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Så er det adventstid igen
Så er det adventstid igen, og 
mon ikke, der også i år bliver 
ophængt en mistelten i mange 
hjem. Så har man anledning til 
at stjæle nogle ekstra kys i de-
cember måned.

Af Lisbet Mejlgaard

”At tage misteltenen i ed” er et 
gammelt udtryk. Det stammer fra 
den nordiske mytologi, hvor gu-
den Balders mor ville sikre sin søn 
på alle måder, og derfor fik alle 
træer i verden til at aflægge ed på, 
at de ikke ville skade Balder. Dog 
glemte hun at tage misteltenen i 
ed, og af dens bløde grene flettede 
Loke en pil, som dræbte Balder.

Også nutidens forældre er opta-
get af at sikre deres børn. Vi smø-
rer dem i cremer uden parfume, 
udstyrer dem med refleksbrikker 
og cykelhjelme, kører dem i bil til 
og fra skole, tegner livsforsikrin-
ger og nedfryser stamceller. Det 
er godt, vi passer på vore børn, 
men heller ikke nu om dage, kan 
vi tage alle misteltene i ed. Vi er 
nødt til at leve med risikoen for 
at miste, for det er livets vilkår. I 
stedet for at værne vore børn mod 
alt i livet, må vi hellere prøve at 
lære dem at leve det, så de pas-
ser på både jorden, sig selv og 

hinanden. Det er også en del af 
spejderarbejdet.

Livet er vores største gave, og 
som alle andre gaver er det først 
noget værd, når det bliver pakket 
ud og brugt.

Glædelig advent! ¤

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
info@lystrupgruppe.dk
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Livet i Bæverdammen!
Efter sommerferien sagde vi 
farvel til de ”gamle” bævere, 
der rykkede op til ulveflokken. 
Heldigvis har vi fået nogle nye 
bæverbørn, så vi nu er en lille 
men god bæverflok på 10 bæve-
rebørn samt nogle gode ledere/
hjælpere. Vi har haft det rigtig 
sjovt og hyggeligt sammen her 
i løbet af efteråret, mens vi har 
lært hinanden at kende.

Af Susanne Petersen

Vi har arbejdet med mærket ”Bæ-
verdammen”. Vi har bl.a. snakket 
om, hvad det vil sige at være 
KFUM-spejder og det at være 
en del af et stort fællesskab. Vi 
hører mange af bævermor Ger-
das gode fortællinger og slutter 
hvert møde med sang, Fadervor 
og ”håndtryk”.

Desuden har vi leget bæverlege, 
lært om hvad bæveren er for et 
dyr og hvad vi har til fælles med 
bæveren. Vi har også været på 
en sej bæverlejr sammen med 
bævere fra andre grupper i vores 
distrikt. Siden efterårsferien har 
vi arbejdet med temaet ”Høst”, 
hvor vi blandt andet har beskæf-
tiget os med kornsorter, æble-
jordbær marmelade, majsbrød 
og kartofler. 

På gruppens hjemmeside under 
"Billeder" kan du se billeder fra 
bævernes tur til Ellebækken i 
september måned.

Til december skal vi traditionen 
tro gå Lucia-optog og synge 
julesalmer for de ældre på Søn-
derskovhus. Det plejer at være en 
meget bevægende oplevelse for 
både de ældre på plejehjemmet, 
vores bævere og de ulve, som er 
søde at hjælpe os denne dag.

Kirkemærket
I januar afholder Lystrup gruppe 
Nytårsparade, og i den forbin-
delse vil bæverne tage aktivitets-
mærket ”Kirkemærket”. Vi vil 
blandt andet lære et par salmer, 
besøge Elsted Kirke, høre og 
genspille nogle små historier fra 
biblen og så selvfølgelig deltage 
i Nytårsparaden.

Forløbet afsluttes med en lille op-
visning for forældre og søskende, 
hvor vi vil synge en sang vi har 
øvet på, opføre en bibelfortælling 
og få overrakt ”Kirkemærket” el-
ler ”Kirkediplomet”.

Male katten på tønden
Det er en efterhånden en fast 
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Livet i Bæverdammen!

tradition at bæverne maler de 
mest fantastisk flotte tønder til 
Fastelavnsgudstjenesten i Elsted 
Kirke. Det bliver spændende at 
se, hvordan vores tønder kommer 
til at se ud i år!

