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En udlandskur til hele gruppen
Nøj, hvor er det smukt!? Har 
du set den udsigt!? Wow, hvor 
nogle vilde farver!? Og så alle 
de fluer!

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Island! Man mangler ord, når 
man skal prøve at beskrive, hvor 
utroligt flot naturen er deroppe. 
Bjerge, dale, floder, søer. Alle ste-
der, så langt øjet rækker, er der 
noget smukt at se på.

Troppen, seniorerne og klanen 
var på Island i 9 dage. Det var en 
pragtfuld tur. Troppens dagbog 
kan man læse på side 14, hvor der 
også er billeder fra turen.

Sammenhold
Det er ikke turen som sådan, 
denne leder skal handle om. I 
stedet vil jeg påpege et par andre 
gode effekter turen har haft på 
vores spejdergruppe.

Mange har hørt om Klan Viklaros, 
men den har ikke altid været så 
synlig i Lystrup Gruppe. Det 
blev der ændret på med maner! 
Det var suværent at have klanen 
med, dels fordi de gav et nap med 
at løfte fællesudstyr og holde øje 
med spejderne, men også fordi 

spejderne kunne se, hvad de var 
for nogen, de der rovere. Der blev 
pjattet, leget og hygget med de 
kære og tålmodige rovere, og det 
giver en hel anden fornemmelse 
af samhørighed, når man får sat 
ansigt på hinanden. Sammen 
med Søen Rundt har Islandsturen 
været med til at knytte et tættere 
bånd mellem klanen og resten af 
gruppen.

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



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 20084

Kan man det som spejder?
Der er mange fordomme om 
spejdere. Dem møder man især 
når man går i skole og verden er 
stor og lidt farlig. Og det er ikke 
altid helt vildt sejt at fortælle re-
sten af klassen, at man har brugt 
en uge på at ligge i telt og leve 
primitivt.

Så når man efter ferien kan for-
tælle, at man har været på den 
fedeste, sejeste og vildeste tur i 
Island, så er det lidt nemmere at 
være spejder. Turen har givet os 
alle et løft og gjort os lidt mere 
stolte af at bære en grøn uniform 
og kalde os for spejdere.

De gamle ledere
Det var uden tvivl en kæmpe 
oplevelse for spejderne at være 
afsted. For os ledere var det også 
helt fantastisk. Vi fik styrket vores 
sammenhold og lært hinanden at 
kende bedre. Vi ved, at jo sjovere 
vi har det, jo sjovere har spejderne 
det også. Og vi havde det sjovt! 
Det giver lyst til at være leder og 
ny energi i det daglige spejder-
arbejde.

En udlandskur til hele gruppen
Det skal vi igen!
Alt i alt har det på mange måder 
været en fantastisk tur for hele 
gruppen. Og derfor vil vi gøre alt 
for at komme afsted igen.

Planen er, at vi hvert 5. år skal 
til udlandet. Det passer med, 
at man som spejder i Troppen 
kommer afsted på en landslejr og 
en udlandstur. Det giver et sam-
menhold at glæde sig sammen til 
noget stort og så bagefter kunne 
snakke om, hvor fedt det var.

Så der er kun en ting at sige: 
Schweiz, pas på! I 2013 kommer 
Lystrup Gruppe på besøg! Og det 
bliver helt vildt fedt!
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Engang i foråret blev bæverne 
og jeg enige om, at vi ville lære 
denne gode spejdersang. Syng 
bare selv med,den lyder sådan 
her:

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Alverden kalder det væmmeligt, 
når noget går dem på tværs.

Vi går og morer os hemmeligt og 
synger om det på vers.

For er vi spejdere eller ej,
mukker vi når det gælder - nej
gir´ op når modgangen melder 

sig
ER IKKE NOGET FOR OS!

Gentages efter behov.

Den fik vi virkelig lært, da vi i maj 
med de gæve bævere fra Kaløvig 
kørte i bus op til bæverland i Klo-
sterheden. Fin tur forøvrigt.

Dejlige Bjørnebo igen igen
Så kom juni og vores fælles som-
merlejr i Bjørnebo- som sædvan-
lig. Men sig ikke, at de gamle 
bæverledere altid gør som de 
plejer. Nej, denne gang fandt vi 
på noget helt nyt: En Robinson 
Krusoe på den øde ø lejr. Der fik 
han jo ikke bare sin mad serveret 
– han måtte flere gange om dagen 

Livet i bæverdammen
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hen at se efter om der var drevet 
noget spiseligt i land. Det var der 
heldigvis ofte.

Hvad så med hans tøj? Det lig-
nede jo laser og pjalter (fars 
gamle gennemklippede og revne 
cowboybukser), men dyr har jo 
skind. Så bæverne fik fine hjem-
melavede og hjemmepyntede 
skindslag.

