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82% spejder
På gruppemødet fortalte forman-
den om en undersøgelse DDS 
har foretaget. Undersøgelsen vi-
ser, at kun 18% af grunden til at 
man er spejder, skyldes de ydre 
rammer. Så vi er ansvarlige for 
82%. Det er da meget flot!

Af Redaktionen

Men hvad dækker de 82% så 
over? På redaktionen drak vi en 
kop kaffe og snakkede om gamle 
spejderdage. Hvad vi synes, der 
har været det bedste, sejeste og 
mest spændende. Kort sagt, hvad 
vores 82% er.

Der er bare så mange!
Anette har svært ved at sige, hvad 
der har været det fedeste ved at 
være spejder. Hun har fået mas-
ser af oplevelser i sine snart 20 år 
som spejder. Hun har fået masser 
af nye venner, som hun stadig ser 
mange år efter.

Men hvad er den største del af de 
82% for Anette? Det bedste er, at 
man får mulighed for at gøre no-
get for andre og får en masse igen. 
Man gør en masse spejdere glade 
og deres smil og latter giver en 
ny energi og lyst til at lave mere 
spejderarbejde.

Det er svært at sige
For Karen er det bedste ved at 
være spejder alle de store oplevel-
ser af fællesskab, hun har oplevet 
på de mange store lejre, hun har 
været på. Især hendes oplevelser 
på en grønlandsk korpslejr står 
stadig meget klart for hende.

Kort sagt, så er det friluftslivet, 
der trækker for Karen. Lyden af 
brændehugning, duften af røg, 

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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at sidde ved et lejrbål midt i den 
mørke nat, at sove i telt, at være 
udenfor hele dagen, ja, listen den 
er lang. Men spejder, det er bare 
sagen og det har det været i snart 
25 år!

Der er noget fælles

Der er noget ved spejdere, som 
er fælles. Johannes kan ikke helt 
sætte ord på, hvad det fælles er, 
men han har mange gange op-
levet at kunne snakke med helt 
fremmede spejdere, som havde 
de kendt hinanden i mange år. 
Der er noget ubeskriveligt, der 
binder spejdere sammen på tværs 
af grænser.

Det oplevede Johannes, da han 
for mange år siden var på verdens 

82% spejder
jamboree i Holland. Det var i 1995 
og der var 30.000 spejdere samlet 
fra hele verden. Det var helt vildt 
at sidde der til lejrbål sammen 
med så mange mennesker og 
opleve et helt ubeskriveligt sam-
menhold.

820%
Én ting er vi enige om: Lystrup 
Gruppe har ikke 82%, men 820% 
af det, der gør det fedt at være 
spejder. Spejderne er søde og 
dygtige, lederne har det sjovt og 
forældrene er flinke til at hjælpe 
til. Alt i alt, så har vi det rigtig 
godt i Lystrup Gruppe. Så har du 
lyst til at være med, så kig forbi 
til en kop kaffe. Jo flere vi er, jo 
sjovere har vi det! På gensyn! ¤

Nu på Face
book

Lystrup Gruppe på Facebook
Savner du dine gamle spejdervenner? Er du ny-
sgerrig for at finde ud af, hvad din gamle leder 
laver nu?

Så drøn ind på Facebook og find gruppen for 
spejdere i Lystrup Gruppe. Søg på:
KFUM Spejderne i Lystrup-Elsted-Elev
og så finder du alle os andre!

Vi ses!
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Gruppemødet 2009
Finn bød velkommen til dette 
års gruppemøde, som tradi-
tionen tro blev holdt i lokalerne 
ved Lystrup Kirke, mødet blev 
indledt med en sang. Herefter 
gav han ordet til Claus Thomsen, 
der som dirigent ledte os gen-
nem mødet.  Mette Munch blev 
valgt som referent.

Af Mette Munch og Finn Kallestrup

Årsberetning
Finn indledte med at fortælle, at 
stort set alle årets begivenhederne 
er blevet beskrevet løbende i 
Grøn Gren, hvor de er gengivet 
på en humoristisk måde. Tak til 
dem der skriver til bladet, og 
ikke mindst til redaktionen og 
den ansvarshavende redaktør. 
Grøn Gren vil gerne have indlæg 
fra forældre, f.eks. lidt om hvad 
børnene fortæller når de kommer 
hjem fra spejdermøder, ture og 
lejre.

Der blev solgt 1500 lodsedler, 
mange også efter den officielle 
dag. Tak til forældrene for hjæl-
pen. Salgslørdagen blev vanen 
tro efterfulgt af en Gruppetur som 
gik til Thorsager.

En af årets største begivenhed var 

Søen rundt 2008. Stor tak specielt 
til Susanne, men også alle andre 
hjælpere.

Bæver sommerlejren gik som al-
tid til Bjørnebo, men denne gang 
med et helt nyt tema - Robinson 
Crusoe.  Jørgen fra grupperådet 
var med som GUF onkel.

Ulvene var i Blokhuset ved Ran-
ders.

Troppen, Senior og Klan var på Is-
land. Tak til alle forældre og især 
lederne som gjorde denne fanta-
stiske spejderoplevelse mulig.

