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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/

Lederweekend
20.-21. januar mødtes lederne i 
Skovhytten til den årlige leder-
weekend. Der blev hejst flag, 
holdt møde, halset rundt i biler 
og hygget.

Af Gitte Bech Lauridsen

Lørdagen.gik.bl.a..med.ledermø-
de, hvor vi kom omkring mange 
ting, der har med dagligdagens 
lederarbejde.at.gøre.–.er.der.brug.
for flere ledere? hvordan går det i 
grenene? hvordan gik Nytårspa-
raden? hvem skal stå for næste 
gruppetur? – og meget mere.

Sms’er og Ikea
Men vi skulle selvfølgelig også 
ud og have noget luft. Vi havde 
arrangeret. et. fantastisk. ”MoBil-
Løb”, hvor bæver- og ulveledere 
blev delt i to hold og proppet ind 
i hver deres bil. Via sms fik de så 
forskellige. opgaver,. som. skulle.
løses. Hver opgave gik ud på at 
tage.et.billede.af.en.bestemt.situa-
tion..For.eksempel.”tag.et.billede,.
hvor en af Jer skuer ud over den 
nye eng-sø mellem Århus og Ly-
strup,” eller ”tag et billede, hvor 
I ALLE sidder sammen i en sofa i 
Ikea”. Der er billeder fra weeken-
den på side 26 og 27. De er nu ikke 
helt almindelige de ledere...

Hyggelige Skovhytten
Vi havde en rigtig god weekend i 
Skovhytten – det er godt nok lidt 
bøvlet, når man fx skal på toilettet 
og må finde lygte og støvler frem, 
før.man.kan.komme.ud.og.sidde.
på et koldt wc-bræt over en spand 
uden ”træk og slip”. Alligevel 
er det en superhyggelig hytte 
– særligt når mørket falder på, og 
stearinlysene bliver tændt. ¤
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Referat fra Gruppemødet
Den 14. januar var der traditio-
nen tro nytårsparade. Det star-
tede med gudstjeneste i Lystrup 
Kirke med flotte indlæg fra både 
bæverne, ulvene og troppen, 
hvorefter der var varm kakao 
og boller. Da alle var mætte og 
glade, bød Finn Kallestrup vel-
kommen til Gruppemødet, mens 
klanen igen i år underholdt 
spejderne.

Af Dorte Henriksen

Mødet. startede. med. velkomst.
af. formand.Finn.Kallestrup.. Jan.
Henriksen. blev. valgt. som. diri-
gent.

Derefter fulgte beretning for år 
2006 ved formanden. Finn nævnte 
mange af de ting, spejderne har 
foretaget sig i det forløbne år: 
blandt. andet. lodseddelsalget,.
der med 1940 solgte sedler gav 
et rigtig flot resultat, og Maskot 
a’Lot i Tivoli Friheden, der også 
gav et flot beløb til gruppen, samt 
gruppens.sommerlejre..Desuden.
er.der.jo.Grøn.Gren,.som.i.de.for-
løbne fire og et halvt år er blevet 
bedre og bedre, hvilket skyldes 
alle.de.gode.artikler,.der.sendes.
til. redaktionen.fra.spejderne.(se.
side.to.for.kontaktinformation.til.
Grøn Gren, red.).

Ledersituationen
Finn var derefter inde omkring 
ledersituationen,.som.lige.nu.er.
ok, men som måske i løbet af det 
næste halve år kan blive ændret, 
da 2 ledere fra troppen bliver fær-
dige.med.deres.studier.og.skal.ud.
og finde arbejde.

Medlemstallet
Desværre har vi set at medlems-
tallet.i.gruppen.er.dalende.siden.
2004. Derfor en opfordring til 
alle, hvis man har kendskab til 
nogen,. der. er. interesseret. i. at.
blive.spejder,.om.at.melde.ud.til.
omgangskredsen. Vi har utroligt 
mange.tilbud.

