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Succesen Søen Rundt
Det var hårdt. Det var rigtigt 
hårdt. Men vi gjorde det! Og det 
blev en bragende succes! Det 
skal vi gøre igen!

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Der er vel næppe nogen i Lystrup 
Gruppe, som ikke ved, at der har 
været Søen Rundt 08. Til dem, der 
ikke var med, så gik I glip af det 
helt store! Det var en fantastisk 
søndag! Vejret var med os fra star-
ten, solen skinnede og der blæste 
en let brise. Dejligt!

For længe længe siden...
For nogle af os startede det hele 
for meget, meget lang tid siden. 
Omkring årsskiftet fik Susanne 
den fremragende idé, at vi skulle 
få en masse mennesker til at vade 
rundt om søen. Vi skulle lave en  
masse sjove og spændende spej-
deraktiviteter, så alle kunne se, 
hvor fedt der er at være spejder. 
Og som sagt, så gjort. Lørdag kl. 9 
begyndte vi så småt gøre klar. Der 
var nok at gå i gang med.

Kl. 12 begyndte der at dukke for-
ældre op, som gerne ville give en 
hånd med. Snart summede hele 
pladsen af aktivitet. Dog ikke helt 
så planlagt, som det skulle være, 

da der var lidt for mange bolde i 
luften for planlæggerne. Det vil vi 
gerne undskylde med det samme 
og i samme åndedrag sige tak for 
Jeres indsats og forståelse.

Ved 16-tiden troppede klanen op 
og påbegyndte et større byggeri. 
De kan deres kram, de rovere! 
Sikke maskiner de fik bygget 
med hjælp fra flittige spejdere og 
seniorer. Fornemt!

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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Søndag kl. 10.00
Det var med sommerfulge i ma-
ven, at vi åbnede for det hele. 
Nogle af os havde ikke rigtigt 
kunne sove af bare spænding og 
nogle sov ikke så meget, fordi der 
var meget, der skulle være klart.

Heldigvis gik det hele som det 
skulle. Folk var glade, aktivite-
terne var et hit og slagterens pøl-
ser var varme. Kan man forlange 
mere?

Succesen Søen Rundt
Susanne og jeg vil gerne sige 
rigtigt mange tak til alle Jer, der 
gjorde det muligt at lave Søen 
Rundt 08. Vi havde ikke i vores 
vildeste fantasi troet, at det ville 
blive så godt. Det skal I have tak 
for! Og så glæder vi os allerede 
til næste år.

På www.soenrundt.dk kan du se 
billeder fra dagen og hvem der 
vandt de mange præmier. ¤

…  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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Vi lagde ud ( som nævnt i sid-
ste nr.) med at høre og lære om 
vore 5 sanser. Nogen påstår , at 
vi mennesker også har en sjette 
sans, men noget helt nyt var, at 
vi også skulle have en syvende 
sans.

Af Inge Bissenbakker

Den var efter Lasses mening prut-
tesansen! Lasse blev måske lidt 
skuffet over, at den ikke rigtig 
hørte med, men han blev dagens 
mand for sit forslag.

Rundt om sanserne
Vi prøvede om vi kunne være 
lidt originale i år og prøve at give 

bæverne en på opleveren! Jeg 
slæbte nemlig min kære blinde 
mand Knud med til det møde, 
hvor vi – gæt engang – skulle 
arbejde med synssansen. Og det 
blev virkelig en oplevelse, hvis 
ikke for bæverne så blev det for 
Knud. Han fortalte kort om, at 
han blev blind som voksen og om 
hvad han er god til for eksempel 
at lave mad. Det blev bæverne 
godt nok imponerede over: "Kan 
du bage pandekager og kan du 
vende dem i luften?". De spurgte 
løs ( bæverne er så glade for mad). 
"Kan du også lave flæskesteg og 
frikadeller" og "ja, det kan jeg ", 
sagde Knud, men lave daim-is, 
der måtte han give op.

Livet i bæverdammen
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Bæverne sælger lodsedler
Så har bæverne også igen i år 
taget en tørn med at sælge lod-
sedler. Endda i 2 omgange. Første 
gang før vi tog på lejr, og tre raske 
gutter Ole Rune, Victor og Lasse 
var med til at sælge de allersidste 
foran Brugsen. Vi stod der i to 
stive klokketimer, og deres fingre 
blev helt røde og stive. Men al-
ligevel var humøret højt – for er 
vi spejdere eller ej! Et er sikkert: 
der er et charmerende salgstalent 
gemt i de gutter!

Bæverne samler skrald
Ved et af møderne fornylig var 
vi ude – og så skulle der samles 
skrald. Vi så ingen skovsvin, men 
vi så deres efterladenskaber, og 
de kære bævere kom ikke hjem 
med tomme sække. Energien fej-
lede ikke noget: De havde også 
lige inden vi gik ud fået is og 
chokoladesovs – hjemmelavet.
Der er en god chance for, at der 
kommer en artikel – med billede 
i Lokalavisen ( nu har Gerda lært 
at maile!)