I løbet af vinteren/foråret vil vi 
arbejde med vores sanser. Vi skal 
se på, hvad vi bruger vores sanser 
til og hvordan det er at undvære 
dem. Vi skal blandt andet finde 
ud af, hvordan en blind person 
smører mad, hvordan man bæ-
rer en lam person, hvor gode vi 
er til at gætte lyde og så skal vi 
lege nogle kims-lege. Foruden 
arbejdet med ”Kirkemærket” og 
sanserne vil vi også bruge lidt tid 
på vinter- og fastelavnshygge.

Vil du være bæver?
Har du en kammerat/veninde 
der er blevet nysgerrig og har lyst 
til at se, hvad det er for noget du 
går til, så er du altid velkommen 
til at tager ham eller hende med 
til et par møder.

HUSK altid at være godt klædt på 
efter vejret, da vi nogen gange er 
ude – også i dårligt vejr! 

Nu er det blevet mørkt når bæ-
vermødet slutter, så husk derfor 

Jeres cykellygter og reflekser, hvis 
I selv skal cykle eller gå hjem fra 
mødet!

Bæverhilsen fra 

Bævermor Gerda, Susanne, Inge, 
Stinne og Christina ¤

Redaktionen beklager
I sidste nummer af Grøn Gren 
bragte vi en meget flot tegning 
af Daniel, som er tidligere 
bæver. Redaktionen glemte 
desværre at skrive, at Daniel 
deltog i konkurrencen som 
Juniorrapporter.

Redaktionen beklager fejl-
tagelsen og har besluttet, at 
Daniel også skal kåres som 
Juniorrapporter.

Et stort tillykke og en pose 
spejderhalg er på vej til  
Daniel.
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Fra de friske og superseje bævere 
der var på lejr på Hummelmosen 
29.-30. september 2007

Bæverlejr på Hummelmosen

- Fedt at sove i telt  (Gerda og Christina).

- Regnen trommede så 

hårdt på teltet, at man 

måtte holde sig for ørerne 

(Ole Rune).
- Det var rigtig hyggeligt 
(Amalie).

- Vi fik alle en rund 
bold, der var en kikkert 
(Lasse).

- De voksne var Pippi, Emil 
og Alfons Åberg (Gerda).

- M
an
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- Vi havde "glemt" 
madpakker; men 
bævere deler så fint 
med hinanden, at 
vi også fik frokost, 
endda en vældig 
stor burger(Carl).

- Det regnede næsten hele tiden, og ma-
lingen løb ned ad vores billeder. 
Men vi havde det fint (Alle).

- Der var en masse bævere (Victor).



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2007-20088

Ulvetur med ulvene om ulve

…  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 …

Line fra Ulvene har tegnet denne flotte 
tegning fra Ulevenes ulvelejr.
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Ulvetur med ulvene om ulve
Når man nu er blevet ulv ved 
spejderne, bliver man nød til 
også at kende til de rigtige ulve 
i naturen, derfor var hele flokken 
fra Lystrup taget til Skovhytten 
en weekend for at høre om og 
studere ulve.

Af Leif Petersen

Desværre var der lige den week-
end mangel på ulveledere, men 
heldigvis var der et par meget 
flinke ulvemødre som sagde ja til 
at tage med og hjælpe. Det var en 
rigtig stor hjælp og vi håber da, 
at andre ulveforældre vil deltage 
i lignende arrangementer en an-
den gang.

14 ulve og godt vejr
I alt 14 ulve var med, og vi var 
utroligt heldige med vejret. Lidt 
koldt men tørvejr og lidt sol ind 
i mellem.

Mange at de nye ulve har aldrig 
prøvet at lege med rafter, tovværk 
og besnøringer. Derfor var byg-
ning af ulvehuler netop med raf-
ter og tovværk en af opgaverne.  

Det så fantastisk ud, ganske vist 
gik der en del ekstra tovværk til 
besnøringerne, men til gengæld 

så vi besnøringer som aldrig er set 
tidligere. Resultatet var fantastisk 
og hulerne blev så gode, at det 
var lige før vi ikke kunne få dem 
adskilt igen, da vi skulle hjem.

Meget meget mørkt
Det er mørkt om aftenen i Skov-
hytten, meget mørkt. Vi har jo 
ikke elektrisk lys i Skovhytten. 
Alligevel var alle ulvene friske på 
et natløb i skoven. 

Og selvfølgelig er det rart, at gå 
tæt sammen, også selv om man 
har lommelygter med og der er 
reflekser for hver 10 meter. Men 
begge ulvelederne har da fortsat 
to arme, selv om de vist er blevet 
lidt længere efter natløbet.