Spejderhuset og Skovhytten
Pt. deler vi Spejderhuset med 
fritidshjemmet Phønix og det 
samarbejde går udmærket. Ved 
Skovhytten blev der først på 
året samlet og kløvet en masse 
brænde, så der forhåbentlig er til 
3 år nu. På arbejdslørdagen blev 
der ryddet op udenfor og gjort 
rent.indvendigt.

Tak, tak og mange tak!
Finn sluttede med at rette en tak 
til alle de forældre der hjælper 
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med bolle/kagebagning, praktiske 
gøremål, annoncører i Grøn Gren, 
dem.vi.samarbejder.med,. til.Al-
fred der ser efter Skovhytten samt 
til alle vores ledere der uge efter 
uge.er.sammen.med.vores.børn.

Spørgsmål fra salen
Derefter var der spørgsmål fra 
forældrene:
• Gøres der noget for at få flere 

Bævere? Lederne er opmærk-
somme på det lave medlemstal 
– der arbejdes pt. på sagen.

•. Kan. vi. regne. med. at. blive. i.
Spejderhuset? Vi regner med 
det, da Beboerhuset gik ”fri” af 
kommunens besparelser i år. 

• En mor fortalte om, hvorfor 
hendes barn havde meldt sig 
ud. Datteren følte, at der var 
klikedannelser og hun havde 
ikke følt, hun kunne komme 
”med på holdet”. Lederne vil 
være mere opmærksomme på 
at. ingen. skal. føle. sig. ”lukket.
ude”.

Regnskabet
Dernæst gennemgik kasserer 
Egon Rasmussen regnskabet. Det 
vil blive trykt i Grøn Gren, så der-
for ingen tal her (se side 7 eller på 
hjemmesiden). Der bliver ingen 
hensættelser til Skovhytten og 

til Korpslejr. Derefter spørgsmål: 
Hvilke. aktier. er. der. investeret.
i? Det er der i Djursland Banks 
aktier.

Kommende aktiviteter
Gruppeleder.Lisbet.fortalte.deref-
ter om kommende aktiviteter:
•. Der.er.fastelavnsfesten.den.18..

februar i Elsted kirke kl. 14.
• Lodseddelsalg den 17. marts, 

hvor alle opfordres til at kom-
me og give en hånd/bil med. 
Der. er. efterfølgende. grup-
peweekend på Hummelmo-
sen.

•. Arbejdslørdag. den. 28.. april. i.
Skovhytten.

•. Distriktsturnering.for.ulve.og.
troppen den 16.-17. maj, og 
for bævere den 17. maj. Mere 
information.senere.

• Sommerlejr for bævere i Bjør-
nebo den 15.-17. juni. Ulve og 
troppen i uge 27. Seniore skal 
på Fjeldtræf i Norge (det er 
desværre aflyst, red.).

• Oprykningsweekend muligvis 
den 25. august i Skovhytten.

•. BUSK-dag. den. 28.. oktober. i.
Elsted Kirke.

• Nytårsparade den 13. januar.
•. For. de. store. spejdere. er. der.

desuden.tilbud.om.rolandkur-
ser hele året.

Referat fra Gruppemødet
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Se side 15, hvor der er en kalen-
der, som kan tages ud og hænges 
op med relevante datoer for hele 
året.

Hvad laver de egentlig?
Dernæst fortalte Lisbet lidt om, 
hvad nogen af vores ledere el-
lers. laver. af. spejderting.. Julle,.
Gitte P. og Gitte L. er redaktører 
på Grøn Gren, Anette og Glen er 
instruktører. eller. kursusledere.
på rolandkurser, Per Hoffmann 
laver. arbejde. for. distriktet.. Bes-
sie er med i hovedbestyrelsen. 
Mette har været på Scoutacademi 
i efteråret. (Julle laver desuden 
korpsarbejde og ULK, red.)

Tak fra Lisbet til grupperådet som 
står for mange af de praktiske 
ting.