Så indbyder vejret jo til, at det 
snart er sommertid. I år er som-
merlejrens dato: 13. – 15. juni. Det 
bliver i år noget med Robinson 
Kruse på en øde ø. Det glæder 

Livet i bæverdammen
vi os til, og traditionen tro skal 
vi være sammen med bæverne 
fra Kaløvig. For at komme til at 
kende hinanden vil vi i år prøve 
noget helt nyt. Vi vil nemlig tage 
på bustur til Klosterhede for at 
se om vi kan være heldige at få 
øje en bæver . Der er jo levende 
bævere deroppe. Ellers går vi på 
opdagelse i området  og får det 
fine 10 km. mærke.

Her i foråret fortæller Gerda 
stadigvæk nogle spændende 
historier – og ih hvor vi lytter. Vi 
hører om, hvordan historierne om 
Jesus opleves af ham, der slap for 
at blive korsfæstet, at han møder 
Peter, der siger til ham, at han er 
hans bror. Så sært synes Barabas. 
Men han oplever meget mere: At 
det var Jesus selv, der sagde: Lad 
de små børn komme til mig, for 
Guds rige er deres.

Også her i foråret har det vist sig, 
at Susanne er blevet stor nok til 
at rykke op til ulvene! Når sandt 
skal være stod de og manglede 
en leder. Vi siger så mange 1000 
bævertak til Susanne for den gode 
tid du var hos os. Men heldigvis 
ser vi Susanne på sommerlejren 
– også 1000 tak for det. ¤ 
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Der var engang 20 friske (og for 
det meste søde) ulveunger, der 
fik lyst til at drage ud i verden for 
at finde lidt eventyr. De pakkede 
derfor deres gode tøj og drog en 
dejlig solskins-lørdag ned til en 
eventyrlig hytte ved Ans. 

Af Susanne Petersen

Humøret var højt, da de satte sig 
på den hyggelige træterrasse for 
at spise deres lækre madpakker. 
Da de var mætte og tilfredse, 
kunne alle vælge frit mellem en 
eventyrlig mængde aktiviteter. 
Der var biograf med popcorn hos 

Henrik, fortællehjørne hos Lisbet, 
rollespil hos Daniel og Christof-
fer samt teatercafé hos Leif og 
Susanne. Det var som i en drøm , 
hvor man selv kunne bestemme 
hvad man helst ville!

Sværd, grin og historier
Der blev gået til den med sværd 
og kampråb i rollespilsgruppen, 
grint og grædt til gode film i bio-
grafen og slappet af i pudehjørnet 
mens ulveungerne bare lod histo-
rierne gå ind af det ene øre... (og 
hvor mon de så blev af?)

Ulvenes Eventyrlige Weekend
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De kreative kræfter kom virkelig 
på banen ude i teatercaféen hvor 
man selv skulle skrive manu-
skript, lave kulisse og kostumer 
og opføre sit stykke. Det blev 
en yderst produktiv eftermid-
dag, hvor der blev lavet et godt 
stykke om en baby, der var ved 
at blive bestjålet af en bølle, der 
hed Sigurd, mens mor Yrsa var 
inde for at handle. Heldigvis kom 
Bent Betjent og klarede skærene. 
Bøllen blev gift med babyens mor 
og de levede lykkeligt til deres 
dages ende. Herefter gik vi over 
til at lave en trilogi, der havde 
arabiske prinsesser og røvere som 
tema. Leif var for det meste skurk 
og Susanne blev enten slået ned 

eller fik sovemiddel i sin kaffe, 
mens de arabiske prinsesser blev 
bortført. Men vi kan afsløre, at det 
alligevel endte godt til sidst.

Den svenske kok
Da det blev aften satte de sig 
ved det veldækkede bord og fik 
serveret en dejlig svensk pølseret 
der var tilberedt med kærlig (men 
bestemt) hånd af Leif Kok og hans 
hjælpere.

Alle blev mætte – også hende der 
bestemt ikke kunne lide det, men 
som alligevel spiste to portioner! 
Til dessert var der en softice-
vaffel (ja, blød var den – men så 

Ulvenes Eventyrlige Weekend
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var det altså også genialt, at den 
gode Leif Kok fik den idé at tænde 
for køleskabet og fryseren)

Aftenshowet
Så var det blevet tid til det store 
”Aftenshow” med optræden, 
sang og lidt sødt til ganen. Tre af 
de gæve ulve opførte en sketch 
om ”Aladdins Lampe”, vi gik i 
teateret og så stykket om ”Den 
Næsten Stjålne Bamse” og Lisbet 
gav den gas på sin guitar mens vi 
skrålede med efter bedste evne.

