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Hvis vi ikke ændrer retning
»Hvis vi ikke ændrer retning, en-
der vi der, hvor vi er på vej hen«, 
siger et kinesisk ordsprog. Om 
det er godt eller skidt afhænger 
naturligvis af målet.

Af Lisbet Mejlgaard

Kender I det, at man sidst på ef-
termiddagen ligger i stangtrafik 
ud af Grenåvej. Bilerne ligger tæt, 
og man følger bare den øvrige 
trafik. For sent opdager man, at 
man skulle have været i venstre-
svingsbanen for at komme fra 
Grenåvej mod Lystrup, og plud-
selig er man fanget i strømmen 
af biler. Hvis man så ydermere er 
typen, der ikke bryder sig om at 
mase sig tværs over kørebanerne, 
kan man blive nødt til at tage en 
omvej hjem.

”Hvis vi ikke ændrer retning, en-
der vi der, hvor vi er på vej hen” 
– det gælder ikke kun i trafikken, 
men også i livet. Også der flyder 
vi sommetider med strømmen 
uden at være bevidste om, om 
den brede strøm faktisk fører os 
derhen, hvor vi havde tænkt os 
at skulle. 

De fleste af os har nok gjort nogle 
tanker om målet for vores tilvæ-
relse – for nogle er det veldefine-

ret, mens andre måske kun har 
mere vage forestillinger, men for 
os alle gælder det, at vi er nødt til 
med jævne mellemrum at stoppe 
op midt i vores travle tilværelse 
og tage bestik af, om vi nu faktisk 
ligger i det rette spor.

Veldefinerede planer
Det nytter ikke at have aldrig så 
veldefinerede planer om at havne 

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.lystrupgruppe.dk
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Hvis vi ikke ændrer retning
i Viborg, hvis man faktisk kører 
ud af Skanderborgvej. 

Vi havner der, hvor vi er på vej 
hen, hvis vi ikke selv gør noget 
aktivt for at redigere kursen ef-

ter, hvor vi vil hen. Lad os ikke 
flyde med strømmen, men være 
bevidste om vores mål og vælge 
den rette kurs for at nå det. ¤

Livet ved bæverdammen
Hos bæverne går det nærmest 
strygende. Der er nu 17 børn 
skrevet op hos os – senest lille 
søde Amalie, der ikke går i 
klasse med andre bævere – men 
selv har tænkt, at hun gerne vil 
være spejder!

Af Susanne Kallestrup

Det er blandt andet udelivet og 
”det vilde liv” hun godt kan 
lide. Vi håber, hun bliver ved. 
Vi understreger altid, at man må 
komme frit nogle gange, for at 
finde ud af, om det er noget man 
vil.

Ved møderne hører vi for tiden 
om Barabas – ham der slap fri, 
da Jesus døde. Om hvordan han 
af mange omveje var med til at 
udbrede det gode budskab om 
Jesus!

Nylig samlede bæverne brænde-
nælder og spiste bagefter bræn-

denældesuppe lavet på Gerdas 
kyllingesuppe og fladbrød, de 
selv havde været med til at bage 
på en slags spade over bålet. 
Seje Viktor fortalte, at nu mang-
lede han bare at smage fem slags 
suppe: Det var første gang i livet, 
at han smagte suppe! Det var vi 
ret stolte over, selvom han ikke 
alt for godt kunne lide den. Men 
det kunne de allerfleste andre, så 
pludselig var gryden tom!

Vandreskjold og sommerlejr
Nu glæder vi os rigtig meget til at 
gå 10 km i den fine lyse skov ved 
Moesgård. Det er den 12. maj. Og 
så får vi 10 km vandreskjold!

Der er heller ikke længe til bæ-
versommerlejren, der ligger den 
15.-17. juni.

Forårshilsen fra alle bæverne ¤
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Livet ved rådsklippen
Hvad er det nu, de laver ved ul-
vene. Det korte svar er: alt! Her 
er en lille smagsprøve på, hvad 
vi har lavet det sidste stykke 
tid.

Af Fiel Nesretep

Jo! Vi har været en tur i Mongo-
liet sådan næsten da. Vi er jo så 
heldige at have en verdensmester 
i Mongoliet, nemlig Gitte! Vores 
nye ulveleder var med spejderne 
i Mongoliet sommeren 2006, så 
hun kan bare det dér! 