Uhm, grillet ørred!
Selvgjort er velgjort, ved vi jo godt. 
Så lørdagens aftensmad vandrede 
de selv sammen med Karen ned 
og fiskede. De var også med til at 
slå deres ørred ihjel og rense den. 
Lidt synd, sagde Victor. Men den 
smagte rigtig godt grillet på bålet.
Det gjorde fiskefrikadellerne, de 
nye kartofler, de stegte kartofler 
og øde-ø-dressingen også. For 
slet ikke at snakke om Fredags- 
frugtsalat!!

Søndag formiddag gik vi igen, 
igen op ad bakke og ned ad bakke 
i den skønne natur til "vores" 
vandfald. Men så begyndte det 
at regne. Hvad gør det, når man 
kan plukke en bregne!

Først sang vi min hjemmegjorte 
bæversalme inspireret af Franz 
af Assisi:

Vor Gud er mægtig stærk og stor
– halleluja
Han skabte vores runde jord
– halleluja
Giv ham ære, giv ham ære
– halleluja

Vor Gud er mægtig stærk og stor
– halleluja
Og Jesus er vor egen bror
– halleluja

Livet i bæverdammen
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Giv ham ære, giv ham ære 
– halleluja

Vor Gud er mægtig stærk og stor
– halleluja
Gud elsker os og hjertet tror 
– halleluja
Giv ham ære . giv ham ære 
– halleluja

Og så sang vi vores nylærte 
spejdersang, så det gav genlyd i 
den grønne skov og i alle vores 
"gamle" hjerter. Atter en dejlig 
sommerlejr med de allerdejligste 
bævere! ¤
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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.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 2008 9

Ulvenes sommerlejr



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 200810

Kære Lystrup Gruppe! Det har 
været en dejlig tid, og jeg har 
haft mange fantastiske, sjove og 
hyggelige timer sammen med 
Jer.

Af Leif Petersen 

I starten var det slet ikke min me-
ning, at spejder skulle tage tid. Jeg 
syntes bare, at lederne i gruppen 
gjorde et fint stykke arbejde for 
vores børn og tænkte, at så kunne 
jeg da også lige give en hånd med 
en gang i mellem. 

Som I ved gik det lidt anderledes! 
Man bliver bidt af spejderarbej-
det, som gav mig en del nye, gode 
ting i hverdagen. 

I år det det første gang i ti år, hvor 
jeg ikke har været på sommerferie 
med spejderne. Det har været lidt 
underligt, for sommerlejrene er 
det skønneste spejderarbejde man 
kan opleve. Man har ”ungerne ” 
for sig selv, man har ikke travlt og 
så har man her tiden til at snakke 
med den enkelte.

Vi (Ellen, min kone og Gitte og 
Ida, vores to piger) er nu flyttet til 
Magtenbølle på Fyn, men vi har 
fået lov, fortsat at være tilknyttet 
Lystrup Gruppe (det er vi glade 

for, at I er, red.). Pigerne fortsætter 
med at være spejder, om jeg får tid 
ved jeg ikke helt endnu.

Vi er jo ved at starte en vingård 
her i det fynske. I første omgang 
er der plantet 700 vinstokke, alle 
røde druer og vi forventer, at der 
skal plantes yderligere 400 stokke 
med grønne druer. 

Skulle man komme til Fyn, er alle 
(spejdere, spejderforældre, ledere 
med videre) meget velkomne på 
gården. Det er ikke svært at finde, 
den ligger mellem Vissenbjerg 
og Blommenslyst og det tager 

Nyt fra Fyn
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kun 5 min. at køre fra motorvejs-
afkørslen.

Adressen er: Magtenbøllevej 102, 
Magtenbølle, 5492 Vissenbjerg. I 
kan jo lige ringe og høre om vi er 
hjemme (Leif tlf.: 5180 0958, mail: 
lejope@mail.tele.dk).

Jeg vil gerne slutte med, at sige 
tak til alle i Lystrup Gruppe for 
en dejlig tid og ønske Jer god 
vind frem over og tak til alle for-
ældrene for lån af jeres pragtfulde 
børn.

Spejderhilsner fra Leif ¤
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Vi er stadig helt høje af vores 
tur til Island og vi glæder os til 
at komme igang med et nyt og 
spændende spejderår.

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Efter ferien er der nok at tage fat 
på. Vi skal have rykket de ældste 
op til Nisserne og får et nyt kuld 
unge friske spejdere op fra ul-
vene. Skønt det er lidt sørgmodigt 
at tage afsked med de gamle, så 
glæder vi os ved, at de ikke skal 
længere væk end til seniorerne. 
Og de nye glæder vi os til at få 
ind i vores patruljer og vise dem, 
hvad det vil sige at være en del 
af Troppen.