I august var der igen Maskot a lot 
i Friheden. Disse to dage som ind-
mad i nogle tøjbamser, indbringer 
gruppen 15.000 kr.  

Medlemstal 
Næsten uændret, lille tilbage gang 
for troppen, men dejligt med den 
flotte fremgang hos Seniorerne. 
Det er Bæverne der er basis for 
fremtidens Ulve og Trops spej-
dere, så derfor ville vi gerne have 
endnu flere af slagsen.

Sidste år var der flest drenge i 
gruppen, efter mange år med 
flest piger, og nu for første gang 
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er der nøjagtig lige mange piger 
og drenge.

Hvorfor spejder?
Hvorfor skal du som forælder  
støtte dit barn i at blive spejder ?
• Fordi spejderlivet har så utro-

ligt meget at tilbyde børn og 
unge m.h.t. til naturoplevelser, 
færdigheder, uddannelse og 
kammeratskab med mere.

Hvorfor skal du forælder støtte 
dit barn i at vedblive med at være 
spejder ?
• Fordi Spejderbevægelsens Ro-

land kurser kan påbegyndes 
fra 13 års alderen og herefter 
følges op af lederkurser, med 
focus på forskellige ledelses-
mæssige færdigheder.

DDS – Det Danske Spejderkorps 
har gennemført en stor undersø-
gelse af hvad der gør en lokal for-
ening attraktiv at være medlem 
af. Undersøgelsen konkluderede 
at ydre forhold kun forklarer 
18% af succesen, de øvrige 82% 
udgøres af gruppens og ledernes 
handlinger.

En attraktiv spejdergruppe skal 
være skruet sammen efter følgen-
de model bestående af 4 vigtige 
egenskaber:

• Holdånd: Hele ledergruppen 
fungerer som et team

• Ambition: Gruppen har ved-
holdende, høje og synlige am-
bitioner

• Enkelhed: Lederarbejdet skal 
være enkelt og overskueligt.

• Ledelse: Ledelse er det centrale 
element der gør de andre mu-
lige.

Man bliver flere spejdere hvis 
man har en attraktiv spejder-
gruppe med et godt lederteam og 
nogle aktive forældre til at bakke 
op om lederne.

Det har vi i Lystrup-Elsted grup-
pe – og det er vigtigt at vi alle 
hjælper til med at gøre det endnu 
bedre.

Spejderhuset
• Spejderhuset har vi igen for 

os selv, Gerda kæmper med 
rengøring.

• Internet forbindelse via fritids-
hjemmet, men hvor længe?

• Arbejdsdagen bliver med fo-
kus på Huset, og Jørgen vil 
have en plan klar.

• Skovhytten fik en stor omgang 
i 2008, med rengøring, omlæg-
ning af fliser, installation af nyt 
komfur samt algebehandling 

Gruppemødet 2009
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af gavlene. I 2009 skal shel-
teren og vindues skodderne 
ordnes. 

Tak!
• Tak for hjælpen til diverse 

praktiske gøremål i 2008.
• Tak for samarbejde til Grup-

peråddet. 
• Tak til Alfred for opsyn med 

skovhytten. OBS Alfred har sit 
hus til salg!

• Tak til sponsorer og annoncø-
rer.

• En særlig tak til lederne. Tak 
for Jeres gode humør og den 
energi I bruger på at give vores 
unger nogle gode spejderople-
velser. TAK skal i have.

Økonomi
Egon  Rasmussen gennemgik 
regnskabet for 2008.

Hvad tjente vi penge på:
Kontingent, Offentlige tilskud, 
Annonce, Tilskud til kurser, Ind-
betaling fra lejre, Gaver, Lodsed-
delsalg, Søen rundt, Tivoli Ma-
skot a lot, Vagter ved Y’s Men’s 
cykelløb, Omddeling reklamer/
tryksager, Salg af Y’s Men’s jule-
mærker.

I alt 297.984 kr.

Hvad havde vi af udgifter:
Afgifter, Forsikringer, Lejre, Hen-
sættelser, Enhederne Udgifter, 
Fællesudgifter, Forkyndelse, 
Vedligehold, Rengøring,Trykning 
af Grøn Gren, Kurser- tansport- 
Landsmøde, EDB + porto- admi-
nistration, Vand, Køb af lodsedler, 
Spejderhuset.

I alt 280.143 kr.

Ekstraordinære Udgifter:
Tilskud til Islandsturen, aktie-
kursregulering, bidrag til hospi-
talsklovnen.

I alt  81.556 kr.

Johannes fremlagde regnskab fra 
Islandsturen:
Følgende gav støtte til turen: 
Lystrup sognestøtte: 25.000kr.,  
Sankt Georgsgildernes flagpris:  
15.000kr.,  Y’s Men Marselis:  
5.000kr.,  Y’s Men Nordstjernen:  
5.000kr., Lions Club: 5.000 kr.

FORNEMT! Uden deres støtte var 
vi ikke kommet afsted!

Alt i alt et overskud på 2.098,23 
kr. som skal tilskrives kursfaldet 
på Island, som faldt ud til vores 
fordel.