Ulvene lyttede da også med stive 
øre, da hun fortalte om landet, og 
bagefter var ulvene ude og lege 
nogle mongolske lege.

Selvfølgelig skulle vi udnytte, at 
vi har Gitte som ulveleder, men 
mere heldigt er det, at årets di-
striktsturnering på Moselunden 
også handler om Mongoliet. Så 
mon ikke vi kommer i top10 i 
turneringen.

Besøg fra Troppen
I denne periode har vi også haft 
besøg af troppens ledere. Det er 
en tilbagevendende begivenhed, 
som vi gentager hvert år inden 4. 
klasserne skal rykke op til Trop-

pen efter sommerferien. Vi håber 
på den måde, at kunne berolige 
tropslederne lidt, så de ikke bliver 
helt paniske når den gamle flok 
ulve kommer igennem "døren" 
til troppen.

Finere madlavning
De andre ulve har været på 
kursus i finere madlavning på 
pind. De har lært om køkken 
hygiejne og de har lært at vaske 
fingrene. Der må da være nogle 
af ulveforældrene, som er blevet 
gjort opmærksom på, at der skal 
vaskes fingre inde man sætter sig 
til bordet?

Eksamensopgave ved kurset 
havde vi sidste gang og alle be-
stod med højeste karakter. Opga-
ven var snobrød med forskelligt 
indhold. Af tidsmæssige årsager 
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Livet ved rådsklippen
blev der kun to portioner dej. En 
med M&Ms og en med lakrids 
spunk og vingummibamser. Den 
med lakrids og vingummibamser 
smagte bedst, mens den med 
M&M var den flotteste. Dej i far-
verne grøn, rød, gul og brun var 
fantastisk, dog skulle man passe 
på ikke at ælte dejen for meget 
for kan den til at ligne den store 
grågrumsede Limpopo flod (I ved 
der hvor de mange febertræer 
gror og hvor man kan få en lang 
næse).

Hvad skal vi så lave? 
Vi skal ud! Så husk, at uanset vejr, 
skal vi ud her i sommerperioden. 
Så tøj på efter vejret når man skal 
til spejder. 

Et lille PIP!
Til slut lige et lille pip fra ulvele-
deren. Alle sedler, programmer, 
tilmeldinger med videre ligger på 
vores hjemmeside, så hvis en ulv 
ikke har været der en mandag, 
kan det være at han/hun ikke har 
fået en seddel. 

Vil I ikke nok lige kikke på hjem-
meside en gang i mellem. Vi skal 
nok gøre vores bedste og prøve at 
komme hjem til Jer med sedlerne, 
men det er ikke altid, vi når det.  
Adressen til vores hjemmeside 
er www.lystrupgruppe.dk. Hvis 
der er et arrangement som ulven 
vil deltage i, så send lige en mail 
eller ring (se kontaktinfo bagerst 
i bladet).

Det var bare det! ¤ 

Opskrifter: nutella og tanzur
Gerdas Nutella
100 gr smør
100 gr flormelis
1 æg
2 små spsk kakao
1 tsk vanilla

Alt piskes godt sammen over var-
me til det damper. Må ikke koge! 
Derefter tilsættes 1 tsk vanilla.

Tanzur kager
250 gr mel
1 æg
2 spsk sukker
1 tsk bagepulver
lidt vand

Kagerne trilles i små kugler på 
størrelse med marmorkugler. De 
frituresteges i olie til de er lyse-
brune og rulles i sukker. ¤
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Kristihimmelfartsdag var syv 
bævere og 12 ulve på Moselun-
den Spejdercenter for at dysten 
med resten af Marselisborgs 
Distrikts bævere og ulve.

Af Susanne Petersen, Bæverne, og Leif 
Petersen, Ulvene

I år var det tørvejr, hvad vi ellers 
ikke plejer at have. Distriktstur-
neringen var i år udformet som 
er rejse gennem Mongoliet, hvor 
bævere og ulve skulle prøve at 
gøre en masse af den ting, som 
mongolerne gør til hverdag. For 
dem som ikke ved det, kan jeg da 
lige sige, at Mongoliet er KFUM- 
Spejdernes samarbejdsland lige 
for tiden.