Der var et spørgsmål om hvor-
for. spejderne. ikke. var. med. til.
BUSK-dagen.i.oktober..Det.var.de.
ikke fordi troppen var på bonde-
gårdslejr og ikke kunne nå hjem. 
Ulvene var også på lejr. 

Valg til Grupperådet
Finn og Egon var på valg, men 
begge havde valgt at genopstille 
– Egon dog med det forbehold, at 

hvis det lykkes at finde en anden 
kasserer, så udtræder han. Men 
det er i alle tilfælde den sidste 
to års periode, han er med til. 
Finn har nu også været formand 
i en del år – vil gerne forsætte i 
grupperådet, men det behøver 
ikke være som formand. Anker 
Olesen. og. Flemming. Sørensen.
genopstillede ikke. Nye gruppe-
medlemmer blev Mette Munch 
(mor til Nicolaj fra troppen) og 
Ramona Römish-Vikner (mor til 
Jacob fra troppen). Ole, Susanne, 
Jørgen og Dorte var ikke på valg. 
Desuden.var.revisorerne.Lennart.
og Lene på valg og de blev erstat-
tet at Jacob Sandfeld Larsen og 
Erik Væggemose.

Eventuelt
Under.eventuelt.kom.det.frem.at.
fritidhjemmet flytter i nye lokaler 
i løbet af foråret eller sommeren.

Derefter sluttede selve Gruppe-
mødet. ¤

Referat fra Gruppemødet
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2006 havde vi bævernes sidste 
møde inden jul. Vi var tradi-
tionen tro på plejehjemmet 
Sønderskovhus, hvor vi gik 
Luciaoptog.

Af Susanne k. Petersen

Det. er. en. meget. stor. oplevelse.
for både bævere og ulvene og der 
er.ingen.tvivl.om,.at.vi.er.meget.
velkomne på plejehjemmet. 

Luciaoptog

Tirsdag den 12. december 
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Vi var 9 bævere og med hjælp fra 
11.ulve.kunne.vi.tilsammen.danne.
et meget smukt Luciaoptog.

Faktisk var det så smukt, at en 
enkelt beboer græd af glæde over 
synet.

Bagefter. sad. vi. sammen. med.
nogle af de ældre beboere og fik 
saftevand og flødeboller – rigtig 
mange flødeboller. ¤

Luciaoptog
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Livet i bæverdammen
I januar måned har vi hos bæver-
ne arbejdet med kirkemærket.

Af Susanne Kallestrup

Vi har i den forbindelse været på 
besøg i Elsted Kirke, hvor Gerda 
fortalte om kirkens historie og 
bæverne fik lov til at prøve, hvor-
dan det er at stå på prædikestolen 
og på korets plads. Mange nød 
udsigten. ud. over. kirken,. og. vi.
ledere nød at høre bæverne synge 
”Vi kommer til din kirke Gud”, 
som de på kormanér øvede sig 
på. 

Den 30. januar opførte bæverne 
bibelhistorie i Lystrup Kirke for 
forældre og andre gæster. Alle 

bæverne havde lavet fine teg-
ninger til en historie fra bibelen, 
der blev vidst under fortælling af 
historien.

Læg mærke til billederne med de 
søde bævere, de flotte tegninger 
af blandt andet byen Ninive, 
hvalen og Jonas under planten 
fra fortællingen ”Jonas i hvalen”. 
Se også de faretruende røvere fra 
historien om ”Den barmhjertige 
samaritaner”.

Bæverne sluttede af med at synge 
salmen ”Vi kommer til din kirke 
Gud”..Det.lød.smukt.

Programmet for bæverne kan du 
få af bæverlederne til møderne. ¤



Livet ved rådsklippen
Det har været et herligt efterår, 
og vi har nået en masse ved ul-
vene.

Af Leif Petersen

Vi har været på løb, ja! Der har 
vi jo tit, men ”put-i-bøtte-løb” er 
nu noget særligt, ikke for ulvene, 
men.for.de.stakkels.ledere..