Ulvenes Eventyrlige Weekend
Av, for en ært!
Efter en dejlig nats søvn (hvor 
nogle sov bedre end andre – det 
var vist noget med en ært under 
madrassen) var de eventyrlige 
gode kokke klar med dejlig mor-
genmad til de mere eller mindre 
friske ulve fra Lystrup. Glade, (og 
igen) mætte og tilfredse, satte vi 
os godt tilrette i biografens mørke 
for at se filmen ”Narnia – Løven, 
Heksen og Garderobeskabet” - en 
rigtig god film der kan ses igen 
og igen.

Efter frokosten gik det for alvor 
løs med ”Slaget Ved Ans” der 
endte med en ordentlig gang 
buksevand til nu forhenværende 
ulveleder Leif som ”tak”, fordi 
han har forladt os til fordel for 
troppen og fordi han flytter fra 
Lystrup og helt ned til hans even-
tyrlige vinslot ved Magtenbølle i 
løbet af sommeren. Hvis han tror 
han bare sådan slipper godt fra 
det, så...

Der skal også lyde ”rigtig mange 
tak” til de forældre der kom og 
hjalp med at gøre hytten rent efter 
os. Den hjælp var lige prikken der 
var med til at sætte punktum for 
vores eventyr.

SLUT – PRUT – FINALE
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Den traditionsrige distrikts-
turnering for bævere og ulve i 
Marselis Distrikt fandt som sæd-
vanlig sted Kr. Himmelfartsdag, 
som i år lå den 1. maj.

Af Arrangørerne

Åbyhøj Gruppe var arrangør og 
havde valgt at afvikle turneringen 
på egen hjemmebane i Åbyhøj. 
Der deltog ikke mindre end 35 
bævere og 65 ulve fra Skjoldhøj, 
Kalø Vig, Lystrup, Spørring, 
Stavtrup, Fredens Sogn, Skelager 

og Åbyhøj. Dertil kom 30 ledere 
og forældre samt 7 tropsspejdere 
fra Åbyhøj, som stod på post og 
medvirkede til arrangementet.

Der blev budt velkommen på den 
store parkeringsplads nær Spej-
derhuset i Åbyhøj. Alle holdene 
havde egen parkeringsbås, så der 
var styr på, hvor man skulle stå. 
Herefter var der fælles lege, mens 
de postansvarlige blev instrueret 
i afviklingen af løbet.

Marselis Distriktsturnering
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Tema "Kroppen"
Alle gik over i Åbyhøj Park, 
der med grønne plæner, træer 
og blomster dannede en smuk 
ramme. Løbets tema var ”Krop-
pen”, og alle opgaverne handlede 
om at bruge sin krop og hjerne. 
Efter hver post skulle man tilbage 
til en tøjsnor i parkens centrum, 
hvor man kunne vælge den næ-
ste post. Opgaverne var f.eks. at 
aktivere mavemusklerne ved at 
få hinanden til at grine i mindst 

2 minutter og at afprøve lunge-
kapaciteten ved at løbe stærkere 
og stærkere.

Alle bævere og ulve deltog med 
stor iver og koncentration i løbet, 
og opførte sig næsten eksempla-
risk – det gjaldt jo om at få flest 
mulig points for opførsel og sam-
arbejde. Lederne og forældrene 
var rigtig gode til at omsætte be-
skrivelserne af posterne til prak-
tiske opgaver, som var passende 
udfordringer for børnene.

Regnbyger... KRISE!
En enkelt krise var dog ved at 
opstå som følge af mindre regn-
byger i løbet af formiddagen. Alle 
holdene medbragte et pointkort, 
som blev vådt og begyndte at 
gå i stykker, når det efter hver 
post blev proppet ned i en pla-
sticlomme. Selve grundlaget for 
konkurrencen var således ved 
at forsvinde! Lynhurtig blev der 
kopieret nye pointkort, som blev 
lamineret, så der kunne skrives 
med vandfast tusch udenpå. Alle 
holdenes point blev skrevet over 
på de nye pointkort, og turnerin-
gen blev reddet.

Kl. 12 spistes de medbragte mad-
pakker, og kl. 14 blev løbet af-

Marselis Distriktsturnering
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blæst med lyde fra en trompet. 
Alle guffede kage og saftevand, 
mens pointene blev talt op. Som 
spejdere skulle vi selvfølgelig 
rydde ordentlig op, og alle gik i 
en lang kæde gennem parken og 
samlede affald op i de uddelte 
affaldsposer.

Og vinderne blev
Afslutningen fandt sted på par-
keringspladsen. Spændingen 
blev udløst, da vinderne blev 
annonceret. Hos bæverne vandt 
Skjoldhøj-1 vandrepræmien (et 
stort skind), mens Kaløvig-1 og 
Lystrup-2 blev nummer 2 og 
3.  Hos ulvene vandt Åbyhøj-3 
vandrepræmien (et flot kohorn), 
så hjemmebanefordelen gjorde 
sig gældende. Fredens-1 blev 
nummer 2, og Skjoldhøj-4 blev 
nummer 3. Der blev desuden 
uddelt bæverhaler, mugger og 
knobreb som 1, 2 og 3. præmier. 
Alle deltagerne fik et fint mærke 
til uniformen.

