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Stolt af at være spejder
Søndag den 17. maj var én af de 
dage, hvor jeg var ekstra stolt 
af at være spejder. Tænk, at vi 
kunne arrangere så stort et show 
og at det gik så godt!

Af Redaktionen

Nogle dage er det lidt svært at 
trække i den grønne uniform. Det 
er som om den sidder lidt skævt 
og det føles lidt sært. Man putter 
den måske i tasken for først at 
tage den på, når man er kommet 
over til spejderhuset. Men andre 
dage er det helt modsat! Unifor-
men sidder som smurt på og man 
ville ikke tage den af, om man så 
fik penge for det. Sådan en dag 
var søndag den 17. maj!

Hvad laver man til spejder?
Mange tror, at de ved, hvad vi la-
ver til spejder. Men mange af dem 
tager fejl. Vi laver nemlig alt mu-
ligt! Og det fik de en smag på til 
Søen Rundt. Troppen, seniorerne 
og klanen havde disket op med 
forskellige sjove og spændende 
spejderaktiviteter, som alle kunne 
prøve.

Der var mange gæster, der var 
overrasket over de aktiviteter, 
som de kunne prøve. Mange 

havde slet ikke troet, at spejdere 
lavede sådan noget. Og så er det, 
at man bliver helt stolt af den 
grønne uniform.

Vores offentlige ansigt
Et arrangement som Søen Rundt 
er en helt perfekt mulighed for 
at vise, hvad det er vi laver. Vi 
kan vise, at vi er meget mere end 
at følge gamle damer over vejen. 

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 vi så samtidig kan tjene penge 
til gruppens kasse, så vi kan lave 
sjovt og udfordrende spejderar-
bejde, det er jo en sidegevinst der 
vil noget.

Men der er flere fordele ved ar-
rangementet. Om lørdagen er 
troppen, seniorerne og klanen 
sammen om at stille mange af 
aktiviteterne op med hjælp fra 
grupperådet og forældre. Det 
giver et sammenhold på tværs 
af gruppen, som er rigtigt godt. 
Det gør det nemmere at fastholde 
spejderne, når de kan se, hvad de 
kan blive en del af, når de rykker 
op til den næste enhed.

Kendskab giver venskab
De to gange vi har afholdt Søen 
Rundt har sammen med vores 
sommerlejr på Island skabt et 
grundlag for venskab på tværs 
af enhederne. Og det er faktisk 
ligeså meget værd som de penge 
vi tjener.

Derudover så er det helt fanta-
stisk at opleve, hvordan en masse 
frivillige kræfter kan skabe noget 
så stort og flot som Søen Rundt. 
Selvom det føles som om det hele 
flyder og det er lige på nippet til 
at gå galt, så går det som det skal 

Stolt af at være spejder
på selve dagen. Alle smiler og er 
glade og giver gerne lige en ekstra 
hånd der, hvor der er behov.

Det er en utrolig vigtig ting at 
lære vores spejdere: at kunne 
planlægge og udføre et stort pro-
jekt, men også at kunne tilpasse 
projektet efter omstændighe-
derne. For det går sjældent præ-
cist, som det skal. Ved at være en 
del af et arrangement som Søen 
Rundt lærer vi vores spejdere at 
kunne navigere i en verden, som 
hastigt ændrer sig og hvor det er 
vigtigt hurtigt og nemt at kunne 
tilpasse sig til skiftende omstæn-
digheder.

I folderen til Søen Rundt skrev 
Lars Kolind: "Helt enkelt er spej-
derarbejde en meget veloverve-
jet rute fra barn til voksen. En 
transformation, hvor barnet, der 
grundlæggende er egoistisk og 
afhængigt (af andre), gradvis 
lærer at tage ansvar og være 
selvstændig. Egoisme erstattes 
altså lige så stille med ansvarlig-
hed, mens afhængighed gradvis 
afløses af selvstændighed." Ved 
arrangementer som Søen Rundt 
er det lige præcis dét, spejderne 
lærer. ¤  
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Livet ved bæverdammen
Se lige her alle bævere! Så var 
der igen lodseddelsalg til gavn 
for vores spejdergruppe. Og 
hvor er det fint, at det giver be-
lønning langt ud over pengene 
vi får ind!

