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100 års jubilæum
Det er nu 100 år siden, Robert 
Baden-Powell fik ideen til spej-
derbevægelsen. Det bliver fejret 
over hele landet med mange 
arrangementer. Også i Lystrup 
Gruppe vil vi i efteråret sætte 
fokus på dette jubilæum.

Af Lisbet Mejlgaard

I ’den gode spejderhistorie’, som 
er noget af det materiale korpset 
har udsendt i anledningen af 
100’års dagen står bla.:

”Denne ide, spejderideen, har 
ændret verden. For i spejdernes 
fællesskab er vi ens! Ligegyldigt 
om du er sort, rød, gul eller hvid! 
Om du bor i en storby eller på lan-
det, i et rigt eller fattigt land, eller 
om du har sari eller sweatshirt på. 
Vi har noget fælles – vi kaldet det 
’spejderånd’. Den ’spejderånd’ 
er svær at forklare, men vi kan 
genkende den.”

Videre står der: ”Spejdere møder 
vi hjemme og ude i verden – når 
du møder en spejder fra et frem-
med land, så vil du mærke, at 
vi har noget fælles – det at være 
spejder er noget særligt. Du vil 
opdage, at I ’taler samme sprog’, 
og I har fælles værdier og oplevel-
ser – ikke fordi det er det samme 

sprog, der kommer ud af jeres 
mund, eller I har været på samme 
lejr samme sted, men fordi I er 
spejdere og har en fælles historie 
og bare er trygge ved hinanden. 
Døre åbnes – helt bogstaveligt 
ved at du kan komme tæt på an-
dre spejderfamilier i deres hjem. 
Du vil opdage, at det at være 
spejder sidder i blodet og sjælen 
– man behøver ikke engang en 
uniform eller tørklæde.”

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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100 års jubilæum
Jubilæumstemaet er ’- mod på 
mere’, for selv om vi er en gam-
mel bevægelse vil vi til stadighed 
tilpasse os tiden og lave spejder-

arbejde, der rykker for nutidens 
børn. Vi tager med lyst og gejst 
fat på de næste 100 år! ¤

Vi siger farvel og tak!
til Susanne Kallestrup og Helle 
Brandt som begge har valgt at 
stoppe som bæverassistenter.

Vi har været utrolig glade for jeres 
positive engagement, jeres gode 
humør og altid smittende latter. 
Vi ønsker jer begge held og lykke 
fremover og håber i vil komme og 
besøge os engang imellem.

Vi siger GODDAG  
og VELKOMMEN!
til Inge Bissenbacker, Stinne Ole-
sen og Christina Blomstrøm som 
nye bæverhjælpere.

Vi glæder os meget til at lave 
nogle gode bævermøder sammen 
med Jer!

Stor taknemmelig bæverhilsen  
Gerda og Susanne. ¤
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Bæverlejr på Hummelmosen

Hej Bæver, har du lyst til at 
komme på bæverlejr? Kender du 
Pippi Langstrømpe, Findus og 
hr. Peddersen, Emil fra Lønne-
berg og Alfons Åberg?  Dem skal 
vi nemlig møde på lejren. Vi skal 
også møde bæver-kammerater 
fra andre grupper.

Af Gerda bævermor og bæverassistenterne

Hvad der skal ske siger vi ikke, 
det er en hemmelighed. Men det 
bliver helt sikkert både sjovt og 
spændende. Kan du holde på en 
hemmelighed? Det kan vi!

Bæverlejren er en fast tradition 
på Hummelmosen, og i år er det 
14. gang de tilbyder en dejlig og 
spændende weekend - fyldt med 
gode oplevelser - for de yngste 
spejdere.

Aktiviteterne foregår selvfølge-
lig mest udendørs, mens maden 

indtages indendørs i center-
bygningen. Overnatning er som 
udgangspunkt indendørs. 

Hvornår? 
29. - 30. september 2007, fra lør-
dag kl. 11 til søndag kl. 11.

Hvor meget? 
140 kr. pr. deltager .

Mere info
Bæverne får indbydelse/tilme-
dingsseddel med hjem på mø-
det tirsdag den 4. september. I 
mellem-tiden er du velkommen 
til at kontakte Gerda/Susanne 
eller klikke dig ind på hjemme-
siden www.hummelmosen.dk/
baeverlejr.xml.