Gruppemødet 2009



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 20098

PE
R
S
O

N
LIG

 R
Å
D

G
IV

N
IN

G
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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Gruppe regnskabet er revideret 
af 2 revisorer: Dorte Henriksen 
og Erik Bendix Jensen. Budget-
tet for 2009 blev fremlagt. Der 
budgeteres med et overskud på 
ca. 20.000 kr.

Vigtige forudsætninger for over-
holdelse at budgettet:
• Lodseddelsalg.
• Søen Rundt. 
• Tivoli ”Mascot a lot”.
• Vagter ved cykelløb.
• Omdeling af reklamer.
• Salg af Julemærker.

Der blev suppleret med:
Feks. når en spejder deltager i 
Maskot a lot, så medfører det en 
fribillet og turbånd, til den kom-
mende Tivoli sæson, som tak til 
de svedende spejdere. Deltagelse 
2 dage giver dobbelt.

Der blev spurgt til det store beløb 
på 10.000 kr. givet til Hospitals-
klovnen.  Det var forudsat at 1/3 
af overskuddet skulle doneres. 
Således forholder det sig også 
for det kommende arrangement 
Søen rundt.

Aktiviteter 2009 
Lisbeth orienterede om planlagte 
aktiviteter.

22. februar
Fastelavnsfest i Elsted kirke. 

14. marts
Lodseddelsalg, vigtigt med for-
ældreopbakning. Lederne tager 
børnene med på overnatning 
efterfølgende.

18. april
Arbejdslørdag i Spejderhuset, 
det er vigtigt at huset fungerer 
når der skal laves aktiviteter med 
børnene.

21. maj
Distriktsturnering for de yngste

Sommerlejre
19-21. juni Bæverne til Bjørnebo

Ulvene formentlig samme week-
end, men ikke helt fastlagt.

Trop og Senior sommerlejren bli-
ver formentlig uge 28

Rolandkurser tilbydes primært 
troppens PL og PA.  Fire fra 
samme gruppe kan være af sted 
på samme kursus. Men det kan 
bestemt også være en succes at 
tage alene af sted. Aldersgruppe 
fra 13-14 år. Gruppen betaler for 
såvel kursus som transport.

Gruppemødet 2009
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Uge 34
Start på spejderåret.

Uge 35
Oprykning på respektive møde-
aftner.

25. Oktober
BUSK-gudstjeneste i Elsted kir-
ke. 

17. januar 2010
Nytårsparade 

Der blev spurgt til, hvordan det 
kan være, at der ingen ulvemøder 
er i dec.  hvilket hænger sammen 
med julekalenderens placering, 
så Ulvene ikke bliver stresset af 
at skulle til spejdermøde mellem 
2 julekalendere.

Lucia optog er både for bævere 
og ulve + forældre, foregår på 
plejehjemmet Sønderskovhus, 
ønskes programsat.

Ledersituationen
Blev fremlagt af Johannes med 
store opadvendte mundvige. 
Der kan dog godt bruges flere 
ressourcer til Bæverne og især 
hos Ulvene. Hos troppen hvor 
det går rigtig godt er man også 
velkommen.

Vi har nemlig verdens dejligste 
spejdere!

Skaffer man en ny leder, sig selv 
eller en anden, så venter der en 
præmie.

Søen Rundt d. 17. maj 2009
Susanne fremlægger:
• Tiden er fastsat til kl. 10-15
• Formålene er at være: synlige 

i lokalområdet, at skabe en år-
lig tilbagevendende aktivitet, 
samle penge til gruppen samt 
at give støtte til andre.

• Værestederne Bazaren og Sol-
sikken bliver betænkt i 2009, og 
eventuelt inddraget i afvikling 
af dagen.

• Klan Viklaros bliver ansvarlig 
for aktiviteter i samarbejde 
med troppen.  Årets tema 
Astronomi, da det er interna-
tionalt astronomi år.

• Opgaveløb rundt om søen med 
”døde poster”. Alle ”levende” 
aktiviteter placeres i området 
omkring bålpladsen.

• Følgende aktiviteter forventes 
at finde sted: Information om 
områdets plante og dyreliv, 
Info om korpsets Tunesien-
projekt, Information om pro-
jekt Kirgistan ved Rønde Høj- 
og Efterskole ( KFUM spej-

Gruppemødet 2009
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derne har 2 pladser i skolens 
repræsentantskab.)

• Finn, Jørgen og Ole er ansvar-
lige for teknik og logistik.

• Mette og Jane er ansvarlig for 
hjælpekorpset

• Den 2.-3. maj 2009 skal folde-
ren deles rundt, derfor behov 
for hjælp denne weekend.

• Vi er meget taknemmelige for 
al den hjælp vi fik fra forældre, 
Y’s Men med flere.  Mange tak 
for det!

Spørgsmål
Er det overvejet om man kunne 
lave en friluftgudstjeneste? Hans 
Boas er interesseret i at flytte Ly-
strup kirkes friluftsgudstjeneste 
derud. Kan eventuelt ligge som 
åbning eller en lukning af dagen. 
Ideen støttes umiddelbart.