Tak til tanterne!
Vi havde en rigtig hyggelig og 
god weekend, og endnu en gang, 
tak til Martins mor og Johannes' 
mor for deltagelsen i weekendens 
arrangement. Det var en stor 
hjælp. ¤
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Ulvetur med ulvene om ulve
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Livet på rådsklippen
Hvad er det de laver ved ulvene
Åhhhh jo! Vi har da fejret spej-
derbevægelsens 100 års fød-
selsdag, og det har ikke været 
kedeligt. 

Af Fiel Nesretep

Vi prøvede at lege, vi var spej-
dere, som da mormor var spejder 
og da mor var spejder. Det var 
da meget sjovt at prøve, men 
nutidens spejder en nu det bed-
ste. Tænk engang, man skulle op 
til en spejderprøve for at kunne 
blive spejder i gamle dage! Det 
skal vi heldigvis ikke mere.

Den vildeste prøve er, når der 
er optagelsesceremoni, og det er 
ikke så svært, hvis man bare er 
god til at spise kage og drikke 
saftevand. Vi prøvede det faktisk 
den 1. oktober og alle bestod med 
højeste karakter.

Weekenden efter var vi i Skovhyt-
ten og lærte en masse om rigtige 
vilde ulve, men det kan i læse om 
et andet sted her i bladet.

Bander
Nu er vi også blevet opdelt i 
bander. En bande består af en 
bandeleder, en bandeassistent og 
så fire menige medlemmer. Ban-

den holder altid sammen og den 
består af både piger og drenge. 
Vi har allerede lavet vores egne 
regler i banderne og banderåb, 
som vi har øvet os på. Til næste 
møde skal vi på et bandeløb for 
at se, om alt det om samarbejde, 
som vi har aftalt, nu også virker i 
virkeligheden.

Sidste møde i år
Lørdag den 1. december har ul-
vene det sidste møde for i år. Her 
skal vi en tur i skoven og hjem i 
Spejderhuset og lave juledeko-
rationer. Der ligger en seddel på 
vores hjemmeside hvor hele turen 
er beskrevet.

HUSK!
Og lige til sidst: Kære ulveforæl-
dre, husk at gi’ Jeres ulve varmt 
tøj med til spejder, da vi for det 
meste er ude. ¤
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Troptur til Hadsten
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Troptur til Hadsten
Troppen var på tur til Hadsten. 
Her følger billeder fra turen. Og 
som vi ved, siger billeder mere 
end tusind ord... Tak for en god 
tur! ¤

Billeder Poul Høg
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Troptur til Hadsten
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Troptur til Hadsten
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Livet som leder i Troppen

Hej! Jeg hedder Poul og er ny 
leder i spejder- troppen. Jeg er 
kommet med efter ferien og vil 
derfor gerne præsentere mig, så 
I ved lidt om, hvem jeg er.

Min ”spejderkarriere” startede 
som FDFer ude vestpå - i Skjern. 
Det var naturligt, da ens forældre 
og søstre var FDFere og KFUK-
spejdere. Siden er det blevet til 
mange gode oplevelser som rover 
og leder i Tarm, leder i Åbyhøj og 
rover i Sønderborg, hvor jeg også 
var leder for en flok FDFer.

Jeg har været leder for nogle 
puslinge (bævere), men fandt ret 
hurtigt ud af, at det ikke var der, 

jeg skulle være. Siden har jeg ude-
lukkende været leder for spejdere 
( væbnere/seniorvæbnere ) og 
seniorer.

Når jeg ikke lige går til spejder, ar-
bejder jeg som ingeniør for Terma 
med udvikling af elektronik.

Jeg er uddannet elektriker og 
ingeniør. Ingeniøruddannelsen 
tog jeg i Århus, men har været 
bosat på Als de sidste 3,5 år. Her 
arbejdede jeg for Siemens Flow 
Instruments med udvikling af 
måleinstrumenter. ¤

Goddag til ny leder i Troppen

Efter en stor udskiftning i leder-
staben er der nu ved at være styr 
på sagerne.

Af Karen Bruhn

Efter ferien var vi tre nye ledere i 
Troppen. De gamle ledere havde 
fået arbejde, blevet færdige med 
deres uddannelser, fået børn og 
søgt nye udfordringer. Så det var 
med en vis usikkerhed, at vi tre 
nye ledere tog fat.

Lederstaben består nu af Morten, 
Christian, Poul og Karen. Vi har 
alle været ledere før andre steder, 
og glæder os til at være ledere for 
de mange søde og sjove Tropspej-
dere.

