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Fra gruppelederens bord
KFUM-spejdernes formål lyder 
således: ”KFUM-spejderne er 
et folkekirkeligt arbejde, hvis 
formål er at lade børn og unge 
møde det kristne evangelium 
og i overensstemmelse med den 
internationale spejerbevægelses 
idé, at oplære til selvstændig-
hed, medansvar, demokratisk 
livsholdning og mellemfolkelig 
forståelse.”

Af Lisbet Mejlgaard

Vi er altså et kirkeligt arbejde, og 
skal inden for denne ramme søge 
at hjælpe de unge på vej med de 
mange andre gode ting, der også 
nævnes i formålet.

Jamen, skal man da være kristen 
for at gå til spejder? Nej, det be-
høver man ikke, men man skal 
gerne til spejder møde nogle 
voksne, der tør tale naturligt om 
”det med Gud”. Vi ledere er for-
skellige og kommer sikkert fra et 
bredt spektrum af dansk kirkeliv. 
Vi tror ikke ens, men vi tror på 
den samme – nemlig den treenige 
Gud, der beskrives i kirkens tros-
bekendelse. Vi skal ikke pådutte 
børn og unge en tro, men vi skal 
lade dem møde evangeliet ved 
at gøre det at tale om Gud til en 
lige så naturlig ting som at tale 

om snobrød og råbåndsknob. Der 
er i dagens Danmark ellers ikke 
mange tabuer tilbage, men netop 
det med Gud er som regel ikke 
noget man drøfter hverken med 
klassekammerater eller kolleger.

Vi ledere må vise børnene og de 
unge, at vi tør tage det med Gud 
seriøst.

Gud tager nemlig os mennesker 

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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meget seriøst. Så meget at han 
iværksatte en storstilet rednings-
plan for at vinde os tilbage, da vi 
havde valgt at følge hans mod-
stander, djævelen.

Den redningsplan tager sin be-
gyndelse med, at Jesus kommer 
til jorden som et lille barn, hvil-

Fra gruppelederens bord
ket vi jo nu skal til at fejre i den 
kommende tid, og den tager sin 
slutning påskemorgen, hvor han 
opstår fra de døde efter at have 
betalt prisen for vore overtræ-
delser.

Glædelig advent. ¤

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk
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Livet i Bæverdammen
Spiser en bæver nutella, syltetøj 
og pandekager?

Af Freya Winther

Når dæmninger vi laver,
så pænt vi hjælpes ad
og knurrer vores maver
vi gnaver bark og blad!

Der har været rigtig meget at lave 
i bæverdammen i efteråret. Bæ-
vermor Gerda, bæverhjælperne 
og bæverungerne har sammen 
lært om naturen, som er vigtig for 
at en bæver har det godt. 

Bævermaver og nutella
Sensommer og efterår er en rigtig 
god tid for bævernes maver. Der 
skal man nemlig lære om, hvad 
der gror udenfor bæverhulen, 
som er godt at spise. Så afsted 
det gik, da hele bæverflokken 
skulle hen til bævermor og spise 
hjemmelavet nutella og gå på 
skattejagt efter dejligt sprøde 
gulerødder i skoven. Og få sig en 
svingtur kunne man også, men 
kun hvis man var en rigtig modig 
bæver. Og det var de!

Bævermaver og æbler
Æbler er der mange af udenfor 

bæverhulen om efteråret. Så hvor-
for ikke lave dem til bævermad? 
Vi snittede æbler i massevis, 
og frem kom gryden hvor alle 
bævernes bittesmå æblestykker 
blev kogt til syltetøj sammen med 
lækre sommerjordbær. Lige som i 
gamle dage, uhm.   