Af Gerda Damsgaard-Madsen

I skulle have set, hvor sjovt det gik 
for sig med mine tre søde, sjove, 
supersælgere: Anna, Alberte og 
Kathrine – de sidste to helt nye 
bævere. De solgte endda en lod-
seddel til en baby i barnevogn!

Bagefter havde vi en dejlig week-
endtur, hvor de store spejdere 
ordnede alting – skønt og 1000 
tak for det!

Foråret kom
Så kom også foråret og bæverne 
fandt mange forårstegn: Blå 
himmel, grønne blade, blomster, 
bævere i klatretræer, graffiti, 
Sebastian i en busk, fuglelyde 
og mange mange flere. De er 
bare gode, de bævere. Og vi 
nyder alle sammen, at vi kan 
være ude , med leg og med bål. 
Vi har også savet brænde og 
plantet kartofler i en urtepotte 
for at se, om den er levende. Og 
skrald har vi samlet!

Snart kommer den årlige Søen 
rundt den 17. maj. Det er SÅ 
spændende om lokalområdet 
igen bakker om dette arrange-
ment, som så mange lægger så 
mange kræfter i.Kort efter, den 
21. maj, er der også en årlig begi-
venhed: Turneringen for bævere 
og ulve. Jeg glæder mig allerede. 
Hvad kan man forlange mere, når 
der er dejlige børn, dejlig natur og 
andre der står for det hele!

Juni er sommerlejrmåned. Og 
igen i år tager vi på lejr med  med 
Karen fra Kaløvig med sine bæ-
vere og alle os fra Lystrup. Vi 
skal lege indianere. Det vil I høre 
meget mere om og I får snart en 
indbydeles. Det er fra fredag den 
19 til søndag den 21. juni.

Mange fornøjede forårshilsener 
fra Bævermor Gerda, Christian, 
Christina og Inge, der nu er frisk 
igen! ¤  
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Livet ved rådsklippen
Hos ulvene har vi haft et godt 
forår. Nye børn er kommet til 
og nye ledere er ved at være kørt 
ind i rytmen.

Af Lisbet Mejlgaard

Genbrugsguld
Vi har blandt andet været på be-
søg i Lystrup Genbrugs, hvor vi 
hørte noget om, hvordan vi lever 
i et rigt samfund, hvor meget smi-
des væk uden at være slidt op.

Alle børn fik så lov at vælge en 
lille ting fra butikken, som de på 
det efterfølgende spejdermøde 
kunne lave til ’genbrugsguld’, 
og jeg skal love for, at ulvene er 
kreative! Brugte bamser fik syet 
nyt tøj, gamle glas blev malet og 
lavet til lysestager og selv en gam-
mel videofilm kunne bruges – den 
blev lavet til en paryk!

Dolk og bål
Siden blev det så tid til at tage 
dolkebevis. Det var noget, mange 
havde glædet sig til, og adskillige 
mødte op med nyindkøbte dolke. 
Så blev der terpet regler for brug 
af dolk, og til det efterfølgende 
møde var der ”eksamen”, hvor 
ulvene i små grupper blev over-

hørt af Claus, før de fik officiel 
tilladelse til at bære dolk til spej-
dermøderne.

De gamle ulve, som allerede 
sidste år erhvervede ’våbentil-
ladelse’, brugte møderne til at 
repetere knob samt lave dejlige 
brød på bål, uhm! ¤  
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Livet i troppen
Foråret kommer og spejderne 
vælter ud af patruljelokalerne 
og ud i naturen! Solen skinner 
og varmer dejligt, så det er ikke 
længere koldt og klamt at binde 
med reb og rafter. Det er noget 
en spejder kan lide!

Af Troplederne

I løbet af foråret har patruljerne 
selv afholdt en del møder. De har 
lært noget om kort og kompas, 
de har lavet særpræg til deres 
patruljer og meget meget mere. 
Derudover har de brugt tid på at 
planlægge aktiviteter til dette års 
Søen Rundt. Hver patrulje havde 
ansvaret for to poster: én post 
fra sidste år og én ny post. Det 
gik over al forventning på selve 
dagen! Alle spejderne hjalp til og 
gjorde deres for, at dagen blev en 
succes. Man bliver helt stolt som 
tropleder!

Næsten-ny leder i troppen
Gitte er tilbage i Lystrup Gruppe 
og er startet som tropleder. Vi 
er meget glade for have hende 
ombord i skuden igen. Siden hun 
sidst var i gruppen som ulveleder, 
har hun været en tur i Tanzania 
og efterfølgende rejst rundt i 
Danmark og holdt foredrag om 
unges forhold dernede. I januar 

var hun også forbi Lystrup og det 
var en stor oplevelse!