Distriktsturnering for bævere og ulve

Voldsomme udfordringer
Det var voldsomme udfordringer 
bævere og ulve blev udsat for, 
men der blev kæmpet med alle 
midler. Der skulle fremstiller 
bedehjul, der skulle samles lorte 

til brændsel, koges tanzur-
kager, synge mongolske 
sange, skrive med kyril-
lisk skrift (γлвэн коммэр 
= ulven kommer), ride på 
forhindringsbane, man 
skulle krydse gade i Ulaan 
Bator (hovedstaden i Mon-
goliet), hvor trafikker en 
total kaos, lære at tale 
mongols, besøge en ger 
(mongolsk telt) og meget 
meget mere.

Hele dagen gik med at 
dyste og da resultaterne 

Baloo byder velkommen til bævere og ulve.

Leif med fin mongolsk hat underviser i mongolsk.
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skulle tælles sammen, holdt alle 
bævere og ulve Nadaam. 

Nadaam
Nadaam er den årlige folkefest 
som holdes i Mongoliet og også 
her dystes der på liv og lyst. Der 
er tre discipliner, som mongoler-
ne holder meget af og går rigtigt 
meget op i. Brydning (noget som 
ligner sumobrydning), hestevæd-
deløb og bueskydning.

Det blev en fantastisk dag for Ly-
strup-gruppens bævere og ulve. 
Bæverne blev nummer 1 og fik 
overrakt den fine vandrepokal 
og ulve, som havde to hold med, 
blev nummer 2 og nummer 5 ud 
af i alt 20 hold.

Tænk at vi vandt og at vi havde 
dejligt solskinsvejr hele dagen. ¤

Et stort tillykke med den flotte første plads til Bæverne

Distriktsturnering for bævere og ulve

De stolte vindere er fra venstre: Marius, Christian, Daniel, Sille, Mathias, 
Holger og Sebastian.



Nyt fra Troppen
Foråret er over os og solen hæn-
ger lidt længere på himlen for 
hver aften der går. Så snart det 
begynder at være lyst til spejder-
møderne begynder vi at bevæge 
os udendørs.

Af Gitte Bech Lauridsen

Sidst blev der lavet mad over bål, 
mens patruljeledere og –assistenter 
var på o-løb i Lisbjerg Skov.
Også den seneste weekendtur 
foregik udendørs. Efter at have 
været på løb hele dagen, både 

inde i Århus C og ude i naturen, 
overnattede spejderne i sheltere 
ude i Hørhaven i Marselisskoven. 
Turen kan I læse om andetsteds i 
bladet, hvor I også kan se nogle 
af de mange billeder, der blev 
taget.

Til sommer tager vi til Forlev 
Spejdercenter ved Skanderborg, 
og hele troppen har tilmeldt sig, 
så det er rigtig fedt. Vi ledere 
glæder os i hvert fald.

God sommer til jer alle! ¤

…  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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Det var en weekend, hvor hele 
lejren var hemmelig...

Af Peter Brandholt, Troppen

Det startede med at lederne 
skulle checke vores rygsække, 
om vi havde de ting med vi skulle 
bruge, og om vi havde mere end 
de reglementerede 100 gram slik 
med pr. mand. Der var nogle, 
der havde for meget med, så det 
beholdte lederne. Mobiltelefoner 
blev også inddraget. Bagefter tog 
vi bussen ind til byen.

Da vi stod af bussen, åbnede vi en 
hemmelig kuvert, som vi havde 

Sej weekendtur

fået med os, inden vi tog af sted 
fra spejderhuset.  Kuverten inde-
holdt et stykke papir, hvorpå der 
stod de ting vi skulle gøre. For 
eksempel skulle vi tage et billede 
af, at vi alle var inde i én bil.

Frokost i galleriet
Klokken var blevet 12.10, og så 
skulle vi mødes ved biografen i 
Bruuns Galleri. Vi skulle gætte 
hvor meget en sten vejede, og hvis 
man gættede på for eksempel to 
kg, fik man to kg frokost.

Derefter gik vi ud til nogle poster 
rundt omkring i Århus. Ved hver 

Meget meget meget hemmeligt...
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Sej weekendtur

... og ret vådt. Stinne, Casper og Hanne finder vej til næste post.