Diskussion omkring aktiviteter, 
send eventuelt mail til Susanne. 
susanne@lystrupgrupper.dk

Valg til Grupperådet
• Mette genopostiller.
• Ramona er flyttet til England.
• Finn genopstiller.
• Egon Rasmussen genopstiller 

ikke.
• Susanne er valgt som ny kas-

serer.

• Jørgen er hus og hytte ansvar-
lig.

• Ole og Jane er ikke på valg 

Som nye grupperødder opstil-
ler:
• Annette Mølby, mor til Emilie 

fra troppen
• Jytte Jørgensen, mor til Mads 

fra Troppen

Revisorer
• Dorte Henriksen.
• Erik Bendix Jensen
Begge modtog genvalg.

Finn takkede Egon for indsatsen 
i gruppen i mange mange år. Ved 
fælles hjælp fandt vi frem til at det 
er tæt på 20 år som kasserer. 

Egon har startet Loppemarked, i 
første omgang sammen med  Y´s 
Men club Nordstjernen. Herefter 
har han fungeret som loppedirek-
tør, når vi selv afholdt loppemar-
ked. Det er gennem årene blevet 
til en indtægt fra loppemarkeder i 
størrelsesordenen 300.000 netto til 
gruppekassen. Han har slået græs 
ved skovhytten, leveret motorsav 
m.m. til brændeopsavning, skaf-
fet traktor og vogn når vi skulle 
samle brænde eller transporteres 
rafter.

Gruppemødet 2009
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Tak for det gode samarbejde og 
det store engagement!

Der vil gennem de næste par må-
neder blive en glidende overgang, 
inden Susanne tager helt over på 
kasserer posten.

Egon fik overrakt et diplom for 
mange års tro tjeneste, samt en 
lille gave. Egon takkede for de 
smukke ord.

Eventuelt
Der blev efterlyst en alternativ 
gudstjeneste på maksimum 45 
min, som planlægges i spejdernes 
og børnenes ånd. Da kristendom 
er vigtig for os alle sammen.

Hans er åben overfor forslag, vil 
gerne have flere med i planlæg-
ningen.

Måske skal vi fravælge nadve-
ren?

Lisbeth svarer, at tiden er en me-
get vigtig faktor, godt at bruge 
de traditionelle elementer fra en 
almindelig gudstjeneste, hører 
også til når spejderne er med.

Svært planlægningsmæssigt, 
da nogle spejdere ikke mødes 

forud for arrangementet. Der 
var forslag om at gøre, som ved 
Julegudstjenesten i 2008, der var 
ingen prædiken men budskabet 
var der, formidlet som historie og 
skuespil. Seniorerne skulle have 
været på weekend, men der var 
mandefald. Så reelt var der for få 
i udvalget. Eventuelt kunne det 
være gruppens ledere som var 
aktive i gudstjenesten, børnene 
synes det er sjovt at se dem i nye 
roller! Alternativ kunne det være 
de børn fra troppen, som går til 
konfirmationsforberedelse der 
står for aktiviteterne. ¤  

Gruppemødet 2009
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Som det fremgår af referatet fra 
Gruppemødet i Lystrup kirke 
den  18. januar, blev to nye 
medlemmer valgt ind i grup-
perådet. Det drejer sig om Jytte 
Jørgensen, og Annette Mølby. 
På vegne af grupperådet vil jeg 
byde jer begge velkommen, og 
håber vi må få et godt samarbe-
jde, til glæde for både spejdere 
og ledere

Af Finn Kallestrup

Jytte Jørgensen
Jytte er gift med Jens, og de er 
forældre til Mads fra Troppen. 
Til dagligt arbejder Jytte hos V. 
Guldmann A/S, som kreditor-
assistent. I grupperådet kender 
vil allerede en del til Jytte og Jens, 
da de altid stiller op når der er 
brug for en ekstra hånd. 

Jytte fortæller at hun faktisk har 
været KFUM-Spejder i sine helt 
unge dage, omend det kun blev 
til ca. 14 dage. Hvad der var år-
sagen til at det varede så kort, er 
gået helt i glemmebogen, men 
det væsentlige er som Jytte selv 
udtrykker det:  ”Det skal der la-
ves om på, så derfor starter jeg i 
grupperådet”.

To nye medlemmer i Grupperådet
Vi håber at Jytte i de kommende 
år vil få lejlighed til at lære noget 
at det som hun gik glip af som 
helt ung.

Annette Mølby 
Annette er gift med Jørgen, og 
sammen har de 2 børn, Emilie 
som er med i troppen og Ras-
mus. 

Annette er uddannet sygeple-
jerske og har tidligere arbejdet 
på Skejby Sygehus, men har de 
seneste 5 år arbejdet som salgs-
konsulent i Becton Dickinson a/s 
med salg af medicinsk udstyr til 
sygehuse.

Annette fortæller: ”Spejderlivet 
har været en stor del af min barn-
dom og ungdom. Jeg startede som 
grønsmutte i KFUK og senere som 
KFUM-spejder i Holsted, Sydjyl-
land, hvor jeg også var Senior, 
Rover og Tropsassistent.