Bævermaver og pandekager
Bæverne lærer også om kornet 
ude på marken, og hvad man 
kan bruge det til. Og pandekage-
mel kan jo komme fra flere slags 
korn. Så bæverne prøvede selv at 
lave pandekager med majsmel, 
ligesom indianerne har gjort 
længe. Og jeg er sikker på, at en 
rigtig bæver spiser pandekager, 
for majspandekagerne med sirup 
forsvandt næsten hurtigere ned 
i maverne, end pandekagerne 
kunne bages. Så hvis du ser en 
bæver, så bare giv den en pande-
kage! ¤
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Livet ved rådsklippen
Efter sommerferien sagde vi 
farvel til de ”fuldvoksne” ulve 
der rykkede op til troppen. 
Heldigvis har vi fået nogle nye 
ulveunger så vi nu har et godt 
kuld på 28 friske ulveunger. Vi 
har også været så heldig at få en 
ny ulveassistent, nemlig Casper 
der samtidig er seniorspejder. 
Velkommen til alle jer nye! Vi 
har haft det rigtig sjovt sammen 
her i løbet af efteråret mens vi 
har lært hinanden at kende.

Af Susanne Kjærsgaard Petersen

Med udgangspunkt i Junglebo-
gen har vi ladet fantasien få frit 
løb med jungleløb, fuldmåne-
møde og optagelsesceremoni. Vi 
har også snakket en del om hvad 
det vil sige at være en god kam-
merat og det at være en del af en 
stor ulveflok hvor der skal være 
plads til alle – store som små. 

Vidste i forresten, at man kan 
snakke sammen ved hjælp af 
knive, gafler og skeer – nå ikke? 
Så spørg blot jeres ulveunge. De 
er blevet virkelig skrappe til det 
med koder!

Primitur i Skovhytten
I september drog vi en lille, men 

rask flok på tur til vores primitive 
Skovhytten i Lisbjerg Skoven. Vi  
gik fra spejderhuset i højt humør 
og udstyret med et lille skrabelod 
der gav os til opgave at holde øjne 
åbne og finde nogle mærkelige 
ting i naturen. Puha, hvor fandt 
vi dog meget skrammel der ikke 
ligefrem var til gavn for Moder 
Jord!

Vel ankommet til hytten tog vi os 
et velfortjent hvil og nød vores 
mad mens frøer og kryb sprang 
om ørerne på os. Mætte og atter 
friske gav vi os i kast med at bygge 
en hule i en solbestrålet lysning i 
skoven. Og hold da op som fanta-
sien løb af med ulveungerne. Der 
gik virkelig pioner i drengene, 
så vi fik både bænke, spisebord 
og underlag i hulen. Men så var 
vi da også klar til kage og saft i 
komfortable omgivelser.

Efter aftensmad og et hyggeligt 
lejrbål krøb ulvene til køjs. En af 
de helt store udfordringer ved 
at overnatte i Skovhytten er jo 
blandt andet at vi ikke har elek-
tricitet og rindende vand indlagt. 
Så når mørket sænker sig må 
man klare sig med lommelygte, 
udendørs tandbørstning ved 
stålvasken samt udendørs das 
(toilet). Men hvis forældrene tror, 
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at det er noget problem for en flok 
ulveunger – så kan de godt tro 
om igen. De er seje! Selv næste 
dag da toiletspanden skulle tøm-
mes og nedgraves gik det over alt 
forventning. Største problem var 
nok at holde ulveleder Henrik’s 
morgenmad nede i maven – og 
han er endda vant til at skifte 
ble!

Alt i alt en fantastisk weekend i 
selskab med frøer, tudser, kryb 
og insekter. På gruppens hjem-
meside www.lystrupgruppe.dk kan 
du se billeder fra turen.

Kartoflen
Siden efterårsferien har vi arbej-
det med temaet ”Kartoflen” hvor 
vi bl.a. har været på rundrejse og 
mødt kartoflens grove tyske on-
kel, den frække svenske fætter og 
den fine franske tante. Og hvem 
kunne mon have gættet, at man 
kan spise franske kartofler med 
både sirup og nutella?

Ny ulveleder
Efter juleferien får vi en ny ulve-
leder i flokken. Han hedder Claus 
Thomsen og er far til Maria (bæ-

Livet ved rådsklippen
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ver) og Camilla (ulv). Claus har 
trådt sine barnesko hos FDF’erne, 
og vi er spændte på at se hvad 
han kan lære os "rigtige spejdere". 
Fremover har vi altså to Claus’er. 
Vi må så finde ud af om vi skal 
kalde dem "lille Claus" og "store 
Claus" eller hvad.