Ledere
Karen forlader os desværre efter 
et år. Vi siger tak for indsatsen og 
håber, at vi kan lokke hende med 
en gang i mellem som tante.

Som erstatning får vi vores kære 
Anette tilbage. Hun er hjemvendt 
fra Sjælland og har fået job i 
Århus. Derudover så bliver vi 
yderligere forstærket af Rasmus 
fra Sønderjylland. Han kommer 
til Århus for at læse og vil gerne 
have noget spejderarbejde at fylde 
sine tirsdag aftener ud med.

Vilde planer
Skønt vi lige er kommet hjem 
fra Island, er vi allerede begyndt 
at tænke over det næste vilde 
projekt. Vi vil i løbet af efteråret 
forsøge at lave et natløb for de 
unge i Lystrup Gruppe. Og så skal 
vi også så småt til at snakke mere 
om vores tur til Schweiz i 2013. 
Der kommer meget mere om alt 
det, når vi kommer tættere på. ¤

Livet i Troppen
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Rapport fra Nisseland
Huen er blevet luftet og dufter 
stadig af Island. Uhm, det dufter 
dejligt og vi vil afsted igen!

Af Gammelnissen

Så er sommerferien ovre og det 
er tid til at trække i nissedragten 
igen. Vi skal have nye nisser ind 
i flokken og det glæder vi os til. 
Så må vi se, om de har det, der 
skal til…

Efterårets program
Traditionen tro starter året med et 
Nisseting. Vi skal have planlagt 

og tilrettelagt et par møder. Den 
yngre Gammelnisse, som normalt 
holder til på en boreplatform, 
har før sommerferien fået søsat 
en vild idé om en slags spejder 
“Mythbusters”. Så vi skal ud og 
tjekke alle mulige sære og vilde 
ting. Det bliver crazy!

Vel mødt til nye og gamle nisser! 
Må vejret blive koldt og huen 
varm! ¤ 

…  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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35 spejdere drog afsted og 35 
spejdere kom glade og trætte 
hjem. Her kan du læse Trop-
pens og Seniorernes dagbog fra 
turen.

Af Troppen og Nisserne

Afrejse fra Århus H

Lørdag den 28. juni 2008, Dompapperne
Vi var aller super, super spændte, 
da vi stod og ventede på, at toget 
skulle rulle ind, så vi kunne kom-
me afsted – kom det ikke snart?! 
Alle, store som små, havde set 
frem til denne dag med længsel i 
snart et år. Endelig kom det!

Island tur-retur

I toget nåede stemningen uanede 
højder, men det skulle snart vise 
sig kun at være starten. Drengene 
var fuldstændigt overgearede, 
og det blev ikke meget bedre, da 
de indenfor de første få minutter 
havde indtaget flere kilo slik og 
endnu flere liter sodavand. Efter-
som turen til Kastrup Lufthavn 
tager 3-4 timer, så blev der vel 
alt i alt tøffet et par tons slik ned! 
MUMS!

Der blev grinet og hygget, spillet 
kort, snakket og hygget endnu 
mere. Hanne grinede så meget, 
at hun kom til at kaste op på 
Idas bønnespil. Øv bøv, men det 

Fortsætter på side 19



September
2. Den nye sæson begynder. 

Vi fortæller om os selv - vi leger en lær hinanden at ken-
de leg, der hedder dinosaurus-legen. Vi fortæller om det 
at være spejder, om fællesskabet, og om det vi tror på. Vi 
er med til et lille løb i haven, og vi tænder bål og rister 
skumfiduser.

9. Vi går til Ellebækken. 
Vi finder noget bæverne rigtig godt kan lide – og spiser 
som bæverne. Hos Gerda i Elleparken 18 kan det være, at 
der er bævernutella til os.

14. Høstgudstjeneste i Elsted Kirke kl 11.00.  
Bagefter er der frokost og skæg og ballade-auktion auk-
tion i Sognegården

16. Vi begynder at tage mærket: Bæverdammen.  
Vi hører om bønnen Fadervor i dag og de kommende 
gange. Vi lærer om bæverne: Hvor store er de, hvor lever 
de, hvad spiser de! Hvor længe kan de holde vejret under 
vand – vi prøver selv! Vi gnaver måske i en rafte!

23. Denne gang finder bæverspejderne ud af, hvor snilde de 
er til at finde noget vi har gemt til dem udenfor – lidt en 
slags  skattejagt.