Vi glæder os meget til at komme 
på lejr med Jer! ¤
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Farvel til bæverne - goddag til ulvene

Hilsen fra en bæver

Jeg vil gerne sige tak for en dejlig sommerlejr med alle 
bæverne, bæverlederne og Gerda ”over-bæver”. Det 
har været sjovt at være bæver, men nu skal vi kun ses til 
et møde, og så går jeg op til ulvene. Tak for alle dejlige 
timer sammen med jer – og alle urtebolsjerne!

Bæverhilsen

Daniel
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Vi ankom til Søften Spejder-
hus lørdag den 30. juni. 15 
ulve rejste telte og etablerede 
en lækker lejrplads i løbet af 
nul komma fem. I løbet af én 
eftermiddag forvandledes en 
græsplæne til en nybyggerlejr-
plads med tre telte og et stort 
og flot spisebord. De 15 ulve 
blev delt op i tre hold: Lucky 
Luke, Jolly Jumper og Daltons. 
Der var gjort klar til fem super 
fede dage...

af Julle

Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007

Traditionen tro havde de tre hold 
forskellige opgaver hver dag. 
Der skulle hugges brænde, laves 
mad og vaskes op. Specielt ma-
den bliver der lagt stor vægt på, 
da uden mad og drikke virker 
de kække ulve ikke. Og Daltons 
lagde hårdt ud med en suveræn 
Daltons lasagne. Selv en italiener 
ville være imponeret!

Da solen gik på hæld tændte ulve-
ne bålet og så var der lejrbål! Den 
bedste tid på dagen med masser 
af sange, sketches, vanvittige kon-
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Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007
kurrencer og andet spas. Det er 
slet ikke svært at falde i søvn efter 
sådan en lang og dejlig dag.

Livet som nybygger
Solen skinnede ulvene i møde 
en dejlig søndag morgen, som 
bød på masser af aktivitet. Der 
skulle laves prærievogne, som 
holdene kunne bruge til at fragte 
ting og sager rundt på den store 
prærie. Og om eftermiddagen 
skulle ulvene lære at overleve 

på prærien: de kærnede smør, 
malede mel, bagte brød, lavede 
elastik-pistoler, lavede papir og 
filtede små bolde med en klokke 
i. Ulve er meget lærenemme og 
det blev lavet en masse fine og 
lækre ting!

Aftenen bød på en uventet hæn-
delse: midt under lejrbålet blev 
dagens kassebeholdning i lejrens 
bank røvet! Straks var ulvene klar 
til at opklare røveriet. Hurtigt 
fandt de det første spor, som ledte 

De farlige Daltonsbrødre ved deres gemmested.



Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007

hen til den lokale salon, hvor ul-
vene udspurgte bartenderen. Han 
ville ikke sige noget, med mindre 
de ville spytte om kap med ham. 
Men ak og ve, inden ulvene nå-
ede at spytte, havde bartenderen 
drukket al whiskyen og kom til 
at fortælle dem om indianeren 
”Han som taler i søvne mens han 

sover”, som vidste mere om, hvor 
røveren og pengene var. Hurtigt 
fandt ulvene indianeren og fandt 
ud af, at eneboeren vidste mere. 
Det viste sig dog, at eneboeren 
havde brug for hjælp før han 
kunne hjælpe de kvikke ulve. Da 
ulvene havde hjulpet den stak-
kels eneboer, blev de vist vej til 

Mads og Ingrid-Maria kæmper ihærdigt mod hver deres sliksut, som hænger på en snor 
og skal spises uden at bruge hænderne.. De er nogle små slyngler, de sutter!
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Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007
en mand, som havde set røveren 
gemme noget. Ulvene fandt man-
den, som fortalte, at han rigtig nok 
vidste, hvor røveren havde gemt 
en seddel, der fortalte, hvor byt-
tet var gemt. Desværre var sedlen 
gemt i en masse hestepærer... Ul-
vene lod sig ikke afskrække af at 
få beskidte hænder og gik straks i 
gang med at gennemsøge de lune 
pærer... adr, det var klamt. Efter 
kort tids søgen blev sedlen fundt 
og pengene afleveret til deres 
rette ejermand. Det kan bare det 
dér de ulve!