Til gengæld kommer vi ikke til 
at se så meget til Susanne. Hun 

har valgt at koncentrere sig om 
andre funktioner i gruppen bl.a 
"Søen Rundt 2009". Hun vil dog 
stadig komme til enkelte møder 
og deltage på weekendture. 

Ulvehyl fra
Lisbet, Claus Therkildsen, Hen-
rik, Daniel, Casper, Claus Thom-
sen og Susanne. ¤

Livet ved rådsklippen

Søen Rundt 2009 er under planlægning

- så sæt et stort X ved  
weekenden 16. - 17. maj 2009.

Søen
Rundt



December
2. Vi julehygger  -  laver havregrynskugler - øver Lucia til 

søndag.
7. Det er jo søndag - og igen i år glæder vi både store og 

små, unge og ældre - og ikke mindst os selv med at gå 
Lucia. 
Vi mødes på Sønderskovhus kl. 14.30, får dragter på, 
øver lidt og kl. 15.00 går vi Lucia. Vi får lidt guf - ønsker 
hinanden en dejlig JUL og slutter ca. kl.16.00

Januar
13. Vi starter op efter ferien. Vi laver de fineste små kirke-

malerier, der bliver hængt op i Lystrup kirke, så de kan 
pynte til Nytårsparaden.

18.  Nytårspaaden i Lystrup Kirke kl. 14.00.
20. Denne gang besøger vi Elsted Kirke, vores gamle, gamle 

kirke. Vi tager nemlig kirkemærket. Ved I hvad der gør 
kirken til kirke?

27. Det er jo den mørke tid så i dag maler eller tegner vi bil-
leder, som vi bruger til kirketeater, som vi viser for vores 
familier næste tirsdag.

Februar
1. Der er lysfest kl. 15.00, hvor vi alle mødes ved Elsted 

præstegård på Ørnstrupvej 101. 
Alle får lidt godt og går derefter med fakler og musik til 
Elsted Kirke til lysgudstjeneste.

3. Vi går til Lystrup Kirke, mens vi spiser Steens chokolade-
kage. Så øver vi spillene til opførelsen af de bibelhistorier 
vi har hørt. 
Forældre, søskende og også bedsteforældre kommer kl. 
17.30 og ser på, og tager bæverne med hjem!

10. Vinterferie - bæverne holder fri.

Program for Bæverne
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Program for Bæverne
17. Fastelavn er næste søndag den 22. og hvem er det lige, 

der igen, igen maler tønderne? Bævern nemlig. Og de gør 
det SÅ godt.

22. Fastelavn i Elsted Kirke kl. 14.00
24. Hvor er vi heldige, at vi alle sammen har alle sanserne: Vi 

kan både se og høre og føle. I dag hører vi om det at kun-
ne se, vi prøver ikke at kunne se. Man kan godt en hel del 
allegevel.

Marts
3. Denne gang handler om at kunne høre og om, hvad man 

kan når man er døv. Kan man godt være buschauffør?
10. Hvad mon man gør, når man mangler ben og arme? 

Kender I en der bor her i Lystrup og fik OLguldmedalje 
i handikapsvømning? Det hører vi om. Og vi skal også 
prøve at være hjælpsomme.

17. Nu nærmer foråret sig – og nu vil vi ud og tænde bål igen 
– og varme vores flutes.Hvorfor er det nu lige. at vinte-
ren må gå sin vej, og hvordan ser de ud, de fine tegn på 
forår?

24. Hvem vil gerne lave et gækkebrev – vi hjælper – og hvem 
vil gerne lave en læderbæver til at hænge på sin trøje. 
Måske kan man lave begge dele.

31. Påskeafslutning. Vi maler hver et kogt æg så vi kan ken-
de det.Og så skal der trilles på højen bag ved Elsted Skole 
Er vi rigtig heldige er der nogen der har gemt et lille cho-
koladeæg et sted i haven. 
Og vi ønsker hinanden God Påske.
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Program for Ulvene
Vanen tro holder ulvene ferie hele december, hvor vi ellers kommer "i 
klemme" mellem fjernsynets julekalendre, men vi glæder os til at se 
alle ulvene i det nye år.