Stinne kaster med økse for at få morgenmad til holdet. Jo bedre hun er, jo mere mad får de.
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Sej weekendtur
post fik vi noget mad 
som vi skulle bruge til 

aftensmaden. Derfor fik vi mæng-
der af mad, alt efter hvor godt vi 
havde klaret posten. Ved en post 
skulle vi ud i vandet og hente 
spagetti-skruer, det var vådt og 
koldt.

Våd shelter
Om natten sov vi i shelter, hvor 
det regnede ind, men vi var jo ef-

terhånden i træning med at blive 
våde, så det gik. Både lørdag og 
søndag hikede vi med fuld op-
pakning, så det blev en tur for de 
seje. Vi gik mega-langt, cirka 15 
km, med vore tunge rygsække. 
Det blev en rigtig sej BS-tur, fuld 
af gode oplevelser, hvor vi skulle 
kæmpe for føden. ¤

Peter er ved at gøre broen over 
den dybe kløft færdig, så de 
kan sende en skattejæger over 
på den anden side og lede efter 
skatten. 

Desværre havde nogle fugle 
spist skatten (muffins fordelt på 
grenene i et stort klatretræ).
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Nyt fra Nisseland
Fra det høje kolde nisseland 
melder vi alt vel. Vi har lavet 
spil, ballade, løjer, været på løb, 
fået spejdere til at putte hele ho-
vedet ned i mel og meget meget 
mere.

Af Gammelnissen Johannes

Selv nisser kan mærke foråret 
kommer. De bliver søde og sjove 
og fulde af energi. Så selvom vi 
ikke kom på vores planlagt week-
endtur eller holdt fællesmøder 
med klanen, er humøret højt.

Tilgengæld er vi næsten færdige 
med vores spejderudgave af det 
sjove spil, Bønnespil. I stedet for 
at så bønnemarker starter man 
en ny gruppe. Og kakaobønner 
er skiftet ud med bævere, blå 
bønner med ulve og så videre. 
Det bliver sjovt at sidde omkring 
et lejebål og bytte bævere, ulve, 
spejdere, korpssekretærer og 
disktrikschefer.

Løb for Troppen
Vi har også planlagt et sjovt løb 
for Troppen. Vi synes ihvertfald 
selv det var sjovt. De skulle finde 
poletter i en balje fuld af mel ved 
at bruge hovedet, lave menneske-
pyramider, fløjte spejdersangen 

med kiks i munden og meget 
mget mere. Det var rigtigt sjovt at 
se spejderne gå til makronerne og 
lave små lækre lagkager til sidst.

Sommeren kommer
I løbet af sommeren går vi i hi, 
som det passer sig for nisser. Efter 
lang tids overvejen ser det ud til, 
at vores sommerlejr kommer til 
at være i august. Vi regner med 
at tage på Reload i Roskilde. Der 
kommer 15.000 spejdere og vi 
håber, det bliver vildt og spæn-
dende.

Og efter sommeren bliver vi flere 
seniorer. Der rykker én op fra 
troppen, og vi glæder os til at tage 
imod ham.

Det var alt fra nisseland. Og husk 
nu, at rigtige nisser fejre jul to 
gange om året: den 24. december 
og den 24. juli. Derfor er der kun 
at sige: Glædelig sommerjul! ¤
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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:

Peter Brandholt

fra Troppen for den fine ar-
tikel om "Sej weekendtur". 
Artiklen kan du finde på side 
10-12.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2007 1�

Til alle de herlige Bævere
August
Efter sommerferien mødes vi den 21. august, som vi plejer i Spejderhu-
set kl. 16.30.Vi fortæller hinanden, hvad vi har oplevet i sommerferien, 
vi leger alle de bæverlege, vi kan komme i tanker om, og vi siger farvel 
til de bævere, der skal rykke op til ulvene. Det går vi på en sjov - og 
klistret - måde.

Den 25. august er der oprykning. Den foregår ovre i vores spejder-
hytte – Skovhytten – ovre i Lisbjergskoven.De store spejdere finder på 
noget spændende, så man kan mærke, at man nu er blevet ulv. Oppe 
i ulveflokken tager de meget pænt imod Jer. I ved godt, at man bliver 
ulv, når man går i 2. klasse.