Vi vil i de næste numre af Grøn 
Gren skrive en kort beskrivelse af 
os, så I ved, hvem vi er. Og har I 
spørgsmål, så ring, mail eller kig 
forbi til et møde. Så giver vi en 
kop kaffe. ¤
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Program for Bæverne
December
4. Julehygge – med bl.a. risengrød og pebernødder.
11. Juleferie – Intet møde
16. Lucia på plejehjemmet ”Sønderskovhus” kl. 14.30 - sed-

del følger. Bemærk datoen - det er en søndag!
18. Juleferie – Intet møde

Januar
8. Begynde på ”Kirkemærket” - øve sang og male mosaik-

ker til Nytårsparaden.
13. Nytårsparade i Lystrup Kirke kl. 14.00 – seddel følger.
15. Arbejde med ”Kirkemærket” – øve bibelfortælling.
22. Afslutning på ”Kirkemærket” – opvisning for forældre, 

søskende og venner i Elsted Kirke kl. 17.15 efterfulgt af 
fællesspisning i spejderhuset kl. 17.45 – seddel følger.

29. Male fastelavnstønder - og guffe fastelavnsboller :-)

Februar
3. Fastelavnsgudstjeneste i Elsted Kirke – seddel følger
5. Vintertur – husk at klæde jer godt på!
12. Vinterferie – intet møde.
19. Arbejde med vores sanser – hvad bruger vi dem til?
23. - 24. Lodseddelsalg med efterfølgende gruppetur – seddel 

følger
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Program for Ulvene
Januar
7 Vel mødt efter nytår – vi skal forberede os til nytårspara-

den.
13. Denne søndag er der nytårsparade i Lystrup Kirke kl. 

14.00 for hele familien – seddel følger
14. Hvordan undgår man ulykker, og hvad gør man, hvis det 

først er gået galt?
21 Vi binder Leif ind i plaster og behandler ham for solstik.
28. Så er det tid til fuldmånemøde med historie og kage.

Februar
3. Denne søndag er der fastelavnsgudstjeneste i Elsted kirke 

– seddel følger
4. Knob og knuder. Vi skal øve os og lære nyt og alle skal 

lave en knob-tavle med de knob, de har lært.
11. Vinterferie
18. Mere leg med tov – måske lærer vi nogle tov-tricks
23. - 24. Vi skal sælge mange lodsedler, og derefter tager hele 

gruppen på weekendtur sammen.
25. Intet møde!

Marts
3. Lidt af hvert – hvad har du lyst til??
10. Æggemøde – det er snart påske, og hele dette møde kom-

mer til at handle om æg.
17. Påskeferie – intet møde!
21. Påskeferie – intet møde!

Vi regner med at tage på Eventyrweekend d. 12.-13. april – sæt kryds 
i kalenderen!
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Program for Troppen
Troppens program
Grundet tekniske vanskeligheder, er Troppens program ikke med i 
bladet. Programmet vil blive delt ud som løsblad til Troppen sammen 
med bladet.

Programmet kan findes på www.lystrupgruppe.dk



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2007-200820

Program for Nisserne
December
3. Distriksseniorafslutning – vi skal ud og bowle!
11. Juleafslutningsmøde – Skøjtetur foran Musikhuset
18. Aflyst på grund af juletravlhed!

Januar
8. Nisseting (Julle)

Hvad er Nisseting?
Nisseting er Nissernes rådsmøde. Det er her, vi finder ud af, hvad vi 
skal lave det næste halve år.

Hver Nisse skal til Nisseting medbring:
• tre gode idéer til møder
• en kalender
• en julegave til 20 kr
• godt humør
• 10 småkager
• og en "snebold".
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Alternativ spejderhjælp
Spejderhjælp afholdes hvert år. 
I en hele uge arbejder spejdere 
i det ganske danske land på at 
tjene penge, der så går til for-
skellige godtgørende formål. I år 
går pengene til Sudan i Afrika.

Af Ida Kjær Petersen

Her bor mange menneske i flygt-
ningelejr uden for landets græn-
ser, fordi der i mange år har 
været krig i Sudan. For mange af 
de mennesker kan det slet ikke 
betale sig at tage tilbage til deres 
hjemland, fordi der er så ringe 
forhold. I flygtningelejrene er der 
rent vand, mad, skoler og hvad 
der ellers er nødvendigt. I Sudan 
til gengæld er der næsten ingen 
af delene. For at få rent vand skal 
man nogle steder gå op til otte ti-
mer, det vil sige, at en hel arbejds-
dag går med bare at hente vand. 
Derfor har mange af flygtningene 
faktisk aldrig været hjemme, men 
har altid boet i lejren.