Sommerlejr
Sommerlejren i år er en center-
lejr. Tropspejderne ville gerne ud 
og snakke med andre spejdere 
på deres egen alder og hvor er 
det bedre at gøre det end på et 
spejdercenter. Valget faldt på 
Hummelmosen, da det ligger i 
køreafstand fra Lystrup og har en 
masse sjove aktivitetstilbud, som 
vi kan benytte os af.
I år bliver temaet for sommer-
lejren Middelalderen og vi skal 
lave en masse middelalderting. 
Mere kan vi ikke sige nu, men vi 
kan godt love, at det bliver rigtigt 
sjovt!

Og lige en ting til...
Til sidst vil vi gerne sige tak for 
et dejligt spejderår! I har været 
en flok fantastiske spejdere og 
vi glæder os til mange flere gode 
oplevelser sammen med Jer i det 
nye spejderår. ¤  
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Nyt fra Nisseland
Ja nu er året snart omme og 
sikke et år det har været i Ly-
strup Gruppe og især inde hos 
Nisserne.

Af ung-nisse Kasper

Som ung nisse kan jeg ikke sige 
så meget om, hvordan det har 
været før i tiden, men tiden siden 
jeg flyttede ind hos Nisserne i 
Lystrup kan jeg dog fortælle om.

Jeg kan huske en af de første dage, 
hvor vi (mig og et par andre ung-
nisser) skulle indvies i flokken 
af nisser her i Lystrup. Det var 
midt om sommeren og de ældre 
nisser havde gjort sig klar til ce-
remonien. En af prøverne var en 
helt speciel middag bestående af 
risengrød med chili, tilhørende 
et krus kaffe. Jeg er sikker på jeg 
aldrig havde smagt noget sådan. 
Fy for plyffern!

Senere flyttede nogle af de ældre 
nisser på plejehjem, og vi har ikke 
hørt så meget til dem siden.

Jul, jul, jul, jul!
Så blev det jul. Vi fejrede den al-
lerhelligste tid med æbleskiver og 
dejlig varm risengrød.

Efter jul kom en ny gammelnisse 
til Lystrup. Det var vist nok noget 
med, at han kom hele vejen fra 
Sønderjylland. Nå, skidt med det. 
Denne nye gammelnisse faldt nu 
hurtigt til, også selvom han kom 
så langvejs fra.

Tur i skoven
Efter kort tid tog vi på en udenbys 
tur til Skovhytten i Lisbjergskov. 
Ej, hvor er det langt hjemmefra. 
Derude hyggede vi os med at 
binde en mega sej forhindrings-
bane med en svævebane på. Hen 
på aftenen gik vi hen og blev 
sultne.

Heldigvis for os havde vi mad 
med. Den nye gammelnisse havde 
ikke købt ris og mælk, men noget 
han kaldte kartofler og pølser. Det 
så lidt mærkeligt ud, da det var 
kogt sammen i en stor gryde. Vi 
havde jo glædet os sådan til noget 
risengrød, men det kunne vi ikke 
få. Så måtte vi jo spise den her-
sens mærkelige gryderet. Jeg må 
indrømme, at jeg blev glædelig 
overasket da jeg smagte på det. Så 
nu er denne ret, som jeg tror han 
kaldte noget med noget svensk, 
Nissernes nummer to yndlings-
ret. Den vil jo aldrig kunne måle 
sig med risengrød.
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Nyt fra Nisseland
Da vi kom den lange vej hjem 
fra Skovhytten, mødte vi endnu 
en overraskelse. Nisserne havde 
fået sig deres helt eget rum, hvor 
ingen andre måtte være. Men 
rummet var ikke helt klart til at bo 
i endnu. Vi skulle først have malet 
væggene og indrettet rummet. 
Det er hvad der blandt andet er at 
lave i fremtiden for Nisserne.

Pep og gejl
Lige nu er vi ved at gøre klar til 
sommerlejr. Der er en masse, der 
skal pakkes, før vi kan tage hele 
den lange vej til Hummelmosen, 

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk

som turen i år går til. Patruljekas-
sen skal gøres klar samt peppes 
og gejles lidt op. Vi skal jo også 
spise en masse risengrød, for man 
ved jo aldrig, om vi får noget på 
vores rejse. Og sidst men ikke 
mindst skal vi vinke farveller-vi-
ses-igen til huset, for der går jo 
lang tid, før vi ser det igen.

