp, 
været i skoven og meget mere. Så 
blev det efterårsferie og lederne 
planlagde noget spændende til 
det første møde efter ferien.

Vi rejste til Israel
Vi skulle ud og rejse. Helt til Is-
rael for 2000 år siden. Men først 
skulle alle ulvene tjekkes inden de 
kunne få lov til at komme ombord 
på flyet. Det var en lang flyvetur, 
men heldigvis havde Lisbet en 
masse sjove sange med, så tiden 
gik hurtigt. Da vi ankom, tog en 
israelit imod os. Han var klædt 
som de var dengang (næsten...) 
og vi lærte en masse om, hvordan 
det var i Israel dengang Jesus 
levede.

Eventyrweekend
Udover en rejse til de varme 
lande, har vi også været på even-
tyrweekend. Vi var 15 ulve og 4 

ledere og vi hyggede os rigtigt 
meget med at lave bål, prinses-
sekroner, sværd og skjolde og alt 
muligt andet, som man skal bruge 
i rigtige eventyr.

Julen er over os
Snart er det juleferie. Men vi har 
lige et par møder inden da. 4. 
klasserne skal på et spændende 
og lidt farligt løb i skoven. Mere 
kan vi ikke sige om det, da det er 
meget meget hemmeligt...

Husk at der ikke er møder i de-
cember. Vi ses i det nye år!

Programmet for ulvene  finder du 
på side 18. ¤
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Hvad er det egentlig, der foregår 
til fuldmånemøderne? Læs her 
og bliv klogere!

Af Leif Petersen

Ja! Alle ulvene ved hvad det er 
nu, men hvad med forældrene? 
Ved de, hvad det er at holde fuld-
månemøde. Jo da, de spiser kage, 
for det er jo forældrene selv, der 
kommer med kagen. Men nej! 
Ikke kun det. Der er skam meget 
mere!

Optagelse og ulvenavn
Ved første fuldmånemøde, som 
ulvene deltager i, optages de i 
flokken. Det vil sige, der er her, at 
alle de gamle ulve siger god for de 
nye ulve. Og først nu er man rig-
tig ulv. Derfor får de nye ulve de-
res ulvenavn, som ikke kun er et 

navn, men fortæller også noget 
om ulvens egenskab. For eksem-
pel er Leifs ulvenavn Baloo, det 
er brun bjørn med egenskaben 
klogskab, og det passer jo godt 
til ham. 

Bander
Ulve bliver efterfølgende opdelt 
i bander, som er enheder på 5 – 8 
ulve, hvor en af de ældste ulve 
er leder for banden. Ulvene er 
blandet piger og drenge og altså 
i forskellig alder.

Hvis I vil se hvad jeres ulv har 
fået af ulvenavn og hvad der 
betyder, så kan I gå ind på vores 
hjemmeside på adressen www.
spejdernet.dk/lystrup2. Her kan 
I også se flere billeder fra opta-
gelsesceremonien.

Fuldmånemøde? Hvad er nu det?
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…  behøver du kun et dankort

med Visa for at få en lang række

fordele. Med Check-in-pakken er

der penge at spare. Fx er renten

høj på din lønkonto. Til gengæld

er den lav på en kassekredit op til

25.000 kr. og på et lån op til

50.000 kr. Alt i alt en lang række

økonomiske fordele, der gør livet

lettere for dig. Læs mere, og til-

meld dig på www.nordea.dk,

eller kom ind til os.

Er du mellem 
18 og 28 år …

Sidste nyt fra troppen
Vi har i øjeblikket 24 aktive 
spejdere i troppen; der er et par 
stykker, som holder pause, og 
vi glæder os selvfølgelig til at 
se dem igen.

Af Gitte Bech Lauridsen

Efter oprykningen er vi vokset 
med fire spejdere, og samtidig 
har vi sendt fire videre til senio-
rerne, så regnskabet går fint op. 
Det betyder samtidig, at der er 
blevet plads til en ny generation 
af patruljeledere og –assistenter, 
og de er i fuld sving med at prøve 
kræfter med deres nye opgaver.