Turen gik til Overdrevet
Mandag skulle ulvene på hike. 
De små ulvefødder skulle ud og 
se den store verden. De forlod 
lejren ved 11-tiden og satte kursen 
mod Overdrevet i Hinnerup. Der 
ventede Julles storebror, som ville 
give ulvene en lille rundtur på 
Overdrevet, hvor der var får, svin 
og små søde høns. Men hvad lede-
rene ikke havde regnet med var, at 
ulvene gik den første del af hike 
på kun 1,5 time! Det var dobbelt 
så hurtigt som beregnet. Heldig-
vis var det ikke noget problem, 
og ulvene nød deres madpakker 
sammen med Julles storebror på 
Overdrevets græsplæne.

Efter rundturen vendte ulvene 
snuden hjemad igen. Denne 
gang var tempoet lidt lavere, så 
lederne kunne følge med. Efter 
en lille omvej kom ulvene til et 
busstop, hvor Mette ventede med 
kage og saft. Det gjorde godt i de 
ømme fødder og ben! 2500 skridt 
efter det sidste stop, var ulvene 
hjemme igen.

Ulvene var trætte efter den lange 
tur på ca. 10 km. Resten af dagen 
blev tilbragt på langs og ulvene gik 
tidligt til køjs, så de kunne være 
klar til tirsdagens strabadser.

Festdag
Tirsdag skulle ulvene holde fest 
på bedste nybyggemanér. For-
middagen gik med hyggelige og 
sjove aktiviteter. Der blev lavet 
bue og pil, dryppet lys og lavet 
lejetøj af plastikposer og cykel-
slanger.

Om eftermiddagen var der en 
stor konkurrence. De tre hold 
dystede mod hinanden i mange 
forskellige aktiviteter. Der var 
bueskydning, hestevæddeløb, cy-
kelslangetræk, vaske guld på tid, 
brændehugning, dressurridning 
og meget meget mere. Sikke en 
eftermiddag! Ulvene dystede i tre 
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Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007

Øverst: Sarah og Anders skyder med vandpistol. De skal ramme en kop og den, som får 
mest vand i koppen, har vundet. 
Nederst: Mads sidder klar med bue og pil.
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Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007
timer og til sidst blev det bedste 
hold kåret.

Om aftenen skulle der være fest-
middag. Claus havde hentet et 
bassin fuldt af levenede ørreder, 
som skulle fanges, renses og 
tilberedes over bål. Det blev til 
mange hyl fra ulvene, når fiskene 
slog med halen eller hoppede op 
ad deres spand. Men hovederne 
kom af og fiskene blev renset. Til 
sidst blev de svøbt i madpapir og 
våde aviser og lagt på bålet. Nøj, 
de smagte godt!

Efter maden fik ulvene besøg af 
en vaskeægte cowboy! Han var 
kommet langvejsfra for at lære 
ulvene at danse square dance. 
Ulvene var rigtig gode og snart 
hoppede de alle sammen rundt 
i takt og svingede med arme og 
ben. Hvilket pragtfuldt syn! De 
var helt bidt af det og det ene 
ekstranummer tog det næste. Til 
sidst blev de dog for trætte og 
pandekager med is trak ulvene 
væk fra dansen.

Fortsætter på side 17

…  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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Program for Bæverne
September
4. Første møde med de nye bævere.
11. Tur til Ellebækken – seddel følger.
18. Vi begynder på mærket ”Bæverdammen”.
25. Tur til Skovhytten med forældre – seddel følger.
29. - 30. Bæverlejr på Hummelmosen – seddel følger.

Oktober
2. Vi fortsætter med mærket ”Bæverdammen”.
9. Optagelsescereremoni og udlevering af mærket ”Bæver-

dammen”.
16. Intet møde/Efterårsferie.
23. Tur til Sønderskoven v. Lystrup Kirke. Vi begynder på 

”Naturmærket”.
30. Vi arbejder med ”Naturmærket” – sjov med kartofler!

November
6. Vi arbejder med ”Naturmærket” – denne gang handler 

det om æbler!
13. Vi arbejder med ”Naturmærket” – kender du de forskel-

lige slags korn?
20. Vi arbejder med ”Naturmærket” – hvad ved vi om majs?
27. Tur til højen – husk lommelygte! - seddel følger.