Simpel men sjov
Legen er helt simpel, man stiller 
en spand nede i æbleplantagen, 
og på det tidspunkt, hvor vi 
afvikler løbet, er det helt mørkt 

ved.møderne..Ideen.er,.at.ulvene.
får udleveret en seddel, som de 
så skal snige sig ned og putte i 
bøtten, mens ulvelederne spæner 
rundt med lygter for at fange 
ulvene. og. tage. sedlen. fra. dem..

…  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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Livet ved rådsklippen
Meget simpelt og utroligt hårdt 
for.en.ulveleder..

De. der. ulve. kan. løbe. meget.
stærkt, og de er ikke ret store (i 
forhold til en leder) så de smutter 
ud.og.ind.mellem.grene.og.buske..
Ofte ender det med, at lederen 
sidder fast i et brombærkrat, og 
andre ledere må hjælpe for at få 
ham ud igen. ”God og sjov leg,” 
spørg.bare.ulvene.

Jul og nytår
Vi har også været på vores årlige 
juletur, men det kan I læse om et 
andet sted her i bladet.

Efter nytår skulle der øves til 
Nytårsparaden i Lystrup Kirke, 
hvor alle spejderne jo er aktive 
ved gudstjenesten. I år havde vi 
ikke så meget tid, men vi fik da 
øvet nogle sange og lidt optræden 
til.gudstjenesten.

Chips-leg?
Vi har også haft KIMs leg, og det 
er ikke en leg, hvor vi ser, hvor 
mange poser chips ulvene kan 
spise. Det handler om at høre, se 
og.føle..Af.med.strømpen,.foden.
ned. i. noget. der. ligner. gammelt.
havregrød med klumper, og så 

mærker man med tæerne, hvad 
der ligger på bunden af spanden. 
Der er faktisk ret svært, I kan jo 
selv prøve derhjemme.

Færten af vingummi
Sporløb.er.en.anden.form.for.løb..
Her.bliver.der.lagt.spor.ud.i.ter-
rænet eller på fortovet, alt efter 
hvilken vej ulvene skal. Og de 
er gode til det! Hvordan de gør, 
ved jeg ikke, men de finder altid 
”målet”.

Denne.gang.var.der.en.stor.pose.
vingummier.ved.enden.af.sporet,.
og.alle.tre.bander,.som.var.af.sted,.
fandt poserne på rekordtid. Jeg 
ved.ikke,.om.de.følger.de.udlagte.
spor, eller de bare bruger næsen, 
men der er meget sjældent, at en 
pose.slik.ikke.bliver.fundet.

Genbrugsen
Ved sidste ulvemøde var vi på 
besøg ved Genbrugsen i Lystrup 
for at finde ting, der kunne laves 
om, repareres eller pyntes, så det 
kunne.bruges.igen..Men.mere.om.
det senere, vi er slet ikke færdig 
med.”genbrugsguldet”.endnu.

Programmet hos ulvene kan du 
finde på side 16-17. ¤
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Julen varer lige til Påske!
Søndag den 3. december 2006 
præcis kl. 1000 mødtes en flok 
juleglade og friske ulve op ved 
Spejderhuset. Den årlige ”Julle-
tur” skulle løbe af stablen, i år 
dog uden Julle.

Af Fiel Nesretep

Vores ulveleder Anette var med 
på sin sidste tur, inden hun skulle 
rejse til Sjælland. Ulvene var lidt 
triste, da de fandt ud af, at Anette 
ikke.kom.mere..

Så det blev rigtigt Anettes dag. 
Alle ungerne hang på hende, og 
det kan være meget svært at gå 
med tolv ulveunger i hånden på 
én gang, selv om man er en erfa-
ren.ulveleder.

Jubiii, mudder!
Turen gik til Skårupgård Skov, 
hvor vi skulle finde ting til de 
juledekorationer,. som. vi. skulle.
lave om eftermiddagen.