Januar
12. Opstart – vi gør klar til Nytårsparaden
18. Nytårsparade i Lystrup Kirke – program følger
19. Lopper og indendørs bål
26. Vi går i gang med at tage et mærke, så vi kan få ”pyntet” 

uniformen lidt. Vi skal arbejde med musikermærket.

Februar
2.  Så skal der laves instrumenter!
9. INTET MØDE – der er vinterferie.
16.  Nye og gamle sanglege, og vi skal vist også lege en gang 

”stopdans”. 
23. Vi synger og spiller for hinanden og laver måske et lille 

”rap”.

Marts
2. Fuldmånemøde med kage, hygge og uddeling af mærker.
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Program for Troppen
Troppens program kan man finde på www.lystrupgruppe.dk under 
"Troppen". Grunden til, at der ikke er et program i bladet er, at pro-
grammet ændrer sig nogle gange.

Tjek derfor på hjemmesiden for det nyeste program. Hvis du har 
spørgsmål, så ring eller mail endelig til en af troplederne.

Her er lidt om, hvordan det er, 
at være nisse i Lystrup Gruppe. 
Som nyoprykket nisse har jeg 
endelig fået en plads i det højere 
selskab, som nisse. Men det er 
ikke altid lige nemt at være en 
ny nisse i en ninja-nissebande.

Af Hanne Faurholdt Møller

Først må man igennem en opta-
gelsesprøve! En optagelsesprøve, 
som er så hård, at man er lige ved 
at give op. Heldigvis klarede vi 
nyoprykkere lige mosten og fløj 
igennem nåleøjet.

Men livet som nisse er ikke altid 
hårde prøver og krævende op-
gaver. Det er noget af det hyg-
geligste og noget af det sjoveste 
jeg længe har prøvet. Vi har været 
ude og klatre, spise nissegrød til 
vi var ved at revne, samt haft ka-
raoke aften og meget mere.  Indtil 
videre har dét at være nisse været 
rigtig fedt og jeg glæder mig til at 
de nye ting og udfordringer, vi 
kommer i møde. ¤

Nissebanden i Lystrup
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Hvert år er det de samme be-
kymringer: hvad gør vi, når de 
gamle patruljeledere rykker op? 
Og hvert år tænker vi, at det nok 
skal gå og at de nye patruljele-
dere nok skal løfte opgaven. 

Af Johannes Damsgaard-Madsen

Det bedste ved det hele er, at 
vi år efter år bliver overrasket 
over, hvor flot og fornemt de 
nye patruljeledere løfter deres 
nye store opgave. De planlægger 
og udfører patruljemøder, som 
havde da aldrig gjort andet. Det 
er helt fantastisk for os ledere at 
se den udvikling, der sker på så 
kort tid. Og vi bliver så stolte af 
vores patruljeledere og patrulje-
assistenter!

Patruljesystemet er en meget 
vigtig del i spejderarbejdet. Det 
giver ansvar til de unge spejdere, 
som skal være patruljeledere 
og patruljeassistenter, samtidig 
med, at troplederne kan hjælpe 
og støtte i det omfang, som det 
er nødvendigt og i samråd med 
patruljelederne og -assistenterne. 
I Grøn Guide, som er en håndbog 
for ledere, står der følgende om 
patruljesystemet: “Patruljesyste-
met er den bedste metode, spej-
derledere kan anvende, for at 

spejderne udvikler sig personligt 
og spejdermæssigt - i overens-
stemmelse med spejderbevægel-
sens idé. Ideen med patruljesyste-
met er, at børn og unge hele tiden 
får opgaver og ansvar, der passer 
til deres evner. Det er vigtigt, 
at ledere tør give børn og unge et 
ansvar, da korpset er en børne- og 
ungdomsbevægelse understøttet 
af voksne.”