December
4. Julehygge.
12. Lucia på plejehjemmet ”Sønderskovhus” - seddel følger.

Januar
8. Første møde efter juleferien.
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Program for Ulvene
September
10. Spejderbevægelsen er netop fyldt 100 år, og vi skal bruge 

nogle af efterårets møder til at finde ud af, hvad man la-
vede til spejder i ”gamle dage”. I dag går vi 100 år tilbage 
i tiden.

17. Sommejlejrgensyn. Sammen med resten af Lystrup Grup-
pe vil vi  genopleve sommerens lejre i lyd og billeder. Der 
kommer seddel  ud med flere oplysninger.

24. Spejder, da mormor var barn.

Oktober
1. Fuldmånemøde – vi skal lege og hygge os, og de nye ulve 

skal igennem en optagelsesceremoni.
6.-7. Weekend i Skovhytten – nærmere program følger.
8. Intet møde !! 
15. Efterårsferie 
22. Spejder, da mor var barn – hvad mon de lavede dengang?
29. Vi skal deles op i bander, så vi kan lære hinanden at ken-

de på tværs af klasser og alder.

November
5. Vi arbejder i banderne og tager sjove billeder af hinanden
12. Bandeløb.
19. 2. og 3. klasse skal på refleksløb  i plantagen. 4. klasse 

skal på Mowgliløb i skoven.
26. Put i bøtten 

December
1. Den traditionsrige juletur til Skårupgaard skov.
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Program for Troppen
September
11. Tropmøde: Patruljeinddeling og sammenrystning af de 

nye patruljer.
17. Sommerlejraften
25. Tropmøde og stabspatruljemøde: Bålmad
28.-30. Distriktsturnering - seddel følger

Oktober
2. Patruljemøde
9. Tropmøde 
16. Efterårsferie
23. Tropmøde og stabspatruljemøde
27.-28. Troptur
30. Patruljemøde: Scoutzoneløb

November
6. Tropmøde og stabspatruljemøde
13. Patruljemøde
20. Tropmøde

Endelig arbejder vi på at næste års sommerlejr skal gå til udlandet – 
men det kommer I til at høre meget mere om i løbet af efteråret!

Der har været en del skiften ud i lederflokken. Se adresse og telefon-
numre på de nye ledere bagerst i bladet.
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Program for Nisserne
September
4. Oprykning og eget spil  (Julle)
11. Ninjarope (Anders og Viktor)
17. Sommerlejraften - seddel følger
25. Sejle med Århus Maritim Cemter (Julle)

Oktober
2. Planlægge løb for troppen
5.-8. Tur til Sverige med Spejder Rejser. Husk tilmelding se-

nest d. 10 september!
9. Afholde løb for Troppen
16. Efterårsferie
23. Ikea-løb (Julle). Vi mødes ved Ikea kl. 19.00
30. Scoutzoneløb (Hos Stinne)

November
6. Byløb (Julle). Mødes på Klostertorv kl. 19.00
13. Bowling (Stinne og Christina)
20. Spilleaften (Victor og Anders)
26. Ulveløb i skoven. Bemærk det er en mandag! Vi mødes 

kl. 18.15 ved Spejderhuset.

December
4. Bolsjer (Kathrine og Julle)
11. Skøjtetur foran Musikhuset
18. Juleaften (Julle og Kathrine). Starter kl. 16. Kom når I kan.

Januar
8. Nisseting (Julle)
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Ulvenes nybyggerlejr i Søften 2007
Fortsat fra side 12

Pludselig var det slut
Onsdag. Den sidste dag. Tænk at 
der allerede var gået fem dage. 
Traditionen tro blev der tager tid 
på, hvor hurtigt ulvene kunne få 
spisebordet pillet ned. 19 minut-
ter tog det, hvilket var helt vildt 
hurtigt, da det havde regnet en 
del og besnøringerne derfor var 
meget stramme. På blot et par 
timer var hele lejren pakket sam-
men og man kunne ikke se, at der 
havde boet 15 ulveunger i fem 
dage på den græsplæne.