Spejderweekender
Første weekend i november var 
tre af spejderne på patruljekursus, 
som netop handler om, hvordan 
man laver patruljearbejde. Og 
den sidste weekend i oktober var 
troppen på en fantastisk hyggelig 
bondegårdstur ved Ikast.

Den 1.-2. december tager stabs-
patruljen på tur, og om lørdagen 
mødes hele troppen inde på skøj-
tebanen ved musikhuset i Århus. 
Vi glæder os!

Programmet for troppen finder 
du på side 16 og 17. ¤
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Weekendtur med troppen

I weekenden 27. – 29. oktober 
var troppen på bondegårdstur. 
Læs her Nikolaj M's artikel om 
troppens oplevelser med land-
mandslivet.

Af Nikolaj Munch, Grønspætterne

Vi mødtes på Banegården, hvor-
fra vi tretten spejder og tre ledere 
tog toget til Ikast. Derfra fortsatte 
vi til fods med oppakningen på 
ryggen. Efter ca fire kilometer 
vandretur i mørke ankom vi til 
Nygård, som er Karens forældres 
bondegård.

Vi tilberedte pulversuppe og 
varmt kakao, inden vi indrettede 
behagelige sovepladser ved hjælp 
af halmballer og løst halm. Vi 
skulle nemlig overnatte i deres 
lade. Vi fik også tid til at lege en 
mørkeleg (med reflekser og lom-
melygte) inden vi skulle sove.

Støvlekast og udmugning
Vi var heldige at få lov til at låne 
familiens køkken, hvor jeg kogt 
en kæmpe gryde havregrød. Efter 
morgenmaden deltog vi Land-
mands-OL. Det var for eksempel 
at løbe stafet med en halmballe, 
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støvlekast, udmugning og riv-
ning af gårdsplads og andre sjove 
aktiviteter.

Siden fik vi lejlighed til at prøve 
kræfter på en tandem, det var fak-
tisk meget sværere end man tro at 
cykle på sådan en. Især svært at 
dreje, men det var morsomt.

Kalve og kage
Om eftermiddagen gik vi tur, 
hvor vi besøgte en landmand. Vi 
var heldige at opleve en ko kælve. 
Vi var inde i gårdens malkegrav, 

hvor vi fik mulighed for at malke 
køer og smage den friske og 
varme mælk - pu ha' - "den var 
grow".

Landmanden kunne præsentere 
os for dagens jagtudbytte, som 
var to rådyr, en måge og fire fa-
saner.

Landmandskonen bød os på kage 
- uhm! De havde også kalve, så vi 
prøvede at stikke vores fingre ind 
i deres mund, og kalven suttede, 
som om vi var en pat.

Kristian og Nanna i fuld firspring i halmballeløb.

Weekendtur med troppen
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Weekendtur med troppen
På vej tilbage hilste vi på den ny-
fødte kalv, som endnu ikke kunne 
gå. Dens mor havde travlt med at 
slikke den ren, samtidig med at 
hun passede godt på den.

Li'e godt grow
Efterhånden var det blevet tid at 
forberede maden til e awden. Vi 
lavede svinemørbrad og stegte 
rodfrugter, det var rigtig læk-
kert.

Siden blev vi skam inviteret ind 
til Karens mor, som havde bagt 

masser af pandekager 
og bød på is dertil - det 
var li'e godt grow! Vi kvitterede 
for deres gæstfrihed med en bu-
ket blomster.

Søndag morgen fik vi bacon og 
æg til dawre (morgenmad), det 
tøws jeg godt om. Efter opryd-
ning spiste vi lune popcorn, så vi 
havde energi til vandreturen mod 
stationen.

