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Learning by burning
Til spejder har vi nogle lettere 
omskrevet ordsprog. Normalt 
hedder det: “Learning by doi-
ng”. Men til spejder hedder det: 
“Learning by burning”. Og det 
er der en meget god grund til!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Hvad man ikke dør af, lærer man 
af. Øvelse gør mester. Selv den 
bedste kan fejle. Der er mange 
ordsprog, som kredser om det 
samme. Nemlig at man kun bliver 
god, hvis man prøver. Det ene-
ste, der er sikkert er, at man skal 
prøve for at man kan fejle. Prøver 
man ikke, opnår man til gengæld 
heller ikke noget!

Spejder-lære
Til spejder lærer spejderne både 
med hovedet og med kroppen. De 
bliver vist og fortalt, hvordan man 
gør, og bliver derefter sluppet løs, 
så de selv kan prøve kræfter med 
det. Og det virker! Især når det 
går helt galt. For det er, når det 
går galt, at vi lærer mest.

Men det foregår aldrig uden et 
sikkerhedsnet. Der står altid en 
leder eller en med-spejder klar, til 
at give en hjælpende hånd, hvis 
opgaven vokser en over hovedet. 

Det giver ro og tid til at prøve 
sig frem, uden at man skal være 
bange for at falde helt igennem.

En gang til!
Som psykologistuderende støder 
jeg ofte på teorier og antagelser, 
som passer som fod i hose med 
den måde, vi gør tingene på til 

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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spejder. Heldigvis passer det 
sammen på den måde, at det, som 
teorierne beskriver som den bed-
ste måde, ja, det er også sådan, vi 
gør til spejder.

Sidst jeg faldt over en lighed var, 
da jeg læste om læring. De kloge 
hoveder havde fundet ud af, at 
hvis en flok personer først fik mu-
ligheden for at dumme sig vildt 
og tosset med noget for bagefter 
at blive vist, hvordan man gjorde, 
så lærte de det hurtigere og mere 
præcist end de, som kun havde 
fået vist, hvordan man skulle 
gøre. Så hvis man skal lære no-
get hurtigt og effektivt, skal man 
først have lov til selv at prøve sig 
frem og bagefter blive hjulpet på 
rette vej.

Det ledte tankerne hen på vores 
sommerlejr i Hummelmosen. En 
dag skulle vi lave en stenkaster. 
Vi snakkede med patruljelederne 
om, hvordan de skulle gøre, viste 
dem tegningen og sendte dem 
så afsted. To ledere var udsta-
tioneret som konsulenter, som 
patruljelederne kunne henvende 
sig til, hvis der var noget, de var 
i tvivl om.

Hånden på hjertet, så forventede 
vi totalt kaos. Spejdere, der løb 

Learning by burning
rundt i cirkler med rafter og reb 
uden retning og formål. Men det 
skete ikke!

Spejderne gik til opgaven med 
oprejst pande og hjalp hinan-
den med at bygge en stenkaster. 
Langsomt, men sikkert, tog den 
form. Der var dog et par kon-
struktionsfejl hist og pist. Patrul-
jelederne rådførte sig med leder-
konsulenterne, som hjalp dem 
med at finde ud af, hvad der var 
galt og hvordan det kunne løses. 
Så gik spejderne igang igen og 
rettede stenkasteren til. Efter et 
par timers arbejde havde spej-
derne bygget en velfungerende 
stenkaster.

At turde fejle
Det, der imponerede mig mest, 
var spejdernes manglende frygt 
for at fejle. I stedet for at stirre sig 
blind på problemer og at projektet 
virkede uoverskueligt, så gik de 
igang og tog problemerne som de 
kom. Problemerne gav spejderne 
en fornemmelse af, hvad de ikke 
skulle gøre og en klar retning 
for, hvad de skulle gøre. Hvis 
vi som ledere havde styret hele 
processen, så havde spejderne 
ikke fået de erfaringer, som gør 
dem rustet til at bygge andre store 
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pioneringsopgaver i fremtiden. 
Igennem deres fejl lærte de mere 
om, hvordan man bør gøre end 
hvis vi havde vist dem vejen med 
det samme.

Det tager tid
Det eneste problem er, at det 
tager tid. Tid og nærvær. Med et 
moderigtigt ord så er der tale om 
kvantitetstid. Ikke kvalitetstid, 
men masser af tid, hvor vi, som le-

dere, ikke gør andet, end at være 
tilstede for en gang i mellem kort 
at give en hjælpende hånd.