23. Sommerlejraften i Lystrup Kirkes nye lokaler kl 19.00
30. Mødetiden er i dag en time senere 17.30. 

Vi vil nemlig gerne hilse på bæverforældrene – og det er 
hyggeligt at spise sammen. Derfor tager hver familie en 
ret med, alt sættes på tag-selvbord og vi deles om maden.  
Vi slutter ca. kl. 19.15, så alle kan komme i seng i god tid!

Oktober
7. Denne gang er en helt særlig gang. I dag kommer alle 

bæverne igennem en optagelsesceremoni. De kommer 
ind i bæverhulen og der sidder den gamle bæver og så...

14. I denne uge har alle efterårsferie.

Program for Bæverne
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Program for Bæverne
21. Vi har haft høstgudstjeneste – og nu takker vi på vores 

egen måde – samtidig med, at vi lærer om de mange ting, 
vi kan høste her i vores land.

26. BUSK-gudstjeneste i Elsted Kirke kl. 11.00 med boller i 
karry og stribet is i Sognegården bagefter.

28. Vi er ved at være færdige med Fadervor – men der er me-
get mere at fortælle. Hvordan gik det til at vi her i vores 
land spiser kartofler? Har vi altid gjort det? Hvor mange 
ting kan vi bruge dem til – prøv at tænke efter. Må man 
godt slå på en kartoffel? Vi prøver mange ting i dag.

31. Halloween i Elsted Kirke kl 16.30. Rigtig dejlig uhyggelig 
gudsteneste med græskarsuppe og græskarkage.

November
4. Denne gang handler det om Æbler.Så mange slags der 

er - og forskellige navne har de, og tror I, at æbler kan 
tænke? Vi laver bævermarmelade og alle får et lille glas 
med hjem,men vi smager først på det!

11. Men, det allervigtigste vi høster, er det ikke korn?Også 
her er der flere slags, hvor mange? Vi bager vores egne 
sære, underlige måske snegleformede boller. Vi laver et 
lille fint høstmærke på en lille træplade - med navn på.

18. Alle kender cornflakes. Ved I godt, at de egl. hedder 
majsflakes. Og hvor kender vi majs fra? Det skal vi høre 
en smuk indianerhistorie om.

25. Nu er det ved at være rigtig mørkt hen ad kl. 5 om afte-
nen. Men de modige bævere er med på den værste: Vi 
går op på den rigtig store høj bag ved præstegården. Der 
hører vi om engle og vi synger en englesang - så fuglene 
fryder sig! Vi skal også have lommelygter med!

December
2. Julehygge
7. Lucia på Sønderskovhus
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Program for Ulvene
August
18. Opstart
25. Velkommen til de nye

September
1. Hvem ved hvad om ulve?  
8. Jungleløb
15. Fuldmånemøde med optagelsesceremoni – uhm, vi skal 

have kage!
20.-21. Weekend i Skovhytten
22. INTET MØDE
23. Sommerlejrgensyn
29. HOH-E-JOJ U-LOL-VOV – kan du tale røversprog?

Oktober
6. Vi arbejder videre med forskellige koder.
13. Efterårsferie
20. Er du en heldig kartoffel?
25. BUSK-dag i Elsted Kirke
27. Kartoffelløb 

November
3. Spilleaften – vi laver selv spil.
10. ???
17. Vi leger i skoven
24. Julehobby
29. Juletur – yderligere oplysninger følger

Kom til tiden og husk udetøj  – hver gang!
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Program for Troppen
September
2. Holdlege. Så skal vi rystes sammen!
8. Distriktsturnering for stabspatruljen?
9. PL/PA holder fri og resten skal på løb
16. Kan PL/PA stå post?
23. Sommerlejraften i Lystrup Kirke. Info følger!
26-27. STABS weekend
30. Tropmøde: Patrujleløb: Hvem ka’?

Oktober
7. Patruljemøde: Patruljesærpræg
8. Distriksturnering for PL/PA
14. Efterårsferie – intet møde!
21. Patruljemøde
23. Distriktsturnering
25.-26. Distriktsturnering afslutning/Tropweekend
28. STABpatruljemøde – resten intet møde!

November
4. Tropmøde: Vi tager et mærke
11. Patruljemøde: Mærke
18. Patruljemøde: Mærke
25. Tropmøde: Vi tager et mærke

December
2. Nisserne byder op til dans
9. Julehygge
16. STABSpatrulje



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Efterår 2008 19

gjorde nu ikke så meget.

I lufthavnen opstod der lidt mildt 
almindeligt kaos, for WC’et i 
toget havde ikke virket, så alle 
skulle tisse så meget, at de var ved 
at få vand i øjnene. Men op i flyet 
kom vi alle og afsted det gik.