Under min sygeplejeuddannelse 
i Vejle var jeg aktiv i Roverkla-
nen ”Clan Hird Danica”, deltog i 
KFUM spejdernes distriktsarbejde 
samt havde en sjov oplevelse som 
pressefotograf på Korpslejrbladet, 
Korpslejren i Holbæk 1990.
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Siden jeg efter endt uddannelse 
i 1991 flyttede til København og 
herefter til Lystrup, er det kun 
som forælder, jeg har været in-
volveret i spejderlivet, så jeg ser 
frem til at deltage i grupperåds-
arbejdet.”

To nye medlemmer i Grupperådet
Vi håber at Annette i de kom-
mende år vil få lejlighed til at lære 
alle os andre noget af det som hun 
har fået med sig gennem en lang 
spejderkarriere. ¤

Søen
Rundt

Dato/Sted
Søndag den 17. maj 2009 - kl. 10.00 – 15.00

Tema
Astronomi

Indhold
• Friluftsgudstjeneste (i samarbejde med 

Lystrup Kirke)
• Vandretur søen rundt med ubemandede 

poster
• ”Spejder for en dag” 
• Levende udfordrende poster med ud-

gangspunkt i temaet astronomi.
• ”Tutten” – bod med salg af kaffe/the, 

vand, frugt, kage og lignende. 
• God stemning, gensynsglæde og meget 

mere.

Formål
• At være synlige i lokalområdet.
• At skabe en årlig tilbagevendende aktivi-

tet ved Egå Engsø, som er til inspiration 
og glæde for vores spejdere og lokalom-
rådet. 

• At skaffe et økonomisk tilskud til grup-
pens daglige drift/sommerlejre.

Arrangør
KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev.
www.soenrundt.dk
Susanne Kjærsgaard Petersen
Mobil: 30 22 63 52
E-mail: susanne@soenrundt.dk
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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.

14.-15. Lodseddelsalg og gruppeweekendtur. Seddel følger.
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 
kende 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.

April
7. Påskeferie
14. Efter vinteren ligger der altid skrald og flyder rundt om 

Spejderhuset. Og   hvem er det lige der er gode til at passe 
på naturen omkring os? Bæverne nemlig!! Så får vi også 
is bagefter.

21. Nu er foråret godt på vej - og det kan ses mange steder.
Tror I at en kartoffel er levende? Det får vi se, når vi plan-
ter en i en urtepotte - og giver den vand når den er tør.

28. Vi håber på tørvejr, for så går vi til Lystrup-skoven og 
finder forårstegn. Nu er der masser! Et år så vi en dreng, 

Program for Bæverne
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Program for Bæverne
der løb ud af sit hus i underbukser, da vi gik forbi - og en 
vaks Bæver råbte: Det er også et forårstegn!!! Vi tæller, 
hvor mange forårstegn I finder - og fortæller det i Næste 
Grøn Gren.

Maj
2. Lørdag d. 2. maj tager vi toget til Moesgård og går 10 km 

i den smukke natur. Måske vi fanger nogen, der er ude 
efter vores kager.

5. Nu har vi bål i haven nærmest hver gang - og i dag sam-
ler vi brændenæller og putter nogen i Bævermors gode 
suppe. Vi bager flade brød på bålet - det er godt til sup-
pen.

12. Bål igen. I dag laver hver gruppe sit lille bål, lærer hvor-
dan man gør. Lærer også at lave det første knob, og lærer 
at melde klar. Det skal vi nemlig bruge til Bæverturnerin-
gen den 21. maj

17. Søndag 17. maj er der igen i år stor ståhej og sjove ting 
der venter ved SØEN RUNDT.

19. Lucky Luke løb i haven: Kaste med lasso, slukke lys med 
vandpistol, klæde sig ud for at narre Daltonbrødrene, de 
grimme karle!!!

21. Søndag 21. maj er der Bæver og Ulveturnering – det ple-
jer der at være fra ca. 10 - 15. Seddel følger.

26. Så er det på tide, at se om Ellebækken er der endnu - og 
om torvet hænger i det store svingetræ.Vi samler kræfter 
ved Bævermors nutellamadder på vejen derned.
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Program for Ulvene
Marts
2. Fuldmånemøde med kage, hygge og uddeling af mærker, 

som vi har sunget og spillet os til de seneste møder.
9. Efter at have brugt vore ører så meget til de seneste mø-

der, skal vi nu træne de andre sanser. Vi skal lave en mas-
se ’kimslege’, hvor vi skal se, lugte, smage føle og høre på 
alle mulige ting.

14.-15. Lodseddelsalg med efterfølgende weekendlejr for hele 
gruppen – seddel følger.

16. FRI - da vi har været af sted hele weekenden.
23. Opgaveløb. Husk varmt tøj.
30. Påskeklip og påskekalender

April
6. & 13. Påskeferie
20. Vi prøver, om vi kan komme på besøg i genbrugsbutik-

ken og høre lidt om, hvad der foregår der.
27. Genbrugsguld – vi laver sjove ting af det, der er hentet i 

genbrugsbutikken. Måske skal vi male på glas, brodere 
puder, sætte nitter i bælter, male på træbøjler eller…

Maj
4. Dolkebevis for dem, der ikke allerede har det. 4. klasser 

får besøg af nogle af troppens ledere og resten skal have 
bålhygge.