Det var cirka året for mig og de 
andre nisser. Jeg håber at vi ses 
igen efter sommerferien.

Jeg har hørt, at der flytter nogle 
nye nisser ind i huset efter ferien. 
Det skal nok blive spændende. ¤
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Kom-og-vær-klam-møde
Det er lykkedes for Grøn Grens 
hemmelige udsending at op-
snappe informationer om et 
meget hemmeligt møde hos Nis-
serne. Vi bringer her de ucensu-
rerede billeder og advarer om, at 
det er stærke sager!

Af Den hemmelige Udsending

Nissernes opskrift på en lækker 
mad:
• En skive rugbrød
• Makrel så det dækker
• Baconleverpostej
• Jordbærmarmelade

• Banan i tykke skiver
• Sirup så det dækker
• Sild i mundrette stykker
• Ristet løg
• Heinz Tomatketchup
• Remoulade
• Mayonnaise
• Dijon sennep
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Udover lækre madder smukkese-
rede Nisserne sig også. En meget 
besynderlig adfærd... ¤
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Snehuletur

De største fra troppen og se-
niorerne havde mulighed for 
at komme med på en forlænget 
weekend tur til Norge, hvor pro-
grammet stod på overnatning i 
snehuler.

Af Munch

Fredag den 20. marts 2009 mød-
tes vi 12 friske spejdere, seniorer, 
klanfolk og ledere oppe ved Spej-
derhuset kl. 9. Vi kørte mod Fre-
derikshavn og sejlede til Larvik, 
hvorefter vi kørte til Bø, hvor vi 
overnattede i en spejder hytte. Vi 
rejste sammen med nogle KFUM-

Spejdere fra Åbyhøj, så aftenen 
gik med ryste-sammen lege. 

Dagen efter kørte vi i bil en halv 
time, hvorefter vi kom hen til nog-
le bælte køretøjer og nogle erfarne 
norske spejdere. Bæltekøretøjerne 
transporterede os op på toppen af 
bjerget. Dem, der kom først, måtte 
stå 1½ time og vente på de sidste. 
Da alle spejdere endelig var an-
kommet og vi havde spist frokost, 
fik vi noget instruktion i, hvordan 
vi skulle lave vores snehule. Så 
var det bare at gå i gang! Hvem 
vil ikke gerne kunne overnatte i 
en drøm af en hvid sag? Det tog 
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Snehuletur

hele dagen at lave en sne hule. 
Imens gik vi og spiste lidt mad 
og nogle snacks.

Sådan gør du
Snehulen blev gravet ved, at vi 
først lavede to indgange. Da vi 
var kommet 1 m ind, begyndte 
vi at grave et plateau ud i hofte 
højde og senere lukkede vi den 
ene indgang til. Til sidst hjalp et 
par nordmænd os med at sænke 
indgangen, så man skulle kravle 
for at komme ind og ud ad hu-
len. Det var for at holde varmen 
inde i hulen. De hjalp os også 

med at lave et lufthul. De indflyt-
ningsklare huler blev fejret med 
indtagelse af et udsøgt måltid 
posemad, hvilket må betegnes 
som skod mad, der lige netop 
gør det muligt at overleve på 
det kolde bjerg. En fra hver hule 
havde været til et møde omkring 
sikkerhed, fordi der skulle laves 
et sikkerhedstjek kl. 20, 21 og igen 
kl. 22. Det var for at sikre, at vi sta-
dig havde det godt og for at høre, 
om der endnu var ild i vores lys. 
Efter kl. 22 måtte vi ikke gå ud af 
hulen før næste morgen.

I min hule sov vi seks drenge og 
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da jeg krøb i posen var jeg blot 
iført mine underbukser. Jeg sov 
dejligt frem til kl. 6 om morgenen, 
hvor det gjorde godt at trække i to 
par strømper for at snue videre. 
Da vi blev vækket om morgenen 
kunne vi lave noget morgenmad. 
Så blev det tid til norsk andagt, 
hvorefter vi fik kirkekaffe (lag-
kage).