Det gør en forskel
Spejderhjælp gør faktisk en for-
skel, da man for sølle 65 kr. kan 
give et barn mad i en måned! Så 
kan man så begynde at tænke 
over, hvor lidt 65 kr. betyder for 
os. For 65 kr. kan man herhjemme 

ikke engang få en bio-
grafbillet. Det er ikke 
engang en T-shirt. Det er et kilo 
økologisk 6-8 % hakket oksekød. 
Så når rigtig mange tjener lidt, så 
har det en stor virkning.   

Sjovt alternativ
Måden man tjener pengene på, 
er for eksempel ved at udføre et 
stykke arbejde for ens mor og far, 
nabo, mormor eller lignende. Man 
kan feje blade op, tømme skralde-
spand, støvsuge, vaske op, slå 
græs, passe børn, gå tur med en 
hund og så videre. Så skriver man 
på et lille fint kort, hvad man har 
gjort og hvor mange penge man 
har fået for det. 

Det var den lidt mere traditionelle 
og måske lidt kedelige måde. 
Man kunne også gøre som jeg og 
en veninde gjorde. Vi tog vores 
kort med i skole og fortalte vores 
klasse kammerrater, hvad spej-
derhjælp gik ud på. Og så fik vi 
ellers en masse små sjove tjanser. 
De var faktisk meget interesserede 
i, hvad vi spejdere endelig gik og 
lavede, så vi sang spejdersange og 
råbte råb og fortalte. Vi gav også 
massage, lavede folks lektier, 
hentede deres bøger over i kassen 
og fejede i stedet for duksen. Alt 
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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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sammen gav det lidt penge plus 
at det var lidt sjovere. Det var 
også smart, fordi det var tidsbe-
sparende, og da vi jo gjorde det i 
skolen og i frikvartererne, var vi 
fri for at gøre det om aftenerne og 
i weekenderne. Sådan kan man 

også tjene penge, når 
der er Spejderhjælp, og 
sådan er der garanteret mange an-
dre lidt sjovere og utraditionelle 
måder at gøre det på. Det er kun 
fantasien der sætter grænser! ¤

Alternativ spejderhjælp

Uddrag fra www.spejderhjaelpen.dk:

"For andet år i træk er børn og unge på vej hjem til Sydsudan fra 
flygtningelejren Kakuma i Kenya mål for aktiviteterne i Spejder-
hjælpsugen. På vej hjem projektet startede i 2006 og afsluttes i 
2008.

Spejderhjælpens projekt ”På vej hjem” fokuserer på at forberede 
de 40.000 børn og unge i Kakuma-lejren på at vende hjem. Børn 
og unge er ikke en målgruppe, når hjemsendelsen skal forberedes. 
De har ingen ”billeder” af Sudan i dag og kender ofte kun Sudan 
fra de voksnes fortællinger fra borgerkrigen. De unge ved hvad de 
har i Kakuma: Rent vand, skoler,hospitaler, rimelig sikkerhed uden 
landminer - og rettigheder. Dette gælder ikke mindst pigerne, der i 
lejren har en ligestilling, som ikke nødvendigvis findes i Sydsudan. 
Her bortgiftes mange piger stadigvæk til ældre mænd mod en beta-
ling i køer. I Kakuma-lejren organiserer Spejderhjælpen bl.a. møder, 
hvor unge kan mødes og tale om deres forventninger og tanker med 
hinanden og ansatte fra bl.a. FN, der ved noget om virkeligheden 
i Sydsudan. Spejderhjælpen sørger også for, at unge kan tage på 
besøg hjemme i Sydsudan og vende tilbage med informationer og 
reel viden som lejrens øvrige unge efterspørger.

I Twic East County og Duk County i Sydsudan, hvor Spejderhjælpen 
skal arbejde fra næste år, er der stort set ingenting lige nu og mange 
børn og unge passer køer i stedet for at gå i skole. Det vil Spejder-
hjælpen være med til at ændre på."
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Sverige!
Den 5. oktober tog jeg og et par 
andre seniorer op i det kolde 
nord, eller rettere vi drog af sted 
mod Sverige for at gå hike.