Det var en rigtig god dag, og det 
var skønt at se en masse bævere 
og ulve i fuld aktivitet i Åbyhøj 
Park. ¤

Marselis Distriktsturnering
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Fuldmånemøde

Af Malte
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Fuldmånemøde

Af Sara
Af Mai



A
f Louise L.
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Program for Bæverne
August
19. Vi mødes efter sommerferien i Spejderhuset kl. 16.30. Vi 

hører, hvad vi hver især synes var særlig godt ved som-
merferien – måske var der en der så en hugorm... Vi leger 
terninge-leg og alle de bæverlege vi kan. Vi siger pænt, 
pænt farvel til de bævere, der rykker op til ulvene. Lige-
som sidste år gør vi det på en sjov og klistret måde!

25. Oprykning for de gamle bævere.
 Oprykningen finder i år ikke sted ved en tur til Skovhyt-

ten – i stedet kommer bæverlederne og kaster bæverne 
´op´ i armene på ulvelederne. I skal nok blive grebet... 
Det bliver mandag d. 25 august kl. 18.30.

26. Intet møde.

September
2. Vi er klar til at tage imod de nye bævere. Det er altid 

spændende, hvor mange nye, der dukker op.HUSK: de 
nye må altid komme nogle gange for at se, om det er no-
get for dem.

 Sammen med de "gamle" bævere leger vi en lær-hinan-
den-at kende leg, hvor man godt må slå hinanden oven i 
hovedet – bare ikke alt for hårdt! Så får vi se, om Bæver-
mor er i nutella-humør.

 Resten af september er vi ude så meget vi kan – tøj til 
tiden er en god idé. Blandt andet går vi en tur til Ellebæk-
ken, hvor vi lærer at gnave som bævere. Noget vi først 
skal finde dernede.

 I september kommer næste nummer af Grøn Gren og 
deri er der en plan for resten af året frem til jul.

 Kærlig forårshilsen fra
 Bævermor Gerda, Inge, Christina, Christian - så dejligt, at 

Christina og Christian er kommet med - og Steen.
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Program for Ulvene
Juni
2. På besøg hos lederne – nærmere besked følger. 
9.  Vi tjekker, om lejrudstyret er i orden
16.  Sidste møde på denne side af sommerferien.
20.-22. Vi tager på lejr på i Blokhuset ved Randers

August
18.  Vel mødet efter ferien!
25.  I dag kommer de nye ulve for første gang.
26. Oprykning for de gamle ulve kl. 19.00.

September
1.  Hvem hedder hvad og hvorfor?
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Program for Troppen
Juni
3. Island: Pakning, gejser og viden om.
10. Island: Vi mødes ved Skovhytten kl. 19.00
17. Afslutning: Det bedste fra året der gik.
28. Island: Så skal vi afsted!

August
16.-17. Maskot-a-lot! Skriv til Johannes, hvis du vil være med!
19. Afsked med de ældste.
26. Oprykningsmøde: Så er der ulvenam!
 Oprykningsmøde: Tid til at lege nisse!

September
2. Tropmøde: Patruljerystesammen.
9. Patruljemøde: Stumfilm.
16. Tropmøde: Geocatching.
23. Tropmøde: Kort og kompas.
26.-27 Stabspatruljeweekend.
30. Patrujlemøde.
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Program for Nisserne
Juni
3. Island: Pakning, gejser og viden om.
10. Island: Vi mødes ved Skovhytten kl. 19.00
17. Afslutning: Det bedste fra året der gik.
28. Island: Så skal vi afsted!

August
16.-17. Maskot-a-lot! Skriv til Johannes, hvis du vil være med!
19. Hvad skal vi lege med de nye?
26. Oprykningsmøde: Spejdersnask! Juhuu!

September
2. Nisseting.
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Livet i Troppen er toppen af pop-
pen. Vi har været på X5, leget 
med vand og lært en masse om 
at være spejder. Og så glæder vi 
os helt vildt til Island!

Af Troplederen

Vi ville meget gerne fortælle mere 
om X5, men det er så hemmeligt, 
at vi blive nødt til at slå Jer ihjel, 
hvis vi fortæller mere. Vi kan kun 
sige, at man skal passe på folk i 
uniformer, der kører rundt i store 
biler med økser på forsædet.

Men vi kan sige en masse om 
vand! Patruljerne har hver la-
vet vandmøder, hvor de lavede 
vandmøller, rensningsanlæg og 
fangede fisk. Vi var også alle sam-
men på naturcenter Sølyst, hvor 
vi kiggede dybt i vandhullerne 
og studerede de sære små dyr, 
der lever deri.

Der er pirater i skoven!
De kvikke patruljeledere og pa-
truljeassistenter lokkede en dej-
lig aften i april hele troppen ud 
i skoven. Der var nogle pirater, 
som ikke kunne finde deres skat 
og de havde brug for spejdernes 
hjælp. De kvikke spejdere var dog 
ikke så stabile med et kompas, 

så de måtte have lidt hjælp af de 
skrappe pirater. Men skatten blev 
fundet og indholdet spist.