På grund af at det nu blæste en 
halv pelikan, fik vi lige lov til at 
se et liggeunderlag flyve ud over 
en bjergtop, hvorefter vi blev 
proppet ind i bæltekøretøjerne og 
kørte ned til bilerne. Det var en 
tur på 45 minutter. Derfra kunne 
vi igen køre en lang vej ned til 
Kristiansand, hvor fra vi sejlede 

Snehuletur

til Hirtshals for endelig at køre til 
Lystrup, hvortil vi ankom kl. 21.

Trods den megen tid, der blev 
brugt på transport, nå ja og spej-
dersnak på sejlturerne, var det en 
fed oplevelse at klare denne for os 
uvante udfordring. ¤



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2009 15

Juni
2. Vi hører om Barrabas. Mon det går ham bedre efter at 

han mødte Jesus ven Peter og de andre kristne?  
Sommerlejren nærmer sig – og det er rart at have sin helt 
egen stofpose (måske til de sure sokker). Vi tegner og 
maler vores poser SÅ fint.

9. Inge viser hvordan – og med hvad, I pakker jeres rygsæk 
til lejren. Det er rigtig godt at vide, hvor man har sine 
ting. Så øver vi også sange til lejrbålet.

19.-21. Vi er på SOMMERLEJR I BJØRNEBO - på INDIANER-
LEJR.

August
18. Vi mødes igen efter sommerferien - hører om hinandens 

oplevelser - og fejrer de nye ulve med NOGET!
24. Det er mandag – og den dag kommer alle bæverne i 2. 

klasse og bliver rykket op til ulvene. Altså ikke noget 
med at blive rykket i håret – bare rolig!

25. Da mødes vi, der stadigvæk er bævere - og vi vil hygge 
os rigtig meget. Måske kommer der helt nye bævere. 
Dem vil vi tage rigtig godt imod og lege en dunke i hove-
det leg med dem (dinosauruslegen).

September
1. Vi lærer hinanden at kende og leger ude alt, hvad vi kan.

Vi lærer også den bøn, som alle spejdere i hele verden er 
fælles om nemlig "Fadervor". Men vi siger ikke Fadervor, 
vi siger Vor Far. Hvorfor gør vi det? Og så lærer vi noget 
om naturen – den er vi jo også fælles om.

Program for bæverne
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Program for ulvene
Juni
1. Pinseferie
8. Hjemme hos – på besøg hos lederne. I får en seddel om, 

hvem I skal besøge denne aften. Mon det bliver bålvejr??
15. Sommerafslutning – vi skal hygge os!
19.-22. Sommerlejr

August
17. Opstart efter ferien og farvel til de største ulve, der nu 

skal rykke op i troppen.
24. De store bævere, der nu går i 2. klasse, rykker op til ul-

vene – velkommen til jer!
31. Vi lærer hinanden at kende – mon vi kan blive venner?

September
7. Vi skal høre lidt om Mowgli i junglen.
14. Sommerlejraften i Lystrup Kirke sammen med resten af 

gruppen.
 Vi skal se billeder fra bæver-, ulve- og spejderlejrene.
21. Fuldmånemøde med optagelse af de nye ulve i flokken – 

og så skal vi have kage, uhm!
26.-27. Vi tager på tur til Skovhytten i Lisbjerg Skov.
28. Intet møde, da vi lige har været på weekendtur.

Oktober
5.  Så skal vi i gang med at tage et mærke, vi kan sy på uni-

formen.
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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.

Juni
2. Patruljemøde ved Skovhytten
9. Rød & Blå & Grøn dyst i bedste To Fag Frem stil!

Juli
4.-11. Sommerlejr på Hummelmosen.

August
15.-16. Maskot-a-lot. Sæt allerede ny kryds i kalenderen, hvis du 

vil med ind i Tivoli og gå i dragter! 
Send en mail til johannes@lystrupgruppe.dk, hvis du vil 
med. Du må gerne tage en ven med!

18. Så starter vi igen! Der skal planlægges oprykningscere-
monier.

25. Med venstre hånd siger vi "Goddag" til de nye tropspej-
dere og med højre hånd vinker vi "Farvel" til de ældste.

September
1. Kend din patrulje!
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Den årlige gruppetur og lodseddelsalg
Det var en lidt kølig lørdag for-
middag i marts. Det var igen i år 
blevet tid til at sælge lodsedler, 
så vi havde lidt penge at lave 
sjovt og spændende spejderar-
bejde for. Så der var ikke andet 
for end at trodse kulden og sælge 
løs!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Bævere, ulve, tropspejdere, se-
niorer, forældre og ledere var 
klar til at tage Lystrup og Elsted 
med storm. Der blev sendt hold 
til Brugsen og Veri Centret og re-
sten af spejderne stemte dørklok-

ker og spurgte høfligt på bedste 
spejdermanér, om man ikke ville 
købe en lodseddel. Og det var der 
heldigvis mange, der ville!