Efter frokost blev de sidste par 
timer brugt på leg og ballade. Ul-
vene dystede i spejderpaintball, 
hvor man kaster med stykker af 
strømpesokker, der er fyldt med 
mel. Når man bliver ramt får man 
en fin hvid plet på tøjet. Ulvene 
var derfor blevet iklædt en sort 
affaldssæk, så de ikke blev helt 
melet til inden de skulle ind i 
bilerne og køres hjem.

Da alle var blevet skudt blev der 
igen budt op til dans. Claus havde 
lånt CD'en fra dagen før med mu-
sikken til square dance og straks 
da tonerne lød fra højtalerne fløj 

ulvene op og svingede med arme 
og ben i takt til musikken.

Men alting har en ende og kl. 
16.00 begyndte forældrene at 
komme. Én efter én forsvandt 
ulvene fra nybyggerlejren i Søf-
ten. Det havde været en super-
fantastisk-mega-lækker lejr med 
15 super-duper ulve.

Til sidst er der kun at sige tak til 
Gerda og Susanne-mor, som var 
så flinke at hjælpe med oprydning 
og rengøring. Havde det ikke 
være for dem, så var vi sikkert 
ikke blevet færdige endnu...

Tak for lån af ulve, og vi håber vi 
må låne dem igen næste år!

Ulvelederne Lisbet, Daniel, Leif, 
Claus og Julle (og Karen) ¤
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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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Operation De Blå Smølfer

I år gik troppens sommerlejr i 
uge 27 til DDS’ernes spejdercen-
ter Forlev ved Skanderborg.  

Af Ida Petersen og Hanne Møller

Det ses ikke så ofte, at grønne 
spejdere tager på blå spejderlejre. 
Men I år havde vi tænkt os, som 
de ægte ninjaspioner vi er, at ud-
forske hvad det egentlig er, de blå 

går og laver. Sælger de spejder-
snus, eller laver de overhovedet 
noget? Her er vores rapport.

Ankomst
Vi startede ved hjemmebasen, Ly-
strup spejderhus. Vi steg på vores 
jernkrikker og tordnede derudaf. 
Det regnede, og vi tog regntøj på. 
Det holdt op med at regne, og vi 
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tog regntøj af. Og så begyndte det 
at regne igen, og vi… På trods af 
det, var det en vidunderlig smuk 
tur ad cykelstierne syd for Århus 
til Skanderborg.

Efter at have nedlagt adskillige 
af Danmarks bakker ankom vi 
lydløst som ægte ninjaspioner til 
lejren. Det vrimlede med blå spej-
dere overalt, oven i købet små, blå 
spejdere. Vi var de ældste på lej-
ren- De blå spejdere var på vores 
bæveres, ulves og juniorspejderes 
alder, så ingen lejrkærester i år. Vi 
blandede os med mængden, og vi 
påbegyndte opbygningen af vo-
res lejr. Vores lejr var selvfølgelig 
perfekt, næsten.

Aktiviteter
I løbet af ugen var vi på en række 
forskellige aktiviteter og vi må 
”desværre” indrømme, at det 
var nogle fede aktiviteter. Vi be-
steg klatrevæggen og mestrede 
kogekunsten at bage pizzaer, der 
sendte folks smagsløg til Italien, 
i hjemmelavede stenovne. Vi la-
vede udsøgte kvalitetsknive, som 
vi pudsede og sleb på hele ugen. 
Vi var i smedjen, hvilket specielt 
drengene syntes var sjov. De gik 
helt amok og bankede på alt og 
alle, de kunne komme i nærheden 

af. Bagefter var der tvunget bad 
for alle. Og der var varmt vand, 
dog kun i den ene bruser. 

Fællesdag
Der var også arrangeret en fælles-
dag, og vi benyttede selvfølgelig 
lejligheden til nærmere at udspio-
nere de blå spejdere. Hele lejeren 

Jonas svinger hammeren

Operation De Blå Smølfer
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blev delt i fire hold, der hver 
byggede et fort. Det ene fort mere 
vildt og uigennemtrængeligt end 
det andet. Så gik det ellers løs, der 
var åben krig. Reglerne var gan-
ske simple, forståeligt nok, der 
var jo smølfer (læs blå spejdere) 
tilstede, det gjaldt simpelthen om 
at stjæle hinandens guldpenge. 
Til det var alle kneb tilladt.