Vejret var lidt lusket. Vi plejer at 
tage.vores.madpakker.med.ned.
i. skoven. og. spise. frokost. i. det.
grønne/hvide, men vi valgte at 
lade madpakkerne blive hjemme, 
da det så ud til, at der ville blive 
regn hele dagen. Vi startede i det 

”dejlige.vintervejr”,.og.
da vi nåede ned til sko-
ven.skinnede.solen,.og.det.var.10.
varmt..Men.alle.stierne.i.skoven.
var et stort pløre – til stor glæde 
for ulvene, der hurtigt fandt ud 
af, at pløre er lige så godt at glide 
i.som.sne..

De. ansvarlige. ledere. sagde. da.
også noget til ulvene om glidetu-
rene. i.mudderet…. Jeg.kan.bare.
ikke lige huske, hvad det var. 
De. var. godt. nok. beskidte,. un-
gerne, men de havde det mægtigt 
sjovt.

Juledekorationer
Vi fik også samlet en masse ting 
til juledekorationerne, og så var 
det hjem til Spejderhuset for at 
spise frokost. Da vi havde spist, 
gik.vi.i.gang.med.at.lave.julede-
korationerne.

Der.blev.lavet.mange.forskellige..
Nogle var en hel time om at lave 
en,.men.et.par.af.drengene.kunne.
lave fire flotte dekorationer på 
under ti minutter!

En af de flotteste var nok den, som 
mest af alt lignede en udbrændt 
negerlandsby, men det tog altså 
også næsten et minut at lave. 
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Julen varer lige til Påske!
”Hvad skal vi så lave? 
Må vi holde frikvarter?” 

Og det måtte de selvfølgelig!

100 æbleskiver
Vi har ikke tilmelding til juletu-
ren, man kommer bare hvis man 
kan og har lyst. Så for at være 
sikker på at ha’ æbleskiver nok, 
havde jeg købt 100 stk. Det plejer 
at passe meget godt, når Julle er 
med. Men det havde jeg jo glemt 
– Julle var ikke med i år, og så 100 
æbleskiver! ”Vi tager et par poser 
med hjem i fryseren,” tænkte jeg. 
Men. det. blev. ikke. nødvendigt,.
næsten alt blev spist. Der var 10-
12 stykker tilbage, da forældrene 
kom, og de hjalp så med de sidste 
æbleskiver.

Farvel og tak til Anette
Der var rigtigt mange flotte jule-
dekorationer, og hvis man vil se 
dem alle sammen, så er de på vo-
res hjemmeside www.spejdernet.
dk/gruppe/lystrup under billeder 
og.videre.til.ulvene.

Det.var.lidt.trist.at.skulle.sige.far-
vel til Anette. Men vi kan jo håbe, 
at hun får arbejde i Århus-områ-
det på et senere tidspunkt, så hun 
igen kan hjælpe ved spejderne. 

Tusind tak til Anette for hendes 
store engagement ved Lystrup 
Spejderne. Vi håber, at du kom-
mer tilbage. ¤
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Kommende aktiviteter
Februar
18.  Der er fastelavnsfesten i Elsted kirke kl. 14.

Marts
17. Lodseddelsalg, med efterfølgende gruppeweekend.

April
28. Arbejdslørdag i Skovhytten.

Maj
16.-17. Distriktsturnering for ulve og troppen (midlertidig dato 

for troppen).

17. Disktriksturnering for bævere.

Juni
15.-17. Sommerlejr for bævere i Bjørnebo

Juli
Uge 27 Ulve og troppen på sommerlejr.

August
25. Oprykningsweekend i Skovhytten (foreløbig dato).

Oktober
28. BUSK-dag i Elsted Kirke.

Januar
13. Nytårsparade.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 20071�

Program for ulvene
Marts
5. Halvdelen af ulvene skal til spejderhuset i Søften og prø-

ve kræfter med deres klatrevæg. Resten skal arbejde med 
1. hjælp. Der kommer separat seddel ud.