September
Den 4. september begynder den nye bæversæson. Da er alle nye bæ-
vere velkomne - og selvfølgelig også de gode “gamle” bævere. For at 
vi nemmere kan lære hinanden at kende, leger vi en leg, hvor man 
godt må slå hinanden oven i hovedet – altså ikke alt for hårdt.Måske 
fejrer vi denne første gang med bævernutella, vi må håbe,at den gamle 
bævermor er i “nutellahumør”.

I resten af september er vi ude, alt hvad vi kan.Vi lærer om naturen, 
om bævernes liv, vi går en tur til Ellebækken, hvor vi finder noget vi 
kan gnave, som bæverne gør

Og så i september kommer der et nyt nummer af Grøn Gren. Deri vil 
midtersiderne indeholde bæverplanen frem til jul. De kan tages ud 
og hænges op!

Kærlig bæverhilsen fra
Gerda bævermor, Susannemor og Stine, der vores nye bæverhjælper, 
og går i 2. G.
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Program for Ulvene
Juni
4. Vi taler om vind og vejr.

9.  Lørdagstur til Sølyst Naturcenter.   

11.  Naturtema.

18. Afslutning/forældremøde ang. Sommerlejr.

30. - 4. juli Sommerlejr i Søften.

August
20. Første møde efter ferien.

27. Vi siger farvel til de ”gamle” ulve.

September
1. - 2. Oprykningsweekend i Skovhytten.

3.  Vi holder fri efter weekendturen.

10. Vi skal til at lære de nye ulve at kende.

HUSK udetøj til alle møder!!
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Program for Troppen
Juni

19. Sommerafslutning

30. - 6. juli Sommerlejr på Forlev Spejdercenter

August

21. Første møde efter ferien.

28. Møde. Der kommer mere info senere.

September

1. - 2. Oprykningsweekend i Skovhytten.

3. Møde. Der kommer mere info senere.

10. Møde. Der kommer mere info senere.



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

Program for Seniorer
August
21. Første møde efter ferien. Vi holder Nisseting.

25. - 26. Reload i Roskilde.

September

På Nisseting planlægger vi, hvad vi skal lave i efteråret. Som udgangs-
punkt holder vi møde hver tirsdag kl 19-21.

Program for Klan Viklaros
Juni
21.  Frækkere end politiet tillader. 

23. Sct. Hans aften

August
16. Snapsemøde

25. Reload

30. Handicap-idræt

September

13.  Klanting

13. - 16. Klankollektiv

27. Ude-statego

Oktober
12. - 14. Klanweekend.
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Forårets klantur i slutningen af 
april gik til ”Danmarks bedste 
lejrplads” ved Vejle fjord. Her 
blev tiden bl.a. brugt på bygning 
af svævebane, Kano-GPS, Sauna 
og badning. 

Af Jan Knudsen

Klanens forårstur ved Vejle fjord

Vild svævebane, afslapning og bad-
ning. Det er slet ikke så tosset endda.
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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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Lodseddelsalg og Gruppetur!
Hvad var bedst i år? Lodseddel-
salget eller vores fælles grup-
petur! Det er ikke til at sige, for 
begge dele gik rigtigt godt.

Af Leif Petersen

Rigtigt mange børn, unge og 
forældre havde meldt sig til at 
hjælpe med at sælge lodsedler. 
Vi havde bestilt 1500 lodsedler 
og på den ene dag bliv der solgt 
godt 1300 lodsedler. Et rigtigt fint 
resultat, og en masse gode kroner 
lige ned i Lystrup-spejderne pen-
gekasse. De resterende lodsedler 
solgte tropsspejderne ugen efter, 
så alt blev udsolgt.

Lidt kaos skal der jo være og det 
sørgede Johannes og Leif for. En 
god planlægning er det halve 
arbejde. Så ka’ de lære det! Og 
vi lover, at næste år er der lavet 
program for, hvem der skal køre 
i hvilke biler. Ligeledes over-
vejer vi kraftigt, at ”ansætte” et 
par stykker, til at hjælpe med at 
tælle pengene og de resterende 
lodsedler.

Fra os spejderledere skal lyde 
et STORT TAK til spejderne og 
ikke mindst deres forældre, som 
mødte se talstærkt op.

Uden mad og drikke dur heltene ikke.
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Lodseddelsalg og Gruppetur!

Anders Kjeld læser højt for børn og ledere. Det er meget, meget spændende...