11. Dolkebevis igen – nu med ”eksamen”. Resten arbejder 
med knob. Måske vi skal øve venskabsknob, så I kan 
binde det på jeres tørklæder?

17.  Søen Rundt
18. FRI – her holder vi fri, da der både er aktivitet søndag og 

torsdag i denne uge. Så må det vist være nok.
21.  Distriktsturnering for bævere og ulve i Århusområdet
25. Bolde, bolde, bolde



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 200918

Program for Troppen
Husk altid at tjekke hjemmesiden for det nyeste program. Hvis du har 
spørgsmål, så ring eller mail endelig til en af troplederne.

Februar
17. Tropmøde: Orientering (Stabsmøde)
22. Fastelavnsgudtjeneste Fastelavnsgudstjeneste og efter-

følgende tøndeslagning i Sognegården
24. Patruljemøde: Kan I finde vej?

Marts
03. Tropmøde: Fut under fødderne
10. Tropmøde: Kan man gøre crazy ting?
14.-15. Gruppetur og lodseddelsalg
17. INTET MØDE (stabsmøde)
24. Patruljemøde
31. Patruljemøde

April
07. PÅSKEFERIE. INTET MØDE! 
14. PÅSKEFERIE. INTET MØDE!
21. Patruljemøde
28. Tropmøde: Find aben (stabsmøde)

Maj
05. Tropmøde: Find postkassen
12. Tropmøde: Generalprøve på Søen Rundt
16. Søen Rundt 2009 – opsætning
17. Søen Rundt 2009
19. INTET MØDE (stabsmøde)
26. Patruljemøde
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Livet i bæverdammen
Den gamle bævermor sidder og 
tænker lidt tilbage. Tænker på 
hvor forfærdelig søde bæverne 
og ulvene så ud da de gik Lucia 
på Sdr.Skovhus før jul. De gik 
og de gik over det hele og de 
sang og de sang - de glædede så 
mange - en lille bæverpige for-
talte, at en gammel dame græd.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Så tænker hun også på livet hos 
bæverne i det nye år. Og tænker 
på, at bæverne ligner små plan-
ter, der hver især på deres måde 
søger op mod lyset. Har vi givet 
dem "lys" nok? Begynder hun at 
passe til sin betegnelse, og har vi 
været for få voksne. Der har jo 
været mandefald fra både Freya 
og Inge. Men nu kommer Inge 
tilbage efter en herlig tur til Israel.
Vi håber det bedste.

Bævernes indre dagsorden
Bæverne har deres helt egen in-
dre dagsorden - nogle er meget 
sociale og finder let andre ven-
ner.Andre leder lidt og iagttager 
omverdenen. Men det slår den 
gamle bævermor,at de også er 
små kunstnere!! Se bare deres små 
malerier på gennemsigtigt plastic.
De hænger på den nye vældig 

flotte opslagstavle i det store 
spejderrum. Men igen: tegninger 
fortæller.En lille bævers tegning 
er sort i sort. Han trænger til lidt 
lys. Det må vi hjlæpe hinanden 
med at give både ham og alle de 
andre. ¤
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Ild i rådsklippen
Mandag den 19. januar var der 
ild i spejderhuset. Rolig nu, selv 
om røgalarmen gik i gang, var alt 
under kontrol. Ulvene arbejdede 
nemlig med ild som tema. Hvad 
skal der til for at få ild? 

Af Claus Thomsen

Vi fandt ud af at ilt var en vigtig 
del, hvis man skulle holde ilden 
i gang, lige som mennesker også 
skal have ilt for at leve. Ulvene 
lavede forsøg med at sætte et glas 
over et stearinlys, hvorefter ilden 
gik ud efter kort tid. Sætter man 

glasset ned over ild i et vandbad, 
forbruger ilden alt ilten og suger 
vandet op i glasset. Vi sluttede af 
med at lave indendørs bål med 
salt og sprit i en foliebakke, hvor-
på ulvene ristede skumfiduser, og 
de fik sig en dejlig skumfidusbur-
ger med mariekiks. 

Husk, at man kun tænder ild, når 
der er voksne til stede. Ja! Spej-
derhuset står der endnu.

OBS! Sommerlejren kommer til 
at ligge i den weekend, hvor også 
bæverne er af sted – altså i dagene 
19.-21. juni. ¤

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk
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Livet i Troppen
I Troppen har vi den senere tid 
brugt meget tid på at styrke vo-
res patruljearbejde i troppen.

Af Anette Henriksen

Patruljesystemet er et af de pæ-
dagogiske principper i flere af 
de danske og udenlandske spej-
derkorps. Det går ud på at 'børn 
leder børn'. Blandt de yngre 
spejdere sker det under ledelse 
af voksne ledere. Patruljelederen 
og patruljeassistenten planlægger 
og holder deres egne møder. Der 
samles op på patruljearbejdet ved 
et eller to månedlige tropsmøder, 
hvor troppens patruljer sammen 
mødes med lederne.