Grønne spejdere
Der har været Landsmøde i maj, 
hvor vi skulle stemme om, vi 
skulle have en ny spejdersang og 
spejderbøn. Derfor snakkede vi 
på et møde om, hvad det egentlig 
er for noget vi synger, når vi star-
ter og slutter. Vi kom frem til, at 
vi egentligt synes, det nye forslag 
til spejdersangen var ok, men at 
vi helst ville beholde den gamle 
spejderbøn. Så da Morten drog 
afsted til Landsmøde, vidste han 
godt, hvad han skulle stemme.

Afstemning på Landsmødet var 
dog til fordel for både den gamle 
spejdersang og spejderbøn. Så det 
blev ikke denne gang, at vi skal til 
at lære nye sange.

Men for at det hele ikke skulle gå 
op i politik og afstemning lavede 
vi gangen efter en masse spejder-
aktiviteter. Patruljerne dystede 
om, hvem der hurtigst kunne 
lave et bål, der var stort nok til at 
brænde en snor over, som hang 50 
cm over jorden. Derefter skulle de 
få et helt æg uskadt ned i en lille 
flaske (det kan man faktisk godt). 

Livet i Troppen
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De er snu, de tropser! De regnede 
det selv ud helt uden hjælp fra 
lederne!

Søen Rundt
Ja, der er vel næppe nogen, som 
ikke har hørt om Søen Rundt. 
Herfra skal der lyde et stort tak 
for den store indsats, som alle 
spejderne i troppen gjorde for 
at dagen lykkedes. Især de seje 
spejdere, der hjalp lørdag med at 
få det hele klar, skal have et ekstra 
højt hurra!

Det blev en super dejlig dag, hvor 
alle dem der kom kunne se, hvor 
mange sjove og spændende ting, 
vi laver til spejder. Det varmer et 
lederhjerte at se så mange grønne 
uniformer i så godt humør, der 
styrede hele aktivitetspladsen 
med hård hånd. Sådan!

Island, Island og Island
Til sidst er der kun at sige: Vi glæ-
der os til vi skal afsted! Det bliver 
den fedeste tur! Og når ferien er 
slut, så ses vi igen. ¤

Rapport fra Nisseland
Langt mod nord lever de kække 
nisser. Men selv hos nisserne er 
der travlt om sommeren. Skolen 
kalder, skoven lokker og stran-
den hiver i de kære nisser. Hel-
digvis ikke mere end de har tid 
og lyst til at hilse på en gammel 
nisse i ny og næ.

Af Gammel Nissen

Gammel Nissen har nu også fået 
selskab af den Yngre Nisse. Skønt 
Yngre Nissen til tider fordriver 
tiden med fikse og fakse på en 
boreplatform, så kommer han og 
laver rav i den, når der er land 
under fødderne. Og der er noget, 

Livet i Troppen

der behager nisserne. Sidst blev 
det til en vandraket. Desværre 
ville den ikke helt som nisserne, 
men den kommer til at makke ret! 
Bare vendt og se!

Derudover så glæder alle nisser 
sig til turen mod nord i sommer-
ferien. Og efter ferien så holder vi 
atter nisseting, og beslutter hvad 
vi skal gøre med de nye nisser og 
hvad vi skal udføre af spændende 
og vilde ting.

Herfra hvor Gammel Nissen sid-
der er der kun at sige: Glædelig 
jul i juli og vi ses på Island! ¤
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Så er det igen tid til at lege med 
store kostumer i Tivoli Friheden. 
Igen i år har vi fået den sjove 
tjans at skulle gå rundt som for-
skellige maskotter og hilse på de 
mange små og til tider skræmte 
børn.

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Maskot’a’lot er et arrangement 
for børn og barnlige sjæle i Tivoli 
Friheden i Århus. De sidste par 
år har der været spejdere fra Ly-
strup inde i de mange kostumer. 
Udover at det er en sjov dag for 
os, så giver det et godt og solidt 
bidrag til gruppens pengekasse. 
Vi får nemlig 15.000 kr. for to 
dages arbejde! Derudover får alle 
deltagerne en billet og et turbånd, 
som tak for hjælpen.

Nemme sjove penge
Alt i alt er det en super tjans, vi 
har nuppet. Spejderne synes, det 
er mega sjovt og selv de forældre, 
der har deltaget, har trukket på 
smilebåndet. Jeg kan derfor kun 
opfordre til, at I sætter kryds i 
kalenderen den 16. og 17. august. 
Vi mødes derude kl. 11 og er fær-
dige 18, og så er der et par timer 
til det lukker, hvor man må prøve 
forlystelserne ganske gratis.