I Lystrup Gruppe har der længe 
været tradition for at bibeholde 
patruljesystemet på trods af, at 
det mange andre steder i landet 
bliver opgivet. Vi er så heldige at 
have så mange spejdere i troppen, 
at det kan lade sig gøre, og, sidst 
men ikke mindst, at vi har nogle 
utroligt dygtige spejdere, som 
kan løfte den store opgave at lede 
en patrulje.

I år har vi rystet posen og sam-
mensat tre gode patruljer med tre 
gode patruljeledere og patruljeas-
sistenter. Vi kan allerede nu se, 
at det kører som det skal og vi 
glæder os til et dejligt forår med 
masser af gode oplevelser i trop-
pen, både hele troppen sammen 
men også i de enkelte patruljer. ¤

Livet i Troppen
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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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Med Troppen i hytten
Det var en kold og blæsende 
efterårsaften, da de seje spejdere 
trampede afsted på deres cykler. 
Det var mørkt, men spejderne 
lod sig ikke kue, for de skulle 
på weekendtur i Skovhytten. Og 
intet, absolut intet, kan stoppe 
en flok spejdere!

Af Johannes Damsgaard-Madsen

En weekend i Skovhytten det 
er sagen for en spejder. Især når 
man skal cykle derover. Det er 
så fin en tur fra Spejderhuset til 
Skovhytten på trods af, at det var 
kulsort. Vi kom alle vel derover 
og hyggede os foran kakkelovnen 
hele aftenen.

Lørdag stod i pioneringens tegn. 
Patruljelederne og patruljeassi-
stenterne var sendt på distrikts-
turnering, så der var kun de 
menige tropspejdere tilbage. Efter 
en kort introduktion til pionering, 
gik vi igang med at bygge en 
større legeplads. Vi byggede en 
vippe, en gynge og en rebbro mel-
lem to store træer. Det var sjovt og 
spejderne var helt pjattede med 
at drøne rundt og prøve deres 
nybyggede legeplads.

Da der var faldet ro over tropper-
ne, var det tid til patruljearbejde. 

Hver patrulje fik udleveret to lys, 
hvorpå de skulle male symboler. 
Inden da havde de fået en kort 
gennemgang om, hvad symbo-
ler betyder i kristendommen. 
Patruljerne lavede nogle rigtigt 
flotte lys, som vi nyder synet af, 
hver gang vi holder en afslutning 
på et spejdermøde. Der bliver ly-
sene taget frem og tændt mens vi 
synger en sang og holder en kort 
andagt. Det giver en dejlig ro og 
fred med brændende lys i midten 
af flokken.

Weekenden sluttede vi af i El-
sted Kirke, hvor vi var til BUSK 
gudstjeneste. BUSK står for Børn, 
Unge, Sogn og Kirke og er et 
samarbejde mellem kirkelige 
børne- og ungdomsorganisatio-
ner, hvis formål er at sætte fokus 
på børn og unge i kirken. Vi stod 
fanevagt under gudstjenesten og 
gjorde vores spejderpligt bagefter 
ved at hjælpe med at udrydde en 
forfærdelig masse utroligt lækre 
boller i karry. Selv isen gjorde vi 
et stort indhug i. Vi var ret stolte 
af os selv.

Efter sådan en weekendtur er der 
kun en ting at sige: vi glæder os 
allerede til næste tur! ¤
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Konkurrence
Gæt hvad fire ud af de otte billeder forestiller og deltag i lodtrækningen 
om en lækker spejder t-shirt. Send dit svar til gg@lystrupgruppe.dk. 
Husk dit navn og hvilken størrelse t-shirt, du bruger.
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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.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2008-200918

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

Øvrige
Alfred  Andersen, Skovhytten Elevvej 97 86 23 09 49

Adresseliste - Lederne



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2008-2009 19

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
Claus Thomsen Bjørnholt 37 86 74 03 70
 claust@lystrupgruppe.dk

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
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6
 tommy@lystrupgruppe.dk  61 70 85 50

Seniorleder
Rasmus Olesen Klostertorvet 10, 3. sal, vær. 22, Århus C 40 79 37 04
 rasmus@lystrupgruppe.dk

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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