12. Vi bytter rundt, så alle får prøvet at klatre.

17.-18. Vi skal sælge lodsedler og derefter på weekend med hele 
gruppen. Det er VIGTIGT at så mange som muligt kom-
mer med, så vi kan få solgt mange lodsedler og dermed 
få mange penge i kassen.

19.  Vi holder FRI, og får sovet ud efter weekenden.

26. Fuldmånemøde. Mon ikke der bliver tid til at hygge med 
kage og saft.

April
2. og 9.  Påskeferie.

16. Hvad mon der skal ske…

23.  Vi skal arbejde med båltænding og båltyper. Ved I, hvad 
en stearinbombe er?

30. Så skal der laves mad på bål – bare det ikke bliver 
brændt!
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Program for ulvene
Maj
7. Vi afslutter vores lille bålprojekt og er nu udlærte som 

brandmænd.

14. Så skal vi ud og se, om skoven er blevet grøn.

17.  Det er Kristi Himmelfartsdag, og vi skal som sædvanlig 
til dyst med alle de andre ulve i Marselis Distrikt.

21.  Kan I mon kende forskel på de mange forskellige træer?

28. Pinseferie

Juni
2.-3. Vi skal på weekendtur!!

HUSK udetøj til alle møder!!

Der bliver sommerlejr i perioden 30. juni – 4. juli, og vi skal i år til 
Søften.
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Program for troppen
Marts
6. Stabspatruljen: Sjov og spas med seniorerne.

Troppen: Fotoløb

13.. Sommerlejr-forberedelse

14. Scoutzoneløbet (patruljemøde)

17.-18. Lodseddelsalg og gruppetur – indebydelse følger!

20. Stabspatruljen: Planlægge.
Troppen: Jævndøgnsmøde

27. Patruljemøde – hvad mon PL/PA har fundet på?

April
3. Påskeferie

10. Jagten på Påskeharen

17. Sommerlejr-forberedelse

24. Stabspatruljen:Planlægge.
Troppen: Lejrliv

Maj
1. Patruljemøde – hvad mon der skal ske??

8. Stabspatruljen: “Løb for livet”.
Troppen: Lejrliv

11.-13. Tropstur – indbydelse følger!
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Den 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:

Fiel Nesretep

fra ulvene for den fine artikel 
om."Julen varer lige til Påske!"..
Artiklen kan du finde på side 
13-14.
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Troppens nytårs-tur
I januar havde troppen en su-
per-hyggelig tur til Skovhytten. 
Spejderne var på natløb, hvor 
de mødte skøre skabninger i 
skoven (bl.a. den berygtede 
stinkende elg og den sære gamle 
søkone). Der blev pioneret, som 
du kan se billederne, der blev 
fundet en Ludo-mester i den 
store Ludo-turnering – tillykke 
til Jonas – og meget andet.

Af Gitte Bech Lauridsen

Fart på!

Stram så til!

Tror du det holder?
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Efter 45 minutter: ti-minutterstår-
net er næsten færdigt...

Der er fuld fart 
over feltet i A-
bukke-ræs.

Troppens nytårs-tur
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Få råd til mere...
 ...end pasta med ketchup

 Lystrup Ny Center • 8520 Lystrup • 8630 3530 • www.djurslandsbank.dk

Du kan bruge banken til meget 
- også når du er ung. 

Kom ind og hør om dine fordele 
som kunde i Djurslands Bank.
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Nyt fra Nisseland
Al begyndelse er svær. Men vi 
giver ikke op så let!

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Vi startede efter sommerferien 
med at være seks håbefulde 
seniorer. og. to. ledere.. Men. som.
tiden gik blev de to til én leder, 
da Anette fik tilbudt praktikjob 
på Sjælland nær Holbæk. Og der 
er trods alt for langt fra Holbæk 
til Lystrup hver tirsdag for at 
være seniorleder. Derudover 
valgte Gitte at blive ulveleder og 
Kathrine at tage en pause.

Status er nu, at vi er fire friske 
seniorer og en leder. Vi håber at få 
et vitamintilskud til sommer, når 
der rykker flere op fra troppen.