Derfor er weekendture og spe-
cielt sommerlejren så fantastisk 
en oplevelse, både for spejdere 
og for ledere. Der oser det af 
kvantitetstid. Masser af tid, hvor 
vi bare er sammen. Nogen gange 
endda helt uden formål, men med 
masser af nærvær. Så er det fedt 
at være spejder! ¤

Learning by burning

Vi opretter en juniortrop
Så er der ulve for alle pengene! 
Efter ferien startede der intet 
mindre end 37 ulve! Så derfor 
opretter vi en juniortrop til de-
cember for alle 4. klasserne.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Normalt er man junior et år eller 
to efter man har været i ulveflok-
ken, så man er klar til at rykke op 
i troppen. Vi har valgt at gøre det 
lidt anderledes med vores junior-
trop ved, at man kun er junior i 
et halvt år. De ulve, der går i 4. 
klasse, rykker til december op i 
en juniortrop, som har samme 
mødedag som troppen, nemlig 
tirsdag fra 19-21. De vil danne 
deres egen lille patrulje, så de kan 

vende sig til livet i troppen. Til 
næste sommer rykker de så helt 
op i troppen.

Korpslejr
Til sommer skal vi på korpslejr og 
der skal juniorerne med. Hvordan 
vi helt præcist gør, kommer der 
mere om senere. Juniorerne kan få 
mere at vide om korpslejren tirs-
dag den 22. september kl. 19-21, 
hvor vi holder informationsmøde 
om korpslejren.

Der kommer mere information 
til de berørte ulve om meget kort 
tid. Har I spørgsmål, så mail eller 
ring til Johannes fra troppen. ¤
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Livet ved bæverdammen
Når Bævermor lige får gravet 
lidt i sin gamle hjerne – og set 
billeder af sine bævere – dukker 
de gode minder op.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

I år valgte vi igen at gå vores 
årlige 10km tur – sammen med 
bæverne fra Kaløvig, som vi jo 
også er på sommerlejr sammen 
med – ude i skoven og stranden 
ved Moesgård. Det giver kræfter 
at se på de lysende grønne bøge-
træer, så smukke de dog er, og 
det giver også kræfter at synge 
den gode sang vi lærte sidste år: 
Alverden kalder det væmmeligt... 
Bare bed bæverne om at synge 
den! Naja Mej og co sang så det 
gjaldede! Alle klarede fint at gå ( 
mindst ) 10 km. De havde endda 
energi til at spurte efter den fæle 
røver, der stjal deres skatkiste. Og 
de fangede ham!

Sommerlejr
Så indtog indianerne  Bjørnebo 
i juni. 1000 tak kære Vorherre, 
at vi fik så godt vejr. Vi fik lavet 
dragter, pandebånd og toma-
hawker – bæverne er herligt op-
findsomme, farvede også hver en 
indianerbadge.

Det var jo indianerne, der bød 
de hvide folk her fra Europa 
velkommen med kalkunsteg – 
amerikanerne fejrer det hvert år 
med Thanksgiving (siger tak).
Vi nøjedes med høns! Men så 
var bæverne også selv med til 
at plukke fjerene af, selvom det 
ikke lugtede særlig godt. De så 
hønen blive skåret op og kikkede 
på alt det, der lå indeni. Det var 
i alle tilfælde spændende! Sjovt 
var det også og det var jeg over-
rasket over. Men igen bekræftet 
i, at børn kan smage, hvad der 
er godt.

Helt i tråd med tidens snak om, 
hvordan vores jord har det, hørte 
vi om hvordan indianerpigen Tu-
paja lærte at tro på den store Ma-
nitu, der passer jorden, på dem og 
alt levende. Vi sang min hjemme-
gjorte bæversalme (gendigtning 
af Frans af Assissis sang):
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Livet ved bæverdammen
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
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.

I efterårets program for de enkelte 
gange kan I se lidt om, hvordan vi 
lærer vores Gud at kende gennem 
"Fadervor". Den bøn Jesus lærte 
sinne venner og lærte dem, at vi 
alle må sige Far til Gud. Det var 
dengang overraskende og nyt. 
Nu er det alle børns gave! ¤
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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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Ulve i træningslejr

Dette er en yderst hemmelig 
rapport, som kun må læses af 
spejdere eller personer med til-
knytning til spejderne.

Af Spion X

Alt var klart, da ulvene mødtes et 
hemmeligt sted den 19. juni 2009 
for at tage på en særdeles farlig 

weekend. Turen gik til en spejder-
hytte dybt inde i en af de midtjy-
ske storskove. Stemningen var en 
anelse anspændt, da vi ikke helt 
var klar over, om vi blev overvå-
get, men tilsyneladende slap vi af 
sted, uden vi blev opdaget.