Der kæmpes med kost og bold.
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stille og synge nogle sange, og det 
er altså ikke sjovt.

Bæverne er blevet meget klogere. 
Lejrbål er noget med at drøne 
rundt for at finde tre par rene 
sokker, synge (skråle) så højt man 
kan, høre en vild historie og nogle 
drenge, som reparerer (måske 
mest ødelægge) en gammel bil og 
så oven i købet får penge for det. 
Nå ja! Så er saftevand og kage jo 
heller ikke af vejen.

Og lidt let skal det jo være for 
lederne en gang i mellem. Så et 
slikløb er man sikker på at alle 
gider deltage i, både de store og 
små.

Passede på en prik
Det skal også siges til ”indkøber-
nes” ros, at det passede lige nøj-
agtigt med det slik som var købt, 
alt blev spist, ikke bare et enkelt 
stykke i overskud. 

Vi havde en rigtig dejlig weekend. 
Tak til forældrene, som kørte til 
lodseddelsalget og de forældre, 
som kørte ud og hjem fra Hum-
melmosen og tak for lån af bør-
nene. ¤

Gruppetur til Hummelmosen 
på Djursland.
Gruppeturen gik også rigtigt 
godt. 43 spejdere fra bæver til 
seniortrop var meldt til. Bæver- 
ulve- og tropslederne havde i 
samarbejde lavet programmet.

Vi ankom til Hummelmosen lør-
dag eftermiddag og alle var vist 
lidt trætte. Der var heller ikke 
planlagt det helt store program 
for resten af dagen, men et lejrbål 
skulle vi da have. 

Af en eller anden årsag var bæ-
verne blevet enige om, at lejrbål 
var kedeligt, man skulle sidde 

Lodseddelsalg og Gruppetur!

Spejder holder bæver på armen.
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Lækre mongolske uld-sutter 
sælges til højestbydende! Fan-
tastisk køb!

Af Gitte Kjær Petersen

Lidt om varen: Hjemmeskoene 
er lavet af 100 % uld fra får, der 
har gået rundt på de mongolske 
stepper. Fabrikationstidspunktet 
er ukendt, men menes at være 
importeret i sommeren 2006.

Hjemmeskoene har tidligere til-
hørt Niels Hviid Poulsen fra Klan 
Viklaros i Lystrup, men har nu 
(åbenbart) ikke nogen interesse 
i disse fantastiske uld-sutter fra 
Mongoliet.

AUKTION! Se her!
Johannes Damsgaard-Madsen har 
allerede budt 10 kroner, og er nu 
med i kampen om de mest unikke 
hjemmesko nogensinde! Send dit 
bud til: gittekjaerpetersen@spej-
dernet.dk men skynd dig!

Auktionen lukker den 29. juni 
2007 klokken 12, og pengene går 
naturligvis til Lystrup Gruppe. 
Køb dem før din leder! ¤
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I Task-Force-gruppen arbejder vi 
pt. med ideen om at lave en Eng-
sø March for alle interesserede 
med forskellige march-ruter.

Af Susanne  Petersen

Turene tænkes tilrettelagt så de 
i videst mulig omfang går rundt 
om vores nyanlagte Engsø evt. 
med en guidet tur. Vi påtænker 
at udsætte poster, hvor der kan 
købes forfriskninger og lignende.  
Mette Munch og Susanne Peter-
sen har søndag den 6. maj delta-
get med 10 km i Mols Marchen 
for at søge inspiration til vores 
eget projekt.

Har du lyst til at være med i 
opstart/planlægning af en sådan 

Spejderuniform sælges
HELT NY str. 16 år

Kun 250,- kr.
Telefon: 86225252
Mobil: 22715252
Zenia Jeppesen 

Engsø March

march hører vi meget gerne fra 
dig. Alle ideer, store som små, har 
interesse – tøv endelig ikke med 
at kontakte enten Susanne Peter-
sen, Mette Munch eller Ramona 
Römisch-Vikner (se kontaktop-
lysninger bagerst i bladet). ¤

Lykkens gudinde kom forbi
Der er blevet trukket lod en en 
flot præmie blandt alle dem, som 
afleverede en tilmelding til grup-
peturen.

Lykkens gudinde kom til at 
trække to lodder op og den ene 
var Mads Frank Jørgensen og den 
anden Mia Lysdahl Johansen.