Én af de værdifulde ting ved 
patruljesystemet er det netværk, 
børnene danner og fungerer i. 
Alle har et ansvar, og ingen er 
undværlig. 

Patruljer
For at sammentømre patruljerne, 
har hver patrulje fået et navn. Et 
navn som patruljen i fællesskab 
har valgt. Derudover har de fået 
hvert deres lokale, hvor de kan 
indrette og udsmykke lokalet som 
de ønsker. Herunder er der et par 
beskrivelser af, hvorledes hver af 

patruljerne har arbejdet med at 
danne lige netop deres særpræg. 

De forskellige særpræg
Kakerlakkerne har brugt en 
tirsdag aften på at klippe små ka-
kerlakker ud i folie og sætte dem 
på vægge, gulv og opslagstavle. 
Derudover har de som de andre 
patruljer været ved at indrette 
deres lokale med nye møbler.

De flyvende grise har tegnet på 
t-shirts. Så vær ikke overrasket, 
hvis du ser en spejder med en gris 
på maven og et tal på ryggen.     

Spunkene lavede lædermærker 
til deres uniformer, samt bille-
drammer til billeder af dem selv, 
som de ved lejlighed skal have op 
at hænge på deres nye opslags-
tavle. ¤



Journal 022009 Status fra Nisseland.

Observationspost Nordgrønland.

Agent Übernizze

270209
Efter at nisserne har knoklet sig igennem julen, er 
de nu tilbage på et noget lavere, men stadig super 
aktivt, niveau, hvor man stadig fristes til at tænke 
om der er andet end kanel oven på risengrøden. 

100209
Vores iagttagelser viser, at Nissepatruljen lægger 
an til at udforske naturvidenskaben. Sandsynligvis 
gør de det i jagten på at kunne være mere effektiv i 
julemåneden.

Vi har rapporteret, at Nisserne har udforsket ele-
mentet ild. Fra vores observationspost har vi kunne 
se, at nisserne har trodset naturen og holdt den 
brændende ild i hånden. Vi er her på posten stadig 
forundret over hvordan det er lykkedes for dem at 
trodse moder natur. 

170209
Gennembrud!

Det er lykkedes os at bryde koden til nissernes pro-
gram.



Ved hjælp af hindbærsnitter er det lykkedes for os 
at bryde koden til nissernes program. Det er det 
største gennembrud, der er sket siden, at observa-
tionsposten er blevet oprettet. 

Vi kan se, at nisserne planlægger at lave en ombyg-
ning af deres skjulested. Vi er bange for, det vil 
betyde, at vi får sværere ved at holde øje med deres 
aktivitet. Dette kan være problematisk, når vi be-
tragter programmet. Det lader til, at de vil optage 
en film af ukendt slags, men det viser også, at de 
vil forbedre deres evner inden for konstruktion.

200209
Bekymring!

Det er lykkedes for os at knække en større del af 
programmet. Delen er alarmerende. Vi kan se, at de 
igen skal til at flirte med naturens elementer. Vi 
ser med stor bekymring på deres planlagte sukkeraf-
ten og flirt med kemien.

Der er netop lydt bank på døren. Vi ser på det med 
en vis form for nervøsitet. Eftersom nisserne er den 
eneste rapporterede livsform i området. Vi er måske 
blevet afsløret...
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Kasinoaften
Der hele er gjort klar. Bæverlo-
kalet er peppet op til det fedeste 
sted man kan komme og den 
skumle kælder, er forvandlet 
til et snusket kasino, hvor kun 
de fattige og snydere kommer 
ned. 

Af Casinonizze Hanne Møller

Spejderne er klar! De ved endnu 
ikke, hvad de har i vente! Senio-
rerne gør sig klar til at modtage 
kunder, men først skal spejderne 
have tilladelse for at komme ind 
i kasino miljøet.

Nede i kælderen…
De bliver sendt ned i kælderen 
for at kunne vinde perler nok til 
at kunne komme op i det fine og 
fantastiske kasino ovenpå. Der 
bliver spillet, tabt, vundet og 
snydt på livet løs. Åh nej! Des-
værre har nogle satset så meget, 
at de er løbet tør for perler. Der 
er kun én udvej tilbage. De må 
om bagved!

Den russiske roulette står og 
venter. Der står kopper på bordet, 
inde i det let oplyste rum. Der er 
spindelvæv alle vegne og gulvet 
er lidt ulækkert. I kopperne er der 
noget sort/brun væske. Hvad er 

lunken cola, og hvad er soja? Det 
var der nogle, som hurtigt fandt 
ud af, men som til gengæld, også 
fik en hel del perler for.

Op til det fede kasino
Nu kunne de komme op i det 
fede kasino igen og gamble sam-
men med alle de andre. Snyd 
og bedrag accepteres ikke – fra 
spillernes side – så dørmændene 
måtte på arbejde og smide de 
bedragere ud, som ikke kunne 
spille ordentlig.

Nu måtte de gå i kælderen og 
spille sig rige nok til at kunne 
komme ind igen.  ¤
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Er det lunken cola?
Eller er det soya?
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Nytårsparade
Mens forældrene var til grup-
pemøde var bævere, ulve og 
spejdere med klanen på tur 
rundt på Island.