Vi skal bruge ca. 30 personer 
hver dag. Man behøver ikke 
være med begge dage. Vi skal 
bruge både børn og voksne, og 
man skal gerne minimum være 
ca. 1,60 m høj. Hvis man ikke har 
lyst til at gå i kostume, så er der 
bestemt også brug for din hjælp. 
Hvert kostume skal nemlig have 
en hjælper med rundt, så de små 
børn ikke bliver vadet ned af 
Hugo eller en anden maskot.

Vi glæder os til at se Jer i august 
til en sjov og hyggelig weekend i 
Tivoli Friheden. ¤

Praktiske oplysninger
Hvornår
16. og 17. august

Tid
kl. 11-18

Tilmelding 
johannes@lystrupgruppe.dk

Mere info 
Send en mail til johannes@
lystrupgruppe.dk eller ring på 
40 86 98 95.

Maskot’a’lot
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Kære forældre, KFUM-Spejdere 
og klanmedlemmer i Lystrup 
Gruppe.

På vegne af grupperådet Susanne Petersen

Århus Y’s Men’s Club Nordstjer-
nen er torsdag den 28. august 
2008 kl. 19.00 arrangør af et kæm-
pe sponsorcykelløb i Risskov.

Vi har i år fået mulighed for at 
tjene minimum 4.000 kr. og op 
mod 5.000 kr. 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/
klanmedlemmer. Spejderne må 
meget gerne stå sammen med 
deres forældre – husk at tage tør-
klæde og uniform på.

Vi mødes ved Spejderhuset ca. 
18.00 og kører samlet ind til Ris-
skov 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. 

Vi håber, at så mange som muligt 
vil komme og hjælpe gruppen 
med denne indtjeningsmulighed. 
Vi plejer at have det hyggeligt. 

Sparbank Vest giver pølser og 
sodavand/øl til alle efter løbet.

Tilmeld dig/Jer hurtigst muligt 
til Susanne K. Petersen på tlf. 86 
22 63 52 / mobil 30 22 63 52, eller 
send mail til susanne@lystrup-
gruppe så vil jeg kontakte dig/
Jer. Håber vi ses!

Cykelløb 1½ time = 5.000 kr.

Praktiske oplysninger
Hvornår
28. august

Tid
kl. 18.00-21.00

Tilmelding 
susanne@lystrupgruppe.dk

Mere info 
Vi mødes ved Spejderhuset. 
Send en mail til susanne@
lystrupgruppe.dk, hvis du vil 
vide mere.
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Vi synes, at vores bæverleder 
Gerda Damsgaard-Madsen for-
tjener at blive ”Årets Borger 
2008”.

Gerda er en uselvisk person, hvis 
menneskelige egenskaber vi alle 
sætter stor pris på. Hun har i mere 
end 15 år været en yderst afholdt 
leder for vores bævergruppe med 
børn i aldersgruppen 0-1. klasse. 
Blandt børnenes egne begrundel-
ser for at indstille Gerda er:

hun er rar og god at snakke 
med.
hun fortæller gode historier om 
blandt andet røveren Barabas.
hun er gammel – men alligevel 
ikke så gammel.
hun laver byens bedste nutella...
Og sådan kan de blive ved...

Gerda har et godt hjerte der især 
banker for børn og samfundets 
svage. Det er ikke så få der har 
oplevet en hjælpende hånd fra 
hende i årenes løb.

På vegne af KFUM-spejderne i 
Lystrup/Elsted/Elev
Susanne Kjærsgaard Petersen
Ulveassistent og Grupperåds-
medlem

Indstilling til Årets Borger
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Det skete i de dage, at en sømand 
lagde til i Lystrup. Han havde to 
kønne døtre, som gerne ville gå 
til spejder. Det lyder som en god 
idé, sagde den flinke sømand. 
Men han blev klogere…

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Den følgende tirsdag eftermid-
dag troppede sømanden op ved 
Spejderhuset i Lystrup. Han blev 
mødt af en flink ældre dame, som 
præsenterede sig som Gerda. 
Hun var bæverleder og søman-
den synes, hun var en frisk og 
flink dame.

Gerda spurgte sømanden, om han 
ikke kunne tænke sig at komme 
en gang i mellem og hjælpe 
til. Bare sådan kigge lidt efter 
børnene og lege lidt med dem. 
Ikke noget planlægning eller fast 
ansvar. Det kunne sømanden da 
godt tænke sig. Så de lavede en 
aftale og sømanden kiggede forbi 
en gang i mellem.

Haps! Først lillefingeren...
Men ak, som det ofte i Lystrup 
går med sådanne historier, så 
hapsede den kvikke bæverleder 
hele sømandens arm. Snart var 
han fast leder hos bæverne og 

planlagde bævermøder på livet 
løs. Og den gamle bæverleder var 
utroligt begejstret for sømanden 
og hans sjove idéer.