Vi ankom i god tid inden afgang, 
så der blev spist klemmer på Ikast 
Station. ¤

Kasper og Hanne giver den hele armen som gårdpladsrivere.
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Landmand for en dag

Læs her Idas beretning om 
troppens tur til køer, gårdkatte 
og halmballer.

Af Ida Kjær Petersen, Dompapperne

Det var en mørk og kold aften, 
da tropsspejderne fra Lystrup 
travede gennem det midtjyske 
landskab. Få timer forinden var 
vi mødtes på Århus Hovedbane-
gård, hvor vi havde taget toget 
til Ikast ”city”. Meningen med 
denne galskab var at komme ud 
og opleve livet på landet. Vi nåede 
frem til vores bestemmelsessted, 

Karens II’s forældres bondegård. 
Vi var superheldige og havde fået 
lov at sove i høet, så det var lige, 
som det skulle være, når man er 
på landet. 

Næste morgen skulle vi tidligt op, 
for det skal man, når man er på 
landet. Det gjorde vi også, i hvert 
tilfælde efter vores målestok. Vi 
fik en god solid morgenmad, for 
en landmand skal have noget at 
stå imod med. Og det var lige 
nøjagtigt, hvad vi havde brug for, 
vi skulle nemlig ud og prøve at 
være landmand for en dag.

Camilla og Nanna bliver jaget af meget meget farlige køer…
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OL i landmand
I løbet af dagen fik vi prøvet, alt 
hvad det indebærer at være land-
mand, og det er ikke så lidt endda. 
Vidste du måske, at der er noget, 
der hedder OL i landmand? Nå 
ikke, men det ved du nu. Det er 
en sport bestående af forskellige 
discipliner indenfor landmands-
verdenen. Som fx halmballeløft 
og -kast, gårdspladsrivning, ud-
mugning, roekast med greb og 
gummistøvlekast. Alt dette fik vi 
prøvet, og det var ikke så ringe 
endda.

A æ u å æ ø i å

På gården var der en sød lille pøl-
sehund og to enormt kælne katte. 
De kom ind til os om morgenen 
og trampede lidt på os og slik-
kede os lidt i ansigtet og optog 
vores soveposer om aftenen, når 
vi skulle sove. Det var vældig 
hyggeligt. Vi brugte også meget 
tid i Karens forældres have, der 
var sådan en rigtig god gammel-
dags have, der var perfekt til at 
lege smuglerleg og den slags.

Landmand for en dag

Kristian og Kasper tryller på en tanddem. Det er ikke så nemt, som det ser ud!
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Midt på formiddagen var der 
formiddagskaffe, for når man 
har været ”så tidligt oppe” er det 
strengt nødvendig. Efter formid-
dagskaffen skulle vi på sprogkur-
sus. Bønder har deres helt eget 
sprog - nemlig bondejysk. Det 
var lidt svært at lære med alle de 
udtalelser og al den grammatik, 
prøv selv at gætte hvad der står 
her: A æ u å æ ø i æ å. Men med 
grin, sjov og latter lykkedes det 
da til sidst.

Om eftermiddagen var vi ovre på 
nabogården, hvor vi havde fået 
lov til at prøve at malke en ko. 
Der var en sød malkepige, der 
forklarede os lidt om, hvordan 
man malker en ko, og gav os lov 
til at smage på den nymalkede 
mælk. Vi så også en ko, der var 
ved at kælve, og vi fik lov at nusse 

en lille kalv. På gården mødte vi 
som en lille sidegevinst også en 
flok jægere, der hellere end gerne 
viste dagens bytte frem. De var 
meget flinke og forklarede en helt 
masse om jagt, de prøve også at 
skyde, så vi kunne høre, hvordan 
det lød.

Pippi, pandekager og is

Da vi kom hjem fra nabogården, 
var det ved at være tid til at 
tænke på noget aftensmad. Som 
rigtige landmænd skulle vi have 
svinekød og kartofler. Det fik vi 
også, og det blev tilberedt super-
lækkert. Efter maden inviterede 
Karens far og mor os ind til pan-
dekager. Det var superhyggeligt 
at sidde i det lille bondekøkken 
på bænken og guffe pandekager 
med is, mens det stod ned i lår-
fede stråler udenfor. Man følte sig 
ligesom i en Pippi film. 