Af  Christian Dalgaard Sørensen

Vi blev hentet af en minibus ved 
musikhuset i Århus. Derefter kør-
te vi til Vejle, hvor andre skulle på. 
I alt blev vi 6 spejdere og 3 ledere. 
Så gik turen ellers over stok og 
sten. Først over Fyn, så Sjælland, 
så med færge til Sverige og til 
sidst en lille køretur til der, hvor 
vi skulle overnatte første nat.

Hytten lå ude i en skov, og der 
var både elektricitet og alt mu-
ligt. Lidt længere nede af vejen 
var der toiletter med skyl. Efter 
en velfortjent nats søvn, drog vi 
ud til Sönderäsen Nationalpark. 
Det var der vores hike begyndte. 
Hurtigt fandt vi ud af, at dette 
ikke var nogen helt almindelig 
hike, men en distrikthike. Temaet 
for denne var Japan i 1600-tallet. 
Så vi blev sendt af sted sammen 
med nogle svenske spejdere.

Balance, smidighed og hu-
kommelse
På vores færd mødte vi nogle 
forskellige poster. Der var en, 

der skulle teste balancen, en der 
skulle teste smidighed, og en der 
skulle teste hukommelse og et 
par stykker mere. Turen foregik i 
et bakket, men meget flot terræn. 
Da vi endelig nåede vores over-
natnings sted, begyndte vi med 
det samme at slå vores medbragte 
bivuak op. Da vi var færdige med 
det, var det så småt begyndt at 
blive mørkt. Men det skulle ikke 
forhindre os i at lave noget spas.

På hiken havde nogle af delta-
gerne fået klemmer, og disse 
klemmer bestemte hvilken rang-
orden man var i. Man kunne for 
eksempel være tjener eller ninja. 
Om aftenen fik hver lille gruppe 
så til opgave at lave noget, som 
lige passede til deres rangor-
den. Jeg var tjener, så jeg skulle 
tilfredsstille kejseren på bedst 
mulige måde. Da dette var endt 
gik vi alle i soveposerne.

Frem og tilbage er lige langt
Dagen efter skulle vi pakke vores 
bivauk ned, og rydde op. Så var 
det på tide at gå igen, men de 
svenske spejdere kunne godt lide 
at tage lidt fis på folk. Så vi gik i 
et par minutter op af en bakke, 
hvorefter vi blev dirigeret tilbage 
til overnatningspladsen igen. Nu 
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Sverige!
var der nemlig opvisning ved de 
andre hold, som havde været nin-
jaer og andre krigsfolk. Dette gik 
ud på, at hver gang kejseren råbte 
noget, skulle et af holdene gøre en 
bestemt bevægelse, og derefter 
stå helt stille. En avanceret form 
for stopdans. Så var det endelig 
tid til sidste del af turen, som var 
lidt mudret, men det tog vi med 
et glad smil. Denne sidste del var 
ikke så lang, og der var heller ikke 
nogle poster.

Da vi nåede frem til vores ”ende-
station”, blev de point vi havde 
skrabt sammen talt op, og en vin-
der blev fundet. Det var desværre 
ikke nogen fra den danske lejr, 
men en svensk gruppe. Derefter 
gik turen tilbage til Århus igen. 
Det var en kanon god tur, og jeg 
tror nok den bliver holdt igen 
samme tid 2008. Hvis i synes det 
har lydt interessant så bare hop 
på! Det var kanon sjovt! ¤

Turen til Sverige var arrangeret af Spejder-Rejser. Følgende er et uddrag 
fra www.spejder-rejser.dk:

Spejder-Rejser er et tilbud til dig, der gerne vil ud i verden på 
spejdermaner. Vi planlægger hver tur, så du både oplever stedets 
kultur og natur og får lejlighed til at mødes med spejdere i udlan-
det. Vi har kontakter over hele Europa, så vi giver spejderoplevel-
ser, hvor du får en helt særlig kontakt med de lokale.

På vores egne ture arrangerer vi det hele med rejseplan, overnat-
ninger, telte, mad, entreer osv. Det eneste du skal gøre er at pakke 
din rygsæk, så er alt det andet praktiske inkluderet i prisen. Med 
Spejder-Rejser slipper du for alt besværet med planlægning, og du 
behøver ikke bekymre dig om penge, når først rejsen er betalt.

Spejder-Rejser er ejet af KFUM-Spejderne i Danmark og fungerer 
som korpsets rejsebureau. Vi har 15 års erfaring og tilbyder hvert 
år 4-5 rejser, som vi arrangerer selv. Alle turguider arbejder frivil-
ligt. Derudover hjælper vi gerne grupper, troppe eller patruljer 
med at komme ud i verden.
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Oprykningsweekend
Vanen tro var vi på opryk-
ningsweekend i august måned. 
Det er her, spejderne rykker op 
fra en enhed til den næste under 
stor virvar og ståhej. Og i år var 
bestemt ingen undtagelse.