Vilde møder
Indtil da har vi masser af ting, vi 
gerne vil prøve. Vi har en week-
end på beddingen, vi skal lave 
fællesmøder med klan Viklaros 
og. med. troppens. stabspatrulje..
Det glæder vi os meget til.

Derudover har vi vilde planer om 
forskellige sjove og spændende 
aktiviteter: kunst-mini-pionering, 
lydløb, klassiske spejderfærdig-
heder i nye omgivelser (et læk-

kert løb vi har fået lov at låne af 
klanen) og en masse andet! Og 
som bonus er distriktet begyndt 
at lave fællesmøder for alle senio-
rer i Marselis distrikt hver anden 
måned. Det er super, for så kan vi 
komme.ud.og.møde.andre.senio-
rer og lave fede ting som GPS-løb, 
pølseløb eller sejltur med Århus 
Maritim Spejdercenter.

Forårets program
Programmet for foråret ligger 
ikke helt fast, da vi kun aftaler 
et. par. møder. frem. i. tiden. ad.
gangen.

Dog ligger det fast, at vi skal på 
en weekendtur, sølvøkseløb og 
gerne disktriksturneringen også. 
Sommerlejren bliver desværre 
ikke Fjeldtræf i år, men måske 
noget fælles med andre seniorer 
i distriktet. Men de norske fjelde 
løber jo ingen steder, og vi håber 
at kunne tage afsted næste år.  

Alt.i.alt.er.det.fedt,.at.vi.endelig.
har en seniortrop i Lystrup. ¤
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På nisseløb med Viklaros
Klan Viklaros klarer sig stadig 
– både når gælder madlavning, 
nisseløb eller aktiviering af hele 
Lystrup gruppes medlemmer...

Af Karen Bruhn

For første gang i klanens historie 
var Mortens aftens' gåsen skiftet 
ud med forskellige småretter uden 
skyggen af fjerkræ. Vi skulle være 
moderne og lave tapas på trangia 
og bål. Der var fyldte svampe og 
små krebsekødshapsere, oste-
dimser,.mangopan-
dekager. og. meget.
andet..Det.var.koldt.
at. kokkerere,. men.
det.smagte.godt.

Gla d for mad
Viklaros er i det 
hele taget glad for 
mad.. Mens. andre.
mennesker.sad.inde.
i. deres. varme. stu-
er, havde klanen 
Sønderjysk kaffe-
bord over bål. Til et 
rigtigt ”Synnejysk 
kaffeboe” skal der 
mindst være syv 
slags kage, så det 
måtte vi naturligvis 
også. Vi prøvede 

kræfter med fedtkager, knæpka-
ger, striftorte og brødlagkage, og 
havde sønderjysk quiz.

Den store Roland aften
Til den store Roland aften var 
der også mad på programmet. 
Klanens.fremmødte.skulle.mødes.
i Kvickly, hvor den første opgave 
var krydspejling ved hjælp af 
stregkoder..Heldigt.nok.løste.de.
opvakte. fremmødte. opgaverne.
korrekt,.og.kom.derfor. ud.med.

Karen bytter en nisse.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 2007 25

de. rigtige. ingredienser. til. pan-
dekager.

Til et rigtigt Rolandmøde hører 
også førstehjælp. Her skulle en 
stråged forbindes, fordi den 
havde trådt i en tegnestift, og 
klanen kom forbi et brændende 
nissehjem. Branden blev slukket 
og. alle. nisser. overlevede. efter.
kyndig behandling.

Nisseløb
Nisser var der flere af i decembers 
nisseløb, som foregik i Århus 
midtby. Her var nissebowling 

og. indpakning. af. Clemens. bro..
Undervejs skulle holdene foto-
grafere. forskellige. julesange. og.
forsøge at bytte så mange nisser 
som.muligt.