Dem, der havde fejret, at de hav-
de fået sommerferie lidt for hårdt 
dagen før, fik i flyet en tiltrængt 
lur. Ellers blev der også her hyg-
get ubehøvlet meget.

Endelig efter en lang og udmat-
tende rejse (især for lederne) 
ankom vi til vores bestemmel-
sessted. En utrolig, utrolig smuk 
lille dal mellem to bjerge med en 
sø. Det var på dette tidspunkt 
midt om natten, men der var 
lyst, som var det midt på dagen, 
for i Island er der om sommeren 
midnatssol.

Opbygning af lejrplads
Søndag den 29. juni 2008, Nisserne

Efter vi var kommet så sent i seng 
om natten fik vi lov til at sove helt 
længe søndag morgen – helt til 
klokken 11, ca. Der var mange, 
der ikke helt følte de havde sovet 
ordenligt, fordi det jo var lyst hele 

natten, men ikke desto mindre 
stod alle op og var klar til en god 
havregrød i fin spisesal med køk-
ken – man er vel luksusspejder 
med stil.

Efter en solid morgenmad be-
gyndte vi at bygge lejrplads op. 
Teltene var jo rejst om natten, 
og eftersom vi ikke skulle have 
bål, skulle vi bare have rejst et 
spisebord og et køkkenbord. 
Men inden vi nåede til bordene 
holdt vi morgenandagt, hvor vi 
alle sammen lavede et armbånd 
af perler, hvor hver perle har en 
betydning, for eksempel Gud, Jeg, 
bekymringsløshed og så videre. 
Denne andagt var første gang 
vi blev angrebet af en massiv 
mængde fluer, som finder os hver 
gang vinden lægger sig.

Og så til bordene! Nisserne – os – 
byggede et storslået samtalekøk-
ken med både hævet og sænket 
bord. Meget detaljeret. Samtidig 
byggede troppen et spisebord i 
en meget lang udgave – og det er 
stabilt indtil videre.

Frokosten lød på vakumpak-
ket, luftfrit rugbrød med pålæg. 
Resten af dagen gik med fri leg. 
Nogle fandt små biler med pe-
daler, som meget tid går med. Til 

Island tur-retur
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aftensmad fik vi den traditionelle 
kylling i karry omgivet af fluer 
ved vores nye spisebord. Alt i alt 
en meget afslappet dag, selvom 
det er vildt koldt, blæsende og 
koldt!

The Golden Circle Tour
Mandag den 30. juni 2008, Nisserne

Efter morgenmaden kom der en 
bus og kl. 9.00 kørte vi ud på da-
gens tur. I bussen fortalte guiden 
om naturen omkring bussen og 
om Island i det hele taget.

Første stop var tingstedet, der 
ligger på den sprække, der går 
gennem hele Island. Tingstedet – 
Thingvellir –  er et område fyldt 
med en skøn natur og en lang 
historie. De fleste af os hørte lidt 
af historien og så rigtig meget af 
naturen. Vandfaldet var nok no-
get af det, troppen fandt sjovest 
og for Stella også vådest (tidligere 
spejder, som besøgte os, red.). 
Heldet var dog lidt med hende, 
for det meste af dagen skinnede 
solen.

Efter turen til Tingstedet tog vi 
videre for at se geysere. I geyser-
området købte folk souvenirs og 
andet gejl. Herefter samlede vi og 

Island tur-retur
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spiste frokost sammen. Vakum-
pakket rugbrød og pålæg.

Herefter gik vi op til geyserne og 
ventede i spænding på, at den 
skulle springe og det gjorde den! 
Med bravo og det hele. Folk var 
klar med kameraer og prøvede 
at fange geyserens hurtige vand-
søjle.

Da vi havde set det hele og mere 
til, skulle vi videre til vandfaldet 
Guldfoss. Faldet var rigtigt flot 
og stort, 32 meter fald fordelt på 
2 fald. Larmen fra det var over-
døvende og det brusende vand 
sprøjtede, så det føltes som om 
det konstant regnede. Men udsig-
ten over vandet var rigtigt, rigtigt 
flot (citat Hanne).Bagefter så vi 
et mindre vandfald og et krater 
efter en eksploderet død vulkan. 
Folk var efterhånden trætte, så da 
nisserne havde lavet gullash og 
kartoffelmos, var der andagt, og 
så gik folk efter lidt leg og larm 
i seng.

Blue Ice Adventure
Tirsdag den 1. juli 2008, Skaderne

Klokken er 5.30 og vi skal til at op 
for morgenmaden venter kl. 6.00 
og bussen kommer kl. 7.00. I dag 

skal vi ud og gå på en gletcher! 
Det bliver ekstremt fedt. Bussen 
kommer endelig og vi har en 2 ti-
mers bustur i vente. Turen derned 
var overraskende stille. Næsten 
alle sov. Selv Kristian og Peter, 
der altid plejer at have en snak i 
gang, sov som små lam.