Så var det tid til at sove, alle var 
godt møre. Det havde været en 
sjov, hyggelig og meget begiven-
hedsrig dag med mange ufor-
glemmelige oplevelser. 

Næste dag sagde vi pænt farvel 
og tak til Karens far og mor, og så 
drog vi tilbage til Ikast for at tage 
bumletoget til Århus. ¤

Landmand for en dag
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Program for bæverne
December
Tirsdag d. 5/12 spiser vi risengrød og forbereder 

os til at gå Lucia (På Sønderskov-
hus) 

Tirsdag d. 12/12 følges vi ad fra spejderhuset til 
Sønderskovhus – vi øver igen på 
sangene mens vi går derned!   

Januar
I januar arbejder vi med kirkemærket. Vi skal bl.a. høre 
bibelhistorie og besøge Elsted kirke. 

Tirsdag d. 9/1 Opstart efter juleferien. 

Søndag d. 14/1 er der nytårsparade hvor hele 
gruppen deltager. (Seddel følger)  

Februar
I februar gør vi klar til fastelavn, vi leger udenfor og 
vi lærer om sanserne.   

Tirsdag d. 13/2 er der intet møde pga. vinterferie. 
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Program for troppen
November
21. Bålmad, orientering og knob

28. Sketch og spas

December
1.-2. Stabspatruljen på tur

2. Hele troppen på skøjtetur i Århus. 
Seddel følger.

5. Dreng-pige-møde

12. Sofaløb

19. Julehygge og afslutning

Januar
9. Året der gik – og hvad sker der i 

2007?

12.-14. Tropstur

16. Stabspatruljen: planlægning 
Troppen: andagtsaften

23. Patruljemøde, yepee!

30. At rejse er at leve...
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Februar
6. Stabspatruljen: smuglerleg 

Troppen: Detektiv-aften

13. Vinterferie!

20. Stabspatruljen: planlægning 
Troppen: Storm P-aften

27. Patruljemøde!

Marts
6. Fotoløb

13. Sommerlejr-forberdelse

Program for troppen
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Program for ulvene

Mandag d. 27/11  Put i bøtten

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

Mandag d. 8/1 Godt nytår til alle. Så er vi klar 
igen.

Søndag d. 14/1 Gruppemøde - nærmere omtale 
følger.

Mandag d. 15/1 Hvem vil lege med KIM? Vi laver 
kimsleg på MANGE måder.

Mandag d. 22/1 Sporløb - kender du de internatio-
nale sportegn? 

Mandag d. 29/1 Vi arbejdet med genbrug. Hvad 
kan I få ud af ting, som andre har 
kasseret?

Mandag d. 5/2 Mon vore genbrugsting snart er 
klar til brug?

Mandag d. 12/2 Vinterferie.

Mandag d. 19/2 Lege, spille, hygge, synge, spise…

Mandag d. 26/2 Førstehjælp - vi vikler Julle ind i 
gazebind og giver Leif plaster på.  
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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:

Nikolaj Munch

fra troppen for den fine artikel 
om "Weekendtur med trop-
pen". Artiklen kan du finde på 
side 11-13.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 200620

Nyt fra Nisseland 
Gennem efteråret har vi brugt 
en del tid på at lære hinanden 
at kende. 

af Anette Henriksen

Møderne er gået med at lave des-
sert på trangia, hvor mange nye 
og spændende retter blev afprø-
vet. Det var en aften med meget 
røg og grin i køkkenet. Ligeledes 
er fritidshjemmets bordfodbold-
spil blevet brugt flittigt. Vi er gået 
i gang med at sy vores nissehuer, 
men eftersom at symaskinen var 
lidt sær, er de endnu ikke blevet 
syet sammen.