I løbet af legen fik vi mange små 
”tilbedere”. De yngste blå spej-
dere syntes, at vi vare mega seje 
og resten af lejren var det som at 
være superstar. Vi blev hele tiden 
genkendt på gaden. 

Aftensjov
Lejrbålene var mildest talt ikke 
noget at skrive hjem om, eller i 
det hele taget bruge blæk på. Det 
var ”blå nederen” humor, men så 
kunne vi jo grine lidt af det. Da vi 
ikke havde nogle blå sangbøger 
eller bare i det mindste et kopiark, 
kunne vi ikke engang synge med 
på sangene. Man følte sig udenfor 
fællesskabet. Men vores små lejr-
bål ved vores egen lejr var rigtig 
hyggelige.

Til gengæld var der et sejt natløb, 
hvor man skulle smugle, snyde, 
bedrage, handle og gamble. Der 

var ikke det, som ikke var tilladt, 
selv overfald og afpresning skete 
bag politiets ryg. Lystrup Gruppe, 
som jo var i deres rette miljø, slog 
sig igennem og vandt stort.

Svømmepøl i telt   
Drengene var så beskidte, at selv 
Vor Herre ville have dem bare lidt 
rene. Han åbnede for sluserne, 
og hele natten stod det ned i 
lårfedestråler med vand. Næste 
morgen sejlede drengene i deres 
egen kæmpesø. Alle deres ting 
var gennemblødte og flød rundt 
i overfladen. Så blev der sendt 
en stafet til Skanderborg for at 
tørre soveposerne, og resten blev 
hængt til tørre. Drengene var 
(censur, red.) sure over, at pigerne 
var knastørre. 

Konklusion 
Alt i alt var det en god lejr med 
mange mindeværdige oplevelser. 
Og vi fandt ud af, at de blå spej-
dere ikke er så slemme, som vi 
troede. ¤

Operation De Blå Smølfer
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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:

Kathrine Dyrendom Jensen

fra Nisserne for den fine arti-
kel om "Maskot a Lot". Artik-
len kan du finde på side 23-24.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 2007 23

Maskot a lot
Maskot a Lot blev i år afholdt i 
weekenden den 18- 19. august, 
hvor spejderne endnu et år ind-
tog Tivoli med storm.

af Kathrine Dyrendom Jensen

Så godt som kl. 11 denne lørdag 
morgen, var en flok mere og/
eller mindre frisk spejdere mødt 
op ved tivolis bagindgang klar til 
endnu et år med maskot alot. 

Efter vi havde fået retningslinjer-
ne, så som ikke at tage hovederne 
af mens børene ser det, ikke at tale 
og nok lige så vigtigt ikke at dele 
vitaminpillerne, fra Multitab ud 
til de små hurtige udfald fra bør-
nene hænder, gik vi ud i parken. 

Små søde halehivende børn
Dragter og hjælper blev uddelt og 
endelig var vi i gang. De mange 
fremmødte spejdere var nu i en 
helt anden verden fyldt til randen 
med frække halehivende unger 
og små søde børn med kys og 
kram. 

Efter at være gået rundt i en tyve 
minutters tid, gjorde alle maskot-
terne sig klar til den store ma-
skot radiobilskørsel, hvilket trak 
vældig mange børn og voksne 

til. Klokken 12 præcis 
var vi alle placeret i en 
radiobil på den ene eller anden 
måde. Nogle af os måtte dog 
have en hjælpende fod, eftersom 
de store maskotpoter ikke kunne 
klemmes ned over speederen, el-
ler i det hele taget klemmes ned 
i vognen. 

På trods af denne lille detalje så 
det enormt sjovt ud. 

Efter at have været i dragten i 
over en halv time, med begrænset 
ilttilførsel og en svag men trods 
alt lunken sol var vi en smule, 
for ikke at sige meget, klamme, 
da vi endelig kom ud. Men efter 
en pause og et par af aben Rynkes 
juice, byttede maskot og hjælper 
rundt og gik endnu en runde i 
parken.