Island tur-retur
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Vi kan mærke, at det begynder 
at gå opad og vi får lidt propper 
i ørene. Sneen på bjergene kom-
mer tættere og tættere på. Bussen 
kører rigtigt tæt på kanten og det 
bumper helt vildt. Da vi endelig 
standser er det med at få det 
varme tøj på, da det blæser godt. 
Vi venter… og venter. MEN SÅ! 
Det er det forkerte sted vi er! Åh 
nej, ned igen og kører et stykke tid 
IGEN. Endelig kommer vi til en 
gletcher. Men her havde de ikke 
hørt om os?! Dog kommer vi op 
at gå op den store gletcher.

Det er rigtigt flot omkring os. 
Men da der er en vulkan et stykke 
derfra er der rigtigt meget aske, 
som har lagt sig oven på isen for 
mange mange år siden. I isen 
er der nogle små vandløb, som 
“kun” bliver omkring 16 m dybe 
og hvis man falder i og bliver til 
en prop skal det gå stærkt. Hel-
digvis var der ingen som var så 
dumme at falde i. Ikke engang 
de blå spejdere. Men man stod 
nu også godt fast med de “fancy” 
snesko og økser.

Det tog ca. 1 1/2 time at være på 
gletchere og imens det ene hold 
var varm på is, tog det andet hold 
op på bjergskråningen ved siden 
af. Dog skal man passe på, at man 

ikke ryger på “røven”. Det kan 
give blå mærker, haha!

Gletcheren havde mistet næsten 
200-300 meter på 13 år!!! Det er 
altså vildt!

Nu er en god lur velfortjent efter 
den lidt hårde tur. Om aftenen 
slappede vi godt af og sov lidt. 
Sidst på aftenen var der et kort 
lejrbål, da det blæste op til regn. 
Og regn kom der! Drengene var 
nød til at rykke deres telt for ikke 
at drukne.

The Blue Lagoon
Onsdag den 2. juli 2008, Grønspætterne

Alle var spændte, fordi vi skulle 
ud i den blå lagune. Vi fik at vide, 
at vi skulle pakke vores badetøj 
og finde noget varmt tøj, for 
først skulle vi ind til Reykjavik 
og shoppe i 2 1/2 timer. Vi fik 
shoppet en del og fik spist en 
masse usund mad. Munch ledte 
konstant efter et pizzaria for at få 
noget andet end rugbrød og så 
fandt han et dejligt pizzaria med 
billig mad.

Da vi havde spist, havde vi stadig 
1 time tilbage og vi gik lidt rundt 
for at kigge på alle de butikker. 

Island tur-retur
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Da vi var færdige gik vi op til 
kirken (Hallgrims Kirken, red.) 
for at vente på de andre fra Trop-
pen. De andre kom endelig og vi 
skulle spise middagsmad, men 
der var ikke ret mange, der kunne 
spise noget.

Alt var gået godt, men så kom 
Christian og Kristian i tanke om, 
at de havde glemt deres badetøj. 
Så store Christian købte noget og 
lille Kristian badede i undertøj. Da 
vi havde spist tog vi bussen. Det 
tog 1 time og så kom vi endelig 
til den blå lagune. Vi fik armbånd 
til at komme ind og for at åbne 

og låse skabene. Vi fik klædt om 
og kom ud i det store blå bassin. 
Det var varmt  og vi mødtes alle 
derude og fik en muddermaske. 
Det var dejligt koldt.

Da vi kom op skulle vi med bus-
sen og vi kørte ind til Bonus, for 
de blå spejdere skulle købe ind og 
så tog vi bussen hjem til lejren.

Hike 1. dag
Torsdag den 3. juli 2008, Dompapperne

Vi lagde ud med at sejle i kano 
over den store sø ved lejren. Der 

Island tur-retur
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var høj søgang, så hele mandska-
bet i alle kanoerne måtte kæmpe 
hårdt og slide i årerne.

Da vi langt om længe nåede sik-
kert til kaj var der nogle, der var 
en anelse våde og kolde. Der gik 
dog ikke længe før de fik varmen 
igen, for straks som vi var nået i 
land kæmpede vi os over de før-
ste bjerge.

Vi nåede til et sted, hvor vi skulle 
have klatreudstyr på, fordi vi 
skulle gå på en smal, smal klip-
pevæg, hvor klippen under os gik 
12 m. lige ned. Ud til en lille hule, 
der var vores bestemmelsessted 

for frokosten, nåede vi dog alle. 
Stedet var en klippehule. Efter et 
gammelt islandsk sagn skulle der 
i denne klippehule have boet en 
vaskeægte heks.