Resultatet
Men, men, men selv ikke lod-
seddelsalget gik fri af den store 
finanskrise. Trods ihærdigt salgs-
arbejde lykkedes det kun de 
fremmødte at sælge knap 800 
lodsedler. Det var godt 200 min-
dre end sidste år. Så var gode dyr 
rådne…

Men spejdere lader sig ikke sådan 
slå ud! Spejderne fik lodsedler 
med hjem og brugte møder på at 
sælge til de stakler, som endnu 
ikke havde fået muligheden for 
at købe et lod eller 10. Og der var 
mange, som gerne ville købe lod-
der! Godt 700 lodsedler blev der 
solgt efter weekenden! Det var et 
imponerende resultat!

Gruppetur
Traditionen tro, tog hele gruppen 
afsted om lørdagen efter lodsed-
delsalget. Gruppeturen er en 
dejlig mulighed for både spejdere 
og ledere at hygge sig og lære 
hinanden lidt bedre at kende på 
tværs af enhederne.
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Den årlige gruppetur og lodseddelsalg
I år gik turen til en hytte i nærhe-
den af Søften. Hytten var ikke helt 
så stor, som beregnet, men hvor 
der er hjerterum, er der husrum! 
Vi lå lidt klemt og i lag, men hu-
møret var højt, så det gjorde ikke 
spor.

Lørdagen gik med hygge og 
lejrbål og søndag blev spejderne 
sendt på slik-løb. Alt i alt var det 
en dejlig weekend med godt hu-
mør og god stemning. Vi glæder 
os allerede til næste år! ¤

Lodtrækning
I forbindelse med lodseddel-
salg var der en lodtrækning. 
De heldige vindere er:

Martin fra ulvene  
og Mads fra troppen

Tillykke med præmien!
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Distriksturnering
Kristi Himmelfartsdag var der 
distriktsturnering for bæverne 
og ulvene, mens der var arrange-
ret aktiviteter for troppen. Her er 
lidt billeder fra dagen.
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Distriksturnering
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Søen Rundt 2009
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Søen Rundt 2009
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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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Søen Rundt 2009



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 200926

Søen Rundt 2009
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Søen Rundt 2009
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Nyt fra kassererens bord
Søen Rundt '09
Spar Nord, Veri Centret har 
sponsoreret Søen Rundt med kr. 
5.000,-

Folderen Søen Rundt gav et over-
skud på ca. 13.500,-

Søen Rundt omsatte for ca. kr. 
10.000,- på selve dagen.

Udgifter er ikke endeligt opgjort, 
men i skrivende stund forven-
tes der et overskud på ca. kr. 
18.500,-

OK-Benzinkort
Vi har pr. 1/4 2009 indgået en 
sponsoraftale med OK. Vores 
sponsornummer er 55 99 44. 
Benzinkort kan bestilles på www.
ok.dk, via den folder der ligger 
i spejderhuset eller ved mail til 
susanne@lystrupgruppe.dk

Maskot-a-Lot
Reserver weekenden 15.-16. 
august 2009 til Maskot-a-Lot i 
Tivoli Friheden. Her er det især 
de store spejdere, seniorer og 
klanmedlemmer vi har brug 
for. Rigtig sjov måde at indtjene 
penge til gruppen.

Nordstjerne-cykelløbet:
Reserver også torsdag den 27. 
august 2009 hvor vi får endnu en 
lejlighed til at indtjene penge til 
gruppen ved at stå vagt ved Y-
Mens Nordstjerne-cykelløb. Her 
er det Jer forældre, vi har brug 
for. ¤
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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.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 200930

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
 jytte@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
Anne Breiner Ørnedalen 52 86 22 41 42  

anne@lystrupgruppe.dk 30 52 71 45
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-Bruhn 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
Gitte Kjær Petersen Børglumvej 2E, st. 504, Risskov 25 83 06 61
 gitte@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 Damsgaard-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
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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