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Vi tog afsted en dejlig lørdag 
morgen. Ud til Skovhytten, vo-

res elskede hytte i Lisbjerg Skov. 
For derude er der en bakke. Ikke 
bare en almindelig bakke, men en 
ganske særlig en. Én, der egner 
sig til en svævebane. Og sådan 
en kan man ikke bare lade være 
med at bruge!

Hvad ungerne ikke vidste var, at 
klanen, en senior og et par ledere 
var taget ud til hytten fredag af-



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2007-2008 27

Oprykningsweekend
ten og havde bygget en stor, flot 
svævebane. Den var ca. 50 meter 
lang og gik hen over en dyb kløft. 
Den var meget meget flot, synes 
de stolte konstruktører selv.

Oprykningsceremoni
Svævebanen var omdrejnings-
punktet for oprykningsceremo-
nien. Der var to ture: én hen til 
kløften og én hele vejen over kløf-
ten. De fleste var meget modige 
og tog hele turen!

Efter oprykningsceremonien var 
der sjov og ballade. Mens bæver-

ne fangede frøer og ulvene tågede 
rundt, blev lederne og seniorerne 
udfordret af de kække spejdere 
til kæmpe-sække-hoppeløb. Og 
med kæmpe menes der kæmpe! 
Der kunne stå 5 voksne ledere 
i én sæk! Stå og stå er måske så 
meget sagt...

Lejrbål for hele familien
Om aftenen var forældrene in-
viteret med til lejrbål. Det var et 
mægtigt et af slagsen! Der var 
konkurrencer, sære indslag, ver-
densrekord i langspyt og meget 
meget mere.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2007-200828

Oprykningsweekend
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Men snart kaldte soveposerne 
og spejderne gik til køjs. Der var 
jo en hel halv dag mere inden 
hjemrejsen.

Så er der løb!
Søndag bød på løb. Der skulle 
laves mad over bål, kravles over 
forhindringer, trækkes i tov og 
meget mere.

Alting har dog en ende og efter 
løbet kom frokosten og så var det 
tid til at sige farvel. Men vi ses 
næste år til oprykningsweekend 
igen! ¤

Oprykningsweekend
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Turen går til Island
I anledeningen af spejderne 100 
års jubilæum har korpset opret-
tet en rejsepulje, som alle kan 
søge. Vi kan få dækket 60% af 
vores transport udgifter. Derfor 
har vi ledere en bøn: spejder-
troppen, seniorerne og klanen 
skal på sommerlejr på Island.

Af Johannes Damsgaard-Madsen og Karen 
Bruhn

Hvorfor skal det lige være Is-
land, er der sikkert nogen, der 
tænker. Der er flere grunde til, at 
vi gerne vil lige netop til Island. 
For det første er det er flot land 
med smuk natur og mulighed for 
oplevelser, som man ikke kan få 
i de nordiske lande. Og selvom 
Island ligger langt fra Danmark 
målt i km, så er kulturen ikke så 
forskellig fra vores egen. Det be-
tyder, at de vil være nemmere for 
vores spejdere at få kontakt med 
lokale spejdere på Island. Især da 
islændinge lærer dansk i skolen, 
hvorfor sprogbarrieren er meget 
mere overkommelig, end den 
ville være, hvis fællessproget var 
engelsk eller et andet fremmed-
sprog. Alt i alt er synes vi, der er 
rigtigt mange gode grunde til at 
tage til Island. Det håber vi, at I 
også synes.

Hvad skal der til?
Der skal dog meget planlægning 
til, for at det kan lade sig gøre. Vi 
har allerede søgt korpsets rejse-
pulje og fået 21.000 kr. Men der 
skal stadig en større sum penge 
til, før turen bliver mulig. Vi vil 
derfor i løbet af foråret lave for-
skellige ting, som kan være med 
til at finansiere turen. Derudover 
vil vi også søge forskellige fonde 
og puljer, så egen betalingen 
ikke bliver mere end 1.000 kr. pr. 
spejder.