Efter frokost besteg vi alle mere 
eller mindre elegant nogle flere 
bjerge, inden vi nåede til vores 
overnatningssted. Inden vi nåede 
så langt måtte vi dog krydse en 
flod, hvor vi for at kunne komme 
over, måtte bygge en bro af di-
verse sten, som vi fandt. Mærk 
værdigt nok kom vi ved fælles 
hjælp alle tørskoede over og hen 
til lejrpladsen. Her ventede en 
dejlig saftig burger, som vi fortæ-
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rede, hvorefter vi alle inden længe 
mærkede vores soveposer kalde, 
nej skrige på os. ZzZzzzzz…

Hike 2. dag
Fredag den 4. juli 2008, Skaderne

Solen stod højt, da de lidt trætte 
spejdere sprang ud af teltene 
for at få noget frisk luft. Mange 
spejdere havde totalt overfyldt 
deres telte (seks spejdere i et to-
mandstelt). Fluerne sov åbenbart 
stadig, men vi nænnede ikke at 
vække dem.

Efter en “næringsrig” morgen på 
toastbrød med alverdens smøre-
ost, gik vi en tur ud på pynten, 
hvor der efter sigende skulle være 
en fantastisk udsigt. Efter et par 
milliarder smuttere travede vi i 
flok op af en pæn stor skråning, 
men ingen skråning kunne stoppe 
de barske spejdere! Op kom vi og 
ja, der var en fantastisk udsigt. 
Ligesom resten af det fantastiske 
og til tider flueplagede Island, var 
dette udsyn utroligt smukt!

Hurtigt tilbage igen til vores ven-
tende guide, som stod klar med 
en bunke cykler. Så var vi ellers 
parate til at få fart på! Bakke op og 
bakke ned og endelig var vi ved 

kraftværket. En sød guide, som 
snakkede engelsk, viste os rundt. 
Julle var en fantastisk tolk.

Efter en rundtur og powerpoint-
præsentation drog vi atter videre 
på vej hjem mod lejren. Da vi en-
delig trillede ind på lejren var de 
fleste godt trætte og havde godt 
ondt i “po-po”en! Der blev lavet 
mad og slappet af.

Patruljedyst
Lørdag den 5. juli 2008, Skaderne

Idag stod vi sent op. Rigtig sent 
op! Det var i dag, hvor den store 
patruljedyst skulle finde sted.

Først på en hård forhindrings-
bane og derefter på den svære og 
dødsensfarlige vandforhindrings-
bane. Selvom Ida havde klaret 
den svære vandforhindringsbane 
(næsten uden at blive våd) blev 
hende og Hanne alligevel dyppet 
i det meget, meget kolde vand! 
Hvor frækt!

20 minutter til frokost, så der 
skulle hurtigt skiftes til tørt tøj. 
Resterne fra de seneste dages 
aftensmad blev fortæret med stor 
velvære.

Island tur-retur
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Derefter blev der erklæret vand-
krig imod DDS’erne og det blev 
noget af en kamp. Vi angreb med 
vandballoner og de blev vildt 
overraskede. Næsten da… For vi 
havde skrålet “ER I MED?!” og 
gjorde os klar til kamp. Gryder, 
flasker og alt hvad der kunne 
have vand i sig blev brugt. Dog 
fik DDS’ere overtaget og fik smidt 
en masse af de ellers kampglade 
Lystrup spejdere op i vasken og 
fik givet os en ordentlig omgang 
vand. Så måtte der skiftes til tørt 
tøj… IGEN!

Derefter skulle der nye aktiviteter 
til. Seniorerne tog ud og legede 
Tigerwood med golf, imens resten 
var spredt for alle vinde. Nogen 
fik sig en ordentlig morfar.

Så kom aftenen, hvor vi skulle 
spise. Det er altid rart med noget 
varmt mad med kartoffelmos 
igen igen.

Klanen var hjemvendt fra en hård 
og våd tur, og så skulle vi endelig 
have et rigtigt lejrbål. Med ægte 
bål! Snakken gik og sketch efter 
sketch blev fyret af. Men så, den 
sidste “sketch”. Karen Bruhn 
skulle være den “frivillige”. Ida 
havde klaret den første del og 
derefter ville Johannes Damsga-

ard-Madsen aka Julle overtage 
resten. Kun få af de smarte spej-
dere havde gættet, hvad der ville 
ske. Karen Bruhn skulle bindes 
for øjnene og troede, at hun skulle 
udsættes for de smarte spejderes 
snedige planer. Men nej! Julle 
havde sat sig på knæ foran og Ka-
ren skulle tage bindet for øjnene 
af og hun blev meget overrasket, 
da Johannes sagde: “Vil du gifte 
dig med mig?”. Dyb, kort stilhed 
og så sagde Karen grinende og 
glad: “Ja!”. Hujen og klappen 
bredte sig blandt de glade og 
overraskede spejdere. Alle havde 
faktisk glemt, at Munch havde 
sin 15 års fødselsdag den dag. 
Så tillykke til de kommende hr. 
og fru Damsgaard-Madsen og til 
Munch, der altid har fødselsdag 
på sommerlejr.