Fotoløb
Hvis man en sen tirsdag aften i 
september så en flok unge spejde-
re med røde huer rende rundt og 
tage billeder af alle mulige ting, 
så var det bare Nisserne, der var 
på fotoløb. Vi skulle rundt i byen 
og tage billeder af 85 forskellige 
ting. Det blev til nogle ret sjove 
billeder. Nogle af dem kan du se 
her i bladet.

Juleweekend  
I den kommende tid skal vi på 
juleweekend den 5.- 7. januar, 
for julen varer lige til påske. På 

juleweekenden skal vi holde nis-
seting, hvor vi skal snakke om 
det kommende program og som-
merens fjeldtur.

HUSK: Første møde efter ferien 
er den 16. januar.

Programmet for seniorerne fin-
der du på hjemmesiden www.
spejdernet.dk/lystrup2. Vælg 
"Seniorer" under "Enheder" ¤

 

 
Billeder fra fotoløb: 
Ovenover: Hund med spejdertørklæde. 
Øverst til venstre: En barnevogn. 
Øverst til højre: Christina på en scooter. 
Nederst: Victor i en bus.
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Billeder fra fotoløb
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Indtryk fra klanens 
weekendtur i områ-
det ved Foulum Forsk-
ningscenter.

Af Karen  Bruhn

Til højre: 
Vi vandrede efter kort fra 
1870. Her er Jan og Henrik 
ved at kigge på højdekurver. 
Det lykkedes os alligevel at 
fare vild...

Nederst: 
Margrethe og Anne tjekker 
vores position på en GPS. Vi 
var lige i nærheden af...

Vandring og vildt ræs!
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Vandring og vildt ræs!

... en geocatching-skat! Birgitte viser stolt byttet frem.
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Vandring og vildt ræs!
Til venstre: På Foulum Forskningscen-
ter fældede vi energi-pil...

I midten: ... og kæmpe elefantgræs...

Nederst: ... til vores bivuak.
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Vandring og vildt ræs!
Til venstre: Det blev 
også tid til at drøne 
rundt på de smarte 
firehjulede minibiler.

 

Nederst: Friske og 
veludhvilede vågnede 
vi op i vores bivuak. 
Lidt trætte efter en 
weekend med van-
dring og vildt ræs.
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Svedigt maskotarbejde
Den 19.-20. august var spejderne 
i Tivoli Friheden til Maskot a Lot 
for andet år i streg. De sprang i 
plys-kostumer for at tjene penge 
til gruppen.

Af Jacob Andersen, skrevet i forbindelse med 
en studie-opgave. Forkortet af redaktionen.

”Neeej”, en lille pige løber hen og 
gemmer sig bag sin far. Morten 
Skildpadde, plysrepræsentant for 
Handelsbanken, løfter hænderne 
og sætter dem bagefter i siden, 
mens han går forbi pigen med 
bukket hoved. Han siger ikke no-
get. Figuren er omkring to meter 
høj og med det store plysskjold 
fylder den en del i landskabet. 
Klokken er halv to, det er stadig 
småt med børn i Tivoli Friheden 
endnu. Mange af dem, der er, har 
samlet sig foran friluftsscenen 
hvor Børge Brunsviger og resten 
af Guldbagerens Krummeklub-
band spiller op til dans.

Bag kulisserne
I Tivoli Teatret ligger Jungledy-
ret Hugos hoved sammen med 
Ræven Rita, Tigeren Tony og Pi-
xeline. Maskotterne er samlet her, 
når de ikke er ude blandt børnene 
i parken. Den friske regnvejrsduft 
har lidt svært ved at nå herind. 

”Her lugter af gnu”, siger en nu 
hovedløs Pixeline.

De fleste af dragterne er store 
og varme, så spejderne indeni 
vender jævnligt tilbage til basen i 
teatret for at dampe af. Duften af 
frisk frugt blander sig med dun-
sten af sved fra dragterne.