De helt utroligt flotte præmier vil 
blive overrakt ved næste spejder-
møde. ¤
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Århus Y’s Men’s Club Nordstjer-
nen er torsdag den 23. august 
2007 arrangør af et kæmpe spon-
sorcykelløb i Risskov.

Af Susanne Petersen, på vegne af Task-
Force-udvalget

Vi har igen i år fået mulighed for 
at tjene kr. 4.000 til gruppen ved at 
stille med 14 voksne personer til 
at stå trafikvagt 1½ time rundt på 
ruten. Det har vi med glæde sagt 
ja tak til. Derfor har vi nu brug 
for hjælp fra jer forældre/klan-
medlemmer (spejderne må me-
get gerne hjælpe deres forældre 
– husk at tage tørklæde/uniform 
på hvis du har det).

Praktisk information
Vi mødes ved Spejderhuset ca. 
17.30 og kører samlet ind til 
Risskov, hvor vi instrueres og 
fordeler os på ruten. Vi regner 
med at være tilbage ca. 21.00. Alle 
trafikvagter får udleveret gul vest 
til at bære under cykelløbet. 

Gruppens økonomi
Vi håber, at så mange som muligt 
vil komme og hjælpe gruppen 
med denne indtjeningsmulighed. 
Vi havde det rigtig hyggeligt 

sidste år – også selv om det reg-
nede…

Reserver dagen allerede nu – el-
ler endnu bedre - tilmeld dig/jer 
til grupperådsmedlem/bæverass. 
Susanne Petersen på tlf. 86 22 63 
52 / mobil 30 22 63 52, eller send 
mail til familien.petersen@mail.
dk så vil jeg kontakte dig/Jer når 
løbet nærmer sig. Håber vi ses! ¤

4.000 kr på 1½ time

Det er meget hyggeligt at stå post.
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4.000 kr på 1½ time

Der cykles for fuld udblæsning. Vores job er at sørge for, at cyklisterne kan komme frem 
uhindret. 
Og bagefter var der hygge og højt humør.
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Næsten ny ulveleder
Nu ar jeg snart været ulveleder i 
fire måneder, så det er vidst ved 
at være på tide, at jeg præsentere 
mig: Jeg hedder Gitte og er 17 år 
gammel.

Af Gitte Kjær Petersen

Jeg startede min forrygende spej-
derkarriere i Lystrup Gruppe som 
ulv, og har været alt derfra også 
til senior. Nu er jeg vendt tilbage 
til mine ”rødder” – og er sammen 
med ulvene hver mandag blandt 
andet sammen med min far, Leif. 
Min lillesøster, Ida, er spejder i 
Troppen, så vi er en rigtig spej-
derfamilie. 

Travl dagligdag
Til dagligt går jeg på Risskov 
Gymnasium i 2.g og har sam-
fundsfag og engelsk på højniveau 
og matematik på mellemniveau. 
Spejder er en stor del af mit liv, 
og andre fritidsinteresser, såsom 
kor og klaver, har måttet vige for 
spejderarbejdet. 

Udover at være ulveleder er jeg 
også meget aktiv indenfor korp-
set. Jeg er medlem af redaktionen 
for ScoutZone, som er en hjem-
meside for spejdere mellem 11 og 
18 år. Det bruger jeg meget tid på, 

og jeg synes den bliver federe og 
federe, I kan evt. tjekke den ud på 
www.scoutzone.dk

Derudover er jeg medlem af Sam-
fundsgruppen, som er et debatfo-
rum, hvor vi diskutere forskellige 
aktuelle problemstillinger og de-
res relevans for spejderarbejdet. 
Grøn Gren, vores elskede spej-
derblad, får jeg da også tid til at 
lave en gang i mellem. Jeg rejser 
ofte omkring i hele Danmark for 
at deltage på kurser og events 
og besøge alle mine spejderkam-
merater.

Elsker Mongoliet
Til allersidst vil jeg lige påpege, at 
jeg er dedikeret Mongoliet-elsker! 
Jeg hold et lille oplæg ved vores 
generalforsamling om mine tre 
uger i Mongoliet i sommerferien 
2006 – og nu skal jeg af sted igen! 
Seks uger i sommerferien som 
jeg glæder mig meget til, og som 
I nok skal høre mere om… ¤
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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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