Den sidste dag - nedpilning
Søndag den 6. juli 2008, Skaderne

Klokken var tidlig og alle våg-
nede med rodet hår og søvn i 
øjnene. Mange havde udsigt til 
en næsten uoverskuelig opgave. 
At pakke alt sit habengut ned 
i sin taske, for det var i dag vi 
skulle hjem. Efter 9 dage, hvor vi 
havde tilbagelagt flere kilometer 
i bus end vi nogensinde har gjort, 

Island tur-retur
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haft vandkamp imod DDS’ere og 
overværet et smukt frieri, skulle 
vi tilbage til gode gamle Danmark 
uden at blive spist eller spise en 
masse fluer (ADD! – og tak til 
det menneske, som har opfundet 
fluenettet!).

Den sædvanlige havregrød blev 
serveret og dagens stramme 
program blev forelagt. Derefter 
skulle nedrivningen igangsæt-
tes. Og man må lade de kære 
spejdere, at det gik hurtigt for sig. 
Inden længe var både spisebord 

og køkkenbord nedlagt (næsten 
korrekt, det var nu lørdag, der 
blev nedpioneret, men der gik det 
nu også meget snapt, red.). Alle 
spejderne havde pakket deres ta-
sker, hvilket var en næsten umu-
lig opgave, men de fantastiske 
spejdere klarede de alligevel!

Teltene blev rengjorte og tømt for 
skrald. Svup dup wittiwap og 
så var alle teltene pakket pænt 
sammen. Solen skinnede og det 
var lige vejr at ligge og slappe af i 
indtil bussen kom trillende ind på 
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parkeringspladsen. Taskerne blev 
smidt ind og der blev nu sat kurs 
mod Reykjavik lufthavn.

Efter frokost, hvor det SIDSTE 
vakumpakkede rugbrød blev 
klemt ned med den sædvanlige 
trofast aka leverpostej og den 
altid vedblivende spegedreng, 
som røg ned i de sultne maver, en 
kop kaffe og en rende i lufthavn, 

Island tur-retur
var det tid til check in og lige få 
fyret de sidste ISK penge af og så 
take off.

Home, sweet home! Danmark, 
som vi kender det. Våd af regnen, 
der falder i den lune aften. Efter 
en mad på Burger King og “Find 
en spejder” i Kastrup Lufthavn, 
skulle vi med toget.

Vi går nu over til mandag den 7. 
juli 2008. Toget kører og taber-
klanen larmer. Vi kører lidt og 
er nogle af de eneste i toget. OG 
DOG! Roskilde festival er slut 
og der står rigtigt, rigtigt mange 
unge mennesker med næsten 
lige så sure tæer som os selv på 
toget. Nogle sover med et Kaj og 
Andrea blad over hovedet og ser 
utrolig sjove ud, mens andre har 
valgt at lægge sig i midtergangen 
i vores kupé.

Klokken er nu 1.54 og de fleste 
sover. Nu venter vi bare på at 
komme hjem i vores egen seng 
og sove… i mørke.

Godnat! ¤
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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 Johannes på 4086 9895 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 86 22 78 78  

christian@lystrupgruppe.dk 24 46 36 73
Freya Winther Elleparken 18 51 36 92 48
 freya@lystrupgruppe.dk
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 
Casper Lastejn Nielsen Skolebanken 1 29 64 58 89
 casper@lystrupgruppe.dk 
Claus G. Therkildsen Egehaven 55 86 74 06 80 

claus@lystrupgruppe.dk 40 76 06 62
Daniel Bentzen Slåenbakken 6 86 22 72 60
 daniel@lystrupgruppe.dk 23 95 56 63
Henrik Skjøtt Vesterled 1, Ramten, Ørum Djurs 25 85 04 96
 henrik@lystrupgruppe.dk
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
Anette Henriksen Vesterbro Torv 10, 4. Lejl. 12, Århus C 61 28 67 87
 anette@lystrupgruppe.dk
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
Rasmus Olesen Gammel Tinglevvej 19, Aabenraa 40 79 37 04 
 rasmus@lystrupgruppe.dk
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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