Mange har også været med sid-
ste år, og selvom der er varmt i 
dragterne i år, er de glade for, at 
det ikke er så varmt som dengang. 
”Sidste år var der en der bræk-
kede sig i den blå Care Bear” siger 
Anette, ”hun havde bare fået det 
for varmt”.

Magnus er inden i Duracell kaninen.
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Regn
Klokken tre skal Krummeklub-
bandet spille igen, og flere af de 
andre maskotter er blevet bedt 
om at gå derned, så de kan danse 
med børnene. Børge Brunsviger 
på trommerne når knapt at tælle 
for, før de første dryp begynder. 
Flere af forældrene foran scenen 
skæver diskret mod himlen. 
Ingen grund til at flytte sig. To 
minutter senere har skyerne al-
ligevel bestemt sig til at slukke 
for festen. Vandet vælter ned 
og mængden foran scenen får 
pludselig lyst til en tur i radiobi-
lerne. Krummeklubbandet lader 
sig ikke kue af regnen og synger 
muntert videre.

Regn bag kulisserne
Tilbage i teatret er de sidste ma-
skotter ved at have fundet ly for 
regnen. ”Flyt jer lige, mine sko er 
våde” gisper Signe med sit hoved 
i hænderne. ”Pyt med dem, det er 
vigtigere med dragten”, lyder det 
ironisk fra hendes storesøster. ”I 
det mindste er du ikke så våd som 
Hugo og Rita – de drypper”.

I teatrets trygge rammer hænger 
de vådeste maskotdragter til 
tørre. Om en halv time er de nødt 
til at hoppe tilbage i dragterne, for 

de skal alle sammen ud at køre 
radiobiler.

Radiobiler
Maskotterne siver roligt hen mod 
radiobilerne, regnen er stilnet af, 
så stierne i Tivoli Friheden bliver 
igen oversvømmet af glade børn, 
der vil møde maskotter. ”Pixe-
line!” hviner en lille lyshåret pige 
i lyserød jakke og løber det store 
plysikon i møde. Der bliver delt 
is, vingummi, reflekser og store 
knusere ud til den store guldme-
dalje, mens kortegen kæmper sig 
mod radiobilerne.

Hele vejen rundt om bilerne står 
nysgerrige børn og ser på de store 
plysdyr, der kører ind i hinan-
den. Nogle få heldige får en tur 
sammen med de store bamser. 
Sidste år tabte Signe hovedet i 
radiobilerne, så det trillede hen 
ad gulvet, derfor har hun denne 
gang valgt rollen som eskorte.

Heldigvis tabte ingen af figurerne 
hovedet i år, og alt i alt blev det 
til to sjove dage i Friheden, som 
sikkert tåler gentagelse næste år. 
¤

Svedigt maskotarbejde
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Gæt en leder
I sidste runde var der tre, der 
turde gætte på, hvem den søde 
unge mand på billedet kunne 
være – og alle gættede rigtigt.

Af Gitte Bech Lauridsen

Redaktionen foretog lodtræknin-
gen ved den officielt anerkendte 
stempelkande-kaffegrums-me-
tode! Og der blev fundet en 
vinder.

Hvem er det denne gang?
Til dig der sidder og tænker – ÆV 
ÆV ÆV, hvorfor var det ikke mig, 
der gættede og vandt? – så er der 
trøst at finde. Redaktionen står 
klar med en ny omgang af ”Gæt 
en leder”, hvor du har mulighed 
for at vinde en hel stribe af de 
lækre og meget omtalte chokola-
deskildpadder.

Se på denne søde lille pige, og 
kom med dit bud. Hvem kan det 
være?

Send dit svar senest fredag d. 2. 
februar til Grøn Gren redaktør 
(se side 2).

Og husk nu – der venter lækre 
chokoladeskildpadder til vinde-
ren! ¤

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

Simone Jeppesen

fra ulvene. Tillykke med skild-
padderne!
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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 
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

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