Årene gik og sømanden tænkte, 
at det kunne være sjovt at sejle på 
andre græsplæner. Han kiggede 
op mod ulvene og tænkte, om de 
nu var så vilde og voldsomme, 
som de så ud, når de stod der 
og smilede grumt. Hmm, tænkte 
sømanden, der er kun en måde at 
finde ud af det på…

Ulvene
Og sådan gik det til at sømanden 
blev ulveleder. Floklederen, den 

Fra Vand til Vin
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erfarne Lisbet, lurede straks, at 
her var en ungersvend i sin bed-
ste alder med masser af energi 
og gåpåmod. Han blev derfor 
ansvarlig for alt materiel, han var 
jo sømand og sømænd ved, hvor-
dan man skal fikse en knude eller 
en gang “Instant Water Powder 
- only add water”.

I mange år trivedes sømanden 
utrolig godt hos de friske ulve. 
Sømanden blev gode venner med 
de andre ulveledere og sammen 
var de på spændende sommerlej-
re, dejlige weekendture og holdt 
masser sjove og udfordrende 
møder for de kære ulve.

Men Baden Powell ville, at sø-
manden skulle slutte sin spejder-
karriere et andet sted end hos de 
vilde ulve. I foråret 2008 skete det, 
at han sammen med en anden tid-
ligere ulveleder, Johannes, drog 
mod toppen af poppen: De drog 
mod troppen! Siden sommerfe-
rien havde tre nye ledere holdt 
skansen og det ville sømanden og 
Johannes gerne give dem et klap 
på skulderen for. De havde gjort 
et godt stykke arbejde! Sømanden 
ville gerne se, hvordan de gjorde 
og give dem et skud havvand 
inden han drog mod de fynske 
marker.

For hvad få vidste men mange 
frygtede, så havde sømanden 
fået nok af havet. Nu trak de 
sydfynske sletter i ungersvenden. 
Han ville lave vand til vin! Intet 
mindre, intet mere. Han ville så 
mægtige vinranker i den fynske 
muld og høste lækre fyldige druer 
og mestre den svære kunst det er, 
at lave lækker vin.

Et vemodigt farvel
Der faldt en lille tåre eller 
10000000, da sømanden erklæ-
rede, at tiden i Lystrup Gruppe 
var omme. Sejladsen fra bæverne 
gennem ulvene til troppen måtte 
ende.

Det er med tunge hjerter men 
med masser af gode minder, at 
vi siger farvel til vores sømand. 
Igennem de mange år han har 
været leder i Lystrup Gruppe 
har han spredt glæde og smil, 
hvorend han er kommet. For det 
og meget meget meget mere siger 
vi tak! Vi håber alle, at vinen må 
flyde fra stokkene og at vores veje 
må krydses snart igen.

De største spejderhilsner fra hele 
Lystrup Gruppe! ¤

Fra Vand til Vin
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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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Oprykningsweekenden plejer 
at ligge i weekenden efter det 
første møde i august. Men men 
men, i år bliver det anderledes. 
Nye vinde blæser igennem Spej-
derhuset...

Af Johannes Damsgaard-Madsen

For et par måneder siden holdt 
vi ledermøde og snakkede om, 
hvordan vi kunne gøre opryk-
ningsweekenden sjovere og mere 
spændende. Bæverne og ulvene 
synes det er super sjovt at fange 
frøer, men troppen deler ikke helt 
denne glæde.

Vi fik den idé, at vi kunne gøre 
det lidt anderledes. I stedet for en 
weekend gør vi følgende:

Det første møde efter ferien er 
man stadig hos sin gamle en-
hed.

Til det næste møde følger en leder 
fra ens tidligere enhed med de 
spejdere, som skal rykke op, til 
et møde i den nye enhed. Det vil 
sige at en bæverleder følger med 
de bævere, som skal rykke op til 
ulv, til det første møde hos den 
nye enhed. Den nye enhed har 
så en optagelsesceremoni eller 
lignende, som de nye skal igen-

nem for at blive optage. Men bare 
rolig, det er ikke noget slemt.

Vi håber, at det nye tiltag bliver 
sjovere og mere spændende. Vi 
glæder os i hvert fald til at lave 
nogle nye og sjove opryknings-
møder med masser af sjov og 
ballade. ¤

Mødedag
Bæverne
tirsdag 19. august kl. 16.30

Ulvene
mandag 18. august kl. 19.00

Troppen
tirsdag 19. august kl. 19.00

Senior
tirsdag 19. august kl. 19.00

Oprykning
Bæverne
mandag 25. august kl. 18.30

Ulvene
tirsdag 26. august kl. 19.00

Troppen
tirsdag 26. august kl. 19.00

Senior
rykker ikke op

Oprykning fra lille til større
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Hemmelige koder del 2
Fra pålidelige kilder er det kom-
met redaktionen for øre, at der 
har været lidt besvær med at 
knække koderne fra det sidste 
nummer af Grøn Gren. Derfor 
kommer løsningerne her.

Af Kodemesteren

Kode 1
Løsning:
Dobbeltagenter bruger altid sorte 
solbriller og går i mørke frakker.