Hva, hvor ska' vi hen, du?
Hugo og den blå ishockey ulv, 
var blandt andet på besøg i de 
mindre børns hoppeland, hvor de 
helt små fik lov til at hoppe med 
Hugo, den kendte tv-stjerne, der 
nok trods alt var den mest kendte 
og ikke helt så farlige maskot. 

Dette års maskotter sluttede en 
lang og varm dag af med et op-
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tog gennem hele Tivoli, 
hvor de til sidst endte 

ved den store sene sammen med 
Pierrot og Ronald Mac Donald, 
der blev takkede af for i dag og 
vi fik endelig fri.

I et par år har spejderne fra Ly-
strup haft tradition for at tage 

Maskot a lot
i tivoli i klædt de store maskot 
dragter af forskelligt udvalg. 
Disse dage belønnes 15.000 kr til 
gruppen og en fribillet til hver 
enkelt af de frivillige spejder 
hjælpere. ¤ 

Sponsorcykelløb.
Århus Y's Men's Club Nordstjer-
nen stod igen i år bag sponsor-
cykelløbet ”Nordstjerneløbet” 
i Risskov til fordel for nogle af 
samfundets svageste.

Af Susanne Petersen

Årets overskud går til Kirkens 
Korshær i Århus, KFUMs sociale 
arbejde på Café Parasollen i Viby 
samt lokalt børne- og ungdomsar-
bejde. De to hovedmodtagere kan 
se frem til et klækkeligt tilskud, 
idet ”Nordstjerneløbet” gav et flot 
bruttooverskud på ca. 96.000 kr.

Det er anden gang, at vi fik mu-
lighed for at indtjene 4.000 kr. 
til gruppen ved at stille med 14 
personer til at stå trafikvagt ved 
cykelløbet, der blev kørt på en 2.3 
km rundstrækning i Risskov. 

Løbet varede halvanden time, så 
det var en overkommeligt indsats 
der var krævet fra vores side.

Jeg vil gerne sige mange tak til 
de fem forældre, der meldte sig 
under fanen til denne opgave. 

Og jeg er da også helt overbevist 
om, at rytterne fik fornyet energi 
når de rundt på ruten passerede 
bæverne Johanne, Camilla og Ole 
Rune der var parat med klap og 
opmuntrende tilråb til de hårdar-
bejdende cyklister. 

Efter løbet hyggede vi os med 
snak, grillpølser, øl og soda-
vand.

Vi ses til næste cykelløb! ¤
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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 Morten på 2078 4564 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 og holder møde hver tirsdag kl. 
19.00-21.00. 
Ring til Johannes på 4086 9895 for yderligere 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
Christina Blomstrøm Per Kjaelsvej 5 86 22 67 64
 christina_blomse@hotmail.com 28 44 67 64
Inge Bissenbakker Hæstvej 20A, Todbjerg 86 22 96 56

Stinne Kjær Olesen Porsebakken 1 40 11 61 46
 stinne_k_o@hotmail.com
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 
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
Gitte Kjær Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14
 gitte.kjaer@petersen.mail.dk 25 83 06 61
Glen Wheler Jespersen Vestre havevej 46 
 wheler@jubiimail.dk 61 39 09 00
Leif  Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14 

lejope@mail.tele.dk 51 80 09 58

Tropsleder
Morten Højbjerg Jacobsen Oslogade 14 st, tv, Århus N 86 93 79 73
 mhj@kfumspejderne.dk 20 78 45 64

Tropsassistenter
Anders Grønhøj Rosenhøj 5A, 3. mf,  29 91 79 92
 ag2@sol.dk
Christian Sandvei-Hansen Lomvievej 19, Skødstrup 22 17 18 41
 sandvei-hansen@mil.dk
Karen Bruhn Kaserneboulevarden 15, 2. tv., Århus C
 karenbruhn@hotmail.com 21 83 85 01

Seniorleder
Johannes  Damsgaard-Madsen Kaserneboulevarden 15, 2. tv., Århus C
 johannesdm@mac.com 40 86 98 95

Klanleder
Birgitte B. Scharling Dortesvej 3, 2. tv, Brabrand    

bscharling@get2net.dk 22 17 12 10

Klanassistent
Karen Bruhn Kaserneboulevarden 15, 2. tv., Århus C
 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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