Af Karen Bruhn

Alle hold blev forsynet med en 
stor bunke islandske kroner, som 
gerne skulle blive til flere -   na-
turligvis for at hjælpe Island med 
deres skrantende økonomi. Ved 
hver post kunne holdet derfor 
satse og vinde penge.

På trods af regn og rusk var der 
ingen sure miner når spejderne 

skulle have en post udenfor. Og 
der var samarbejde som aldrig 
set før på tværs af enhederne. 
De hurtige bævere var gode til at 
hoppe over de farlige gletcher-
revner, selvom de ikke kunne se 
noget i det islandske uvejr. De 
kække ulve var mestre i at gætte 
sange  i “grib mikrofonen”, hvor 
de skiftedes til at synge, og dyg-
tige til at forme kunstværker i 
modellervoks på tid.

Fang det får!
Spejderne havde gode lunger da 
fårene skulle indfanges ved at 
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puste “får” i hullerne på et bob-
bræt og seniorernes styrke kom 
holdene til gavn da de skulle 
bruge vilde islandske “heste” og 
dygtige vikinger til at slå dåser 
ned.

Adr, slik!
Til gengæld var der ikke mange 
som var begejstrede for det is-
landske slik. Der var dejlige fyldte 
chokolader, hvor holdene skulle 
smage hvad der var i. Som én af 
bæverne sagde: ”Jeg plejer ellers 
at kunne li´ alt slags slik, men ikke 
dette her!” - Måske fordi chokola-
den var fyldt med blendet pizza, 
blendet big mac og peperoni. Des-
værre ville geyserne med mentos 
og cola ikke springe denne våde 
januaraften, men ellers klarede 
holdene sig flot.

Godt nok var det ikke alle der 
fik tjent flere penge til Island, 
men alle gjorde deres bedste, og 
vi i Klan ViKlarOs hyggede os i 
hvert fald mægtigt hele eftermid-
dagen. ¤

Nytårsparade
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Skaf en leder
Kan du skaffe en leder, så får 
du en fed præmie. Og du kan 
endda skaffe dig selv som leder 
og stadig score den fede præmie! 
Halløj, så det er bare at komme 
afsted!

Af Redaktionen

Regler
Som i alle andre konkurrencer er 
der nogle få regler i denne kon-
kurrence:
• Den nye leder skal være leder 

i mindst et halvt år.
• Den nye leder skal være flink.
• Den nye leder skal kunne lide 

spejdere.
• Den nye leder behøver ikke at 

have være spejder før.
• Den nye leder behøver ikke 

kende nogen knob eller besnø-
ringer.

Det er da meget rimeligt, ikke? 

Præmien!
Nå, men nu til det vigtige: hvad 
kan man vinde? For hver leder 
man skaffe scorer man en super 
lækker Haglöfs Duet Fleece 
jakke. 

Du vinder en jakke for hver leder 
du skaffer. Så får du fire nye lede-

re til gruppen, så kvitterer vi med 
fire nye lækre jakker efter et halvt 
år. Det er da en fed præmie!

Hvordan gør du?
Det er meget nemt at deltage. Alt 
hvad du skal gøre er:

• Find en ny leder
• Få den nye leder til at ringe til 

Johannes (se nummer og email 
bagerst i bladet).

• Den nye leder bliver tilknyttet 
en enhed.

• Når den nye leder har været 
aktiv i mindst et halvt år, mod-
tager du din præmie.

• Tag ud i skoven og nyd din ny 
e lækre og velfortjente fleece-
jakke.

Har du spørgsmål, så kontakt 
Johannes.

Vinderen af konkurrencen 
i sidste nummer af  

Grøn Gren

Tillykke til Tobias Munch

De rigtige svar er:
kat, ur, cykelhjelm, gaffel, bat-
teri, fyrfadslys, tommeltot og 
CD-skive.
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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 Karen på 2183 8501

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 
Morten Højbjerg Jacobsen, GA Mosegårdsparken 65, Trige 86 93 79 73
 morten @lystrupgruppe.dk 20 78 45 64
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
Inge Bissenbakker Hæstvej 20A, Todbjerg 86 22 96 56

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

Susanne K. Petersen, Kasserer Elstedvænge 23 86 22 63 52 
susanne@lystrupgruppe.dk 30 22 63 52

Annette Mølby Hasselhaven 43 86 22 55 54
 annette@lystrupgruppe.dk
Jane Mumm Thomsen Bjørnholt 37 86 74 03 70  

jane@lystrupgruppe.dk 20 19 43 37 
Jytte Jørgensen Solbærhaven 145 35 35 07 44
 jette@lystrupgruppe.dk 22 47 70 54
Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej 12 86 22 67 22 

jorgen@lystrupgruppe.dk
Mette Munch Elleparken 90 86 74 14 15
 mette@lystrupgruppe.dk 29 82 81 29
Ole Bjerggaard Dannevang 13 86 22 10 08 

ole@lystrupgruppe.dk 30 25 55 77

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

Klanassistent
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul@lystrupgruppe.dk



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 200932

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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