Man tager der første bogstav i den 
første linie “D”. Derefter går man 
én linie ned og et bogstav hen, “o” 
og derefter “b” og til sidst “b”. Så 
hopper man op til første linie igen 
og et bogstav hen, “e”.

Når man kommer til kanten, “r” 
(første linie, sidste bogstav), så 
fortsætter man på linie to og det 
første bogstav, “u”. Så næste linie 
og et bogstav hen, “g”.

Kode 2
Løsning:
Hemmeligheden bag en god 
agent er at være stille som en kat 
og hurtig som vinden. Aldrig må 
man blive opdaget og altid skal 
man være på vagt.

Hvordan:

a g e n t b c d f h i j k l 
m o p q r s u v x y z æ ø å

Der var brugt en AGENT-kode. 
Det vil sige, at man starter med A 
G E N T og så skriver man resten 
af alfabetet (uden A G E N T na-
turligvis), så der er 14 bogstaver 
på den øverste linie og 14 bogsta-
ver på den nederste.

Når man har et bogstav, for ek-
sempel D, så bliver det til bog-
stavet under eller over, alt efter 
om det står på den øverste eller 
nederste linie.

Kode 3
Løsning:
En agent giver altid op og flygter 
hellere end at tage kampen op.

Teksten i boksen er det rene vrøvl! 
Koden er morsekoden, der står 
rundt om teksten, altså selve ram-
men. Smart, ikke? ¤
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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 Rasmus på 2246 1628.

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@lystrupgruppe.dk 
Per  Hoffmann, GA Spergelbakken 15 86 22 44 56 

per@lystrupgruppe.dk 

Bæverleder
Gerda Damsgaard Madsen Elleparken 18 86 22 33 08
 gerda@lystrupgruppe.dk

Bæverassistenter
Christina Blomstrøm Per Kjaelsvej 5 86 22 67 64
 christina@lystrupgruppe.dk 28 44 67 64
Christian D. Sørensen Bygaden 16 86227878  

christian@lystrupgruppe.dk 24463673
Inge Bissenbakker Hæstvej 20A, Todbjerg 86 22 96 56

Finn  Kallestrup, Formand Elleparken 5 86 22 77 91 
finn@lystrupgruppe.dk

Egon  Rasmussen, Kasserer Ørnehøjen 24 86 22 24 64 
egon@lystrupgruppe.dk 

Jane Mumm Thomsen Bjørnholt 37 86 74 03 70  
jane@lystrupgruppe.dk 20 19 43 37 

Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej 12 86 22 67 22 
jorgen@lystrupgruppe.dk

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

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

susanne@lystrupgruppe.dk 30 22 63 52
Ramona Römisch Vikner Bygmarken 13 86 22 77 15
 ramona@lystrupgruppe.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@lystrupgruppe.dk

Ulveassistenter 
Christoffer L. Nedergaard Kirsebærhaven 63 D 24 20 85 49
 christoffer@lystrupgruppe.dk
Daniel Bentzen Slåenbakken 6 86 22 72 60
 daniel@lystrupgruppe.dk 23 95 56 63
Gitte Kjær Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14
 gitte@lystrupgruppe.dk 25 83 06 61
Susanne K. Petersen Elstedvænge 23 86 22 63 52 

susanne@lystrupgruppe.dk 30 22 63 52

Tropsleder
Johannes  Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 johannes@lystrupgruppe.dk 40 86 98 95

Tropsassistenter
Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 karen@lystrupgruppe.dk 21 83 85 01
Leif  Petersen Hindbærhaven 9 86 22 53 14 

leif@lystrupgruppe.dk 51 80 09 58
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul@lystrupgruppe.dk
Morten Højbjerg Jacobsen Mosegårdsparken 65, Trige 86 93 79 73
 morten @lystrupgruppe.dk 20 78 45 64
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6
 tommy@lystrupgruppe.dk  61 70 85 50

Seniorleder
Johannes  Damsgaard-Madsen Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 johannes@lystrupgruppe.dk 40 86 98 95
Glen Wheler Jespersen Vestre havevej 46
 glen@lystrupgruppe.dk 61 39 09 00
Klanleder
Rasmus Lundegaard Høeg Guldbergsgade 141, 4. tv., Århus C   

viklaros@lystrupgruppe.dk 22 46 16 28

Klanassistent
Karen Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 karen@lystrupgruppe.dk 21 83 85 01
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FREMTIDENS
STJERNER

Niels Jacob Jacobsen
Direktør
Tlf. 24 26 60 00
njj@sparnord.dk

Kom ind og få hele historien

Vi kan gøre det både nemmere og billigere 
for dig i Spar Nord.

Ring til Anitha på 72 25 01 64 - så er du 
allerede på Stjernekurs.

På gensyn i ...
Spar Nord Århus 
Veri Centret 
Frijsenborgvej 1A 
Telefon 72 25 01 50 
www.sparnord.dk/aarhus

Besøg også:
Spar Nord Århus 
Sønder Allé 11
Tlf. 87 30 31 40
www.sparnord.dk/aarhus
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