Hvad er formålet med tu-
ren?
Vi synes, at det kunne være 
spændende og udfordrende for 
de ældre spejdere i Gruppen at 
komme til udlandet på spejder-
lejr og opleve det fællesskab, der 
er mellem spejdere på trods af 
forskellig nationalitet. Vi ledere 
har alle prøvet at være afsted på 
udenlandske spejderlejre og vi 
er alle enige om, at det har været 
de største oplevelser, vi har haft 
som spejdere. De oplevelser, vi 
har fået, vil vi altid kunne huske 
og tænke tilbage på med et smil 
på læben. For eksempel et lejrbål 
med 30.000 spejdere fra hele ver-
den, toiletter af presenninger på 
Grønland, de norske fjelde en klar 
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Turen går til Island
sommerdag. Alt i alt masser af 
unikke oplevelser, som vi tænker 
tilbage og glæder os over. Dét vil 
vi gerne give til spejderne!

Hvad er planen?
Vi regner med lige efter jul at 
kunne fremlægge et realistisk 
budget samt forslag til måder, 
hvorpå spejderne selv kan være 
med til at tjene penge til turen. 
Vi vil indkalde til et informati-
onsmøde, hvor vi vil fremlægge 
budgettet og høre, hvad I synes 
om idéen.

Hvis vi vælger at gå videre, så vil 
vi sammen med spejderne finde 
på aktiviteter, som kan skaffe de 
nødvendige penge.

Hvad skal I gøre?
Vi håber, at I synes det er en god 
idé, vi har fået og at I har lyst til 
at støtte op om projektet. For at 
det skal lykkes er vi nødt til at 
bede om Jeres hjælp og støtte. Vi 
vil komme med oplæg til, hvad I 
kan hjælpe med i forbindelse med 
de aktiviteter, som spejderne skal 
lave for at skaffe penge.

Derudover håber vi, at I vil snak-
ke med Jeres børn om, hvad det 

betyder at skulle afsted på en lejr 
i udlandet og være med til at mo-
tivere dem til at gøre en indsats 
for at komme afsted.

Til sidst er der kun at sige, at vi 
glæder os helt vildt meget til at 
skulle afsted. Og vi er sikre på, at 
det bliver den fedeste og sejeste 
tur nogensinde! Vi håber meget, 
at I synes det samme.

Fakta
Hvornår: uge 27, 2008. 

Pris: vi regner med max. 1000 kr 
pr. person. Derudover skal der 
indsamles ca. 4000 kr. pr. person. 
Det omfatter transport, ophold på 
Island og aktiviteter.

Hvem: Troppen, Seniorer og Kla-
nen skal afsted. Vi håber på ca. 
30-35 deltagere inkl. ledere.

Pakkeliste: en god rygsæk og 
et par gode vandresko er en 
nødvendige på en sådan tur. 
Derfor kan spejderne med fordel 
ønske sig det til julegave eller 
fødselsdagsgave allerede nu. Vi 
hjælper gerne med gode råd og 
vejledning ved køb af rygsæk og 
vandrestøvler. Ring eller send en 
mail til Karen eller Johannes. ¤
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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:

Ida Kjær Petersen

fra Troppen for den snedige 
artikel om "Alternativ spejder-
hjælp". Artiklen kan du finde 
på side 21-23.
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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 

Dorte  Henriksen, Referent Ørnebakken 15 86 22 27 87 
henriksen@oncable.dk 

Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej 12 86 22 67 22 
sebsilu@familie.tele.dk

Mette Munch Elleparken 90 86 74 14 15
 metteogbill@webspeed.dk
Ole Bjerggaard Dannevang 13 86 22 10 08 

kokken@private.dk 20 34 60 02
Susanne K. Petersen  Elstedvænge 23 86 22 63 52 

familien.petersen@mail.dk 30 22 63 52
Ramona Römisch Vikner Bygmarken 13 86 22 77 15
 ramona@lic-mail.dk

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 
Christoffer L. Nedergaard Kirsebærhaven 63 D 24 20 85 49
 christoffer@nedergaard-net.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
Gitte Kjær Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14
 gitte.kjaer@petersen.mail.dk 25 83 06 61
Leif  Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14 

lejope@mail.tele.dk 51 80 09 58

Tropsleder
Morten Højbjerg Jacobsen Mosegårdsparken 65, Trige 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 Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 karenbruhn@spejdernet.dk 21 83 85 01
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul-hoeg@hotmail.com

Seniorleder
Johannes  Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 johannesdm@mac.com 40 86 98 95

Klanleder
Birgitte B. Scharling Dortesvej 3, 2. tv, Brabrand  22 17 12 10  

bscharling@get2net.dk 

Klanassistent
Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 karenbruhn@spejdernet.dk 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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