Hvad skal vi gøre med dem?
I år lagde vi hovederne i blød, 
da vi skulle til nytårsparade, og 
havde det sjovt med at finde på 40 
forskellige.poster..Selvom.det.var.
koldt.og.stormende.var.det.nogle.
gode spejdere, ulve og bævere, 
der ikke sådan var til at slå ud. Vi 
hyggede os, og det håber vi også 
I gjorde. ¤

Bo synes "It's hard to be a Nissemand".

På nisseløb med Viklaros
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De er sære de ledere
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De er sære de ledere
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Næsten ny leder i troppen
Nu har Tommy været i Lystrup 
trop i mere end et halvt år, så det 
er vist på tide, at han får lov at 
præsentere sig selv.

Af Tommy Raahauge Kristensen

På en solbeskinnet og blæsende 
vestjysk majdag i 1981 kom jeg 
til verden. Jeg lærte at gå og der-
efter næsten at sidde stille. Jeg 
lærte at tale og råbe, men aldrig 
rigtigt at synge. I en meget tidlig 
alder.–.nerveforbindelserne.i.min.
hjerne var knapt fuldt udviklet 
–. startede. jeg. min. spejderkar-
riere..Denne.blev.suppleret.af.en.
enorm mængde fodbold, mere 
blæst og skolegang i en lille stille 
landsby…

Før det hele  
bliver til Morten Korch…
Spejderkarrieren har bragt mig 
rundt. i. Danmark,. til. Grønland,.
Sverige og Schweiz, men også 
andre udenlandsture har haft 
stor betydning for mig. I 2002 var 
jeg på højskole og i den forbin-
delse fire måneder i det sydlige 
Afrika.. Her. besteg. jeg. Kiliman-
jaro, besøgte et ungdomsfængsel, 
spillede på FCK’s fodboldskole i 
Port Elizabeth (S.A) og flygtede 
i kanoer fra vrede flodheste på 

Zambesifloden og meget meget 
mere.

Uddannelse i Århus
I 2003 hev jeg for alvor teltpælene 
op af den vestjyske jord og flyt-
tede til Århus, for - som så mange 
andre – at tage en uddannelse. Læ-
rerseminariet havde sagt ja til at 
sikre mig beskæftigelse og jeg har 
siden ernæret mig med en slunken 
SU. Herigennem mødte jeg Gitte, 
som. manglede. en. leder. til. sine.
spejdere i Lystrup. Det tog et par 
år – skulle lige hjem fra Afrika igen 
og derefter fra Filippinerne – før at 
jeg havde tid til at blive leder. ¤

Da Tommy var spejder i Janderup Gruppe, 
mængede han sig med de kongelige (Korp-
slejren 2005).
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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
Helle  Brandt Kirsebærhaven 6 86 74 25 30 

brandtpedersen@get2net.dk 
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 
Charlotte  Kallestrup Elleparken 5 86 22 77 91 

charlottekallestrup@yahoo.dk 
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 Kjeld Jensen Lyøgade 3, 1 th   

anders_kjeld@hotmail.com 22 60 77 32
Karen  Skovgaard Skanderborgvej 218, 1. th. 86 18 01 23 

karenskovgaard@hotmail.dk 60 88 31 24
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6  
 tommytot@hotmail.com  61 70 85 50

Seniorleder
Johannes  Damsgaard-Madsen Mønsgade 10, st. tv. 36 94 85 58 

johannesdm@mac.com 40 86 98 95

Klanleder
Birgitte B. Scharling Dortesvej 3, 2. tv    

bscharling@get2net.dk 22 17 12 10

Klanassistent
Karen Bruhn Kaserneboulevarden 15, 2. tv.
 karenbruhn@hotmail.com 21 83 85 01
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I SuperBrugsen 
scorer du kassen

......hver gang
Du skal nemlig af med mindre i SuperBrugsen. Vi 
har lave priser i hele butikken, så både hverdage 
og festdage bliver billigere for dig.

SUPER BRUGSEN LYSTRUP TLF. 86 22 10 31 - BAGERI 86 22 19 33
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