Vel ankommen til den hemmelige 
lejr (vi kunne næste ikke finde 
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HEMMELIGT

Ulve i træningslejr

den), måtte vi straks i gang med 
at stille teltene op og så ombord 
i madpakkerne. Selv om ulvene 
er gode til at slå telte op, blev det 
alligevel lidt sent, inden vi var 
færdige, og så måtte vi i gang med 
at hugge brænde og tænde bål til 
aftenens lejrbål. 

Hele lørdagen var afsat til spi-
ontræning, men inden da skulle 
teltene lige inspiceres. Men her 
var der ikke noget at komme efter, 
alle fire telte var i orden, så vi kom 
hurtigt i gang med træningen.

Våben er en vigtig del at spi-
onudstyret, og helst våben som 

er lydløse, og ikke engang James 
Bond har haft fingre i den slags 
våben, som ulvene fremstillede 
den lørdag formiddag.

Følge et spor
En anden vigtig ting, en spion 
skulle kunne, er at følge et spor. 
Her skulle der en ekspert til, og 
vi var så heldige at havde fået et 
JA fra en af de dygtigste lærere 
fra den internationale spionskole 
i Lystrup, til at stå for oplæringen. 
Vi kan desværre ikke oplyse jer 
om navnet på denne person, så 
efterfølgende vil vi bare kalde 
hende for ”Anne”.

”Anne” havde lavet en utrolig 
snedig bane i udkanten af lejren, 
som ulvene skulle gå igennem. 
Det skulle tage ca. 10 minutter 
at gå banen igennem, men ak 
første hold var en hel time om 
det, og de var helt udmattede, 
da de endelig kom tilbage. Det 
var alligevel for svært, så ”Anne” 
måtte lave en noget lettere bane 
til de næste hold, som da heller 
ikke blev væk.

Periskop og forklædning
En spion skal helst kunne se 
om hjørner, så en opgave var at 
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HEMMELIGT

fremstille et periskop af mælke-
kartoner.

Forklædning er meget vigtigt, så 
der blev også lavet briller, skæg, 
bakkenbarter og så fat i udklæd-
ningstøjet. De var bare ikke til at 
kende.

Næste opgave var, at få lavet et 
ID-kort med billede og nogle 
kodesystemer. Hertil havde over-
spionen importeret særlige spion-
bokse, som de kommende spioner 
så skulle lære at kende. 

Man skal også kunne sende hem-

melige beskeder, skrevet med 
usynlig skrift og lære, hvordan 
man bager beskeder ind i boller, 
morser på lakridssnører og meget 
andet.

Hvis man der hjemme vil prøve 
at morse på lakridssnører, så vil 
jeg da lige sige, at garn også kan 
bruges, og det forsvinder nok hel-
ler ikke så hurtigt.

Sidste store opgave den dag var 
at lære at tage fingeraftryk. Igen 
havde overspionen måtte frem-
skaffe specialudstyr, så det var 
det helt rigtige udstyr, der blev 

Ulve i træningslejr
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HEMMELIGT

undervist i. Der var faktisk flere 
aktiviteter den dag, men dette var 
nok de vigtigste.

Lejrbål skal der til
Hele aftenen hold vi fri. Gitte 
(hende tropslederen som vi havde 
lånt) stod for lejrbålet, og hun 
havde opfundet en ny leg. ”Stå 
blæksprutte” hed det vist, og vi 
syntes alle, det var en fantastisk 
sjov leg. 

Det er noget med, at når man 
bliver taget, skal man stå og vifte 
med arme og ben og så prøve at 
fange dem, som løber forbi. Dog 
skal man være opmærksom på, at 
det kan koste et par bukser. Gittes 
revnede så meget, at det nærmest 

var to bukseben, så pas på hvis I 
leger legen hjemme i haven.

INSPEKTION!
Søndag startede med inspektion 
af teltene og teltene var lige så 
perfekte som om lørdagen, så 
der måtte det findes på noget i 
en fart. 

Her troede jeg så, at jeg satte ul-
vene på en svær opgave. De fik 
besked på, at de hver i sær skulle 
finde et par rene sokker i deres 
taske, så hurtigt de kunne. Rene 
sokker på den sidste dag burde jo 
næsten være umuligt, men alle ul-
vene kunne i løbet af ganske kort 
tid stille med et eller flere par rene 
sokker. Nå! De har nok haft rigtig 
mange par sokker med?

Søndag formiddag ringede min 
gamle ven Peter Grøndal også 
kaldet Spejderman, Det var fak-
tisk hans lejr, vi havde lånt, og nu 
havde der være indbrud i huset, 
og nogle vigtige billeder var ble-
vet stjålet.

Overspionen holdt møde med 
ulvene oppe på første sal, og efter 
mødet var det så meningen, at vi 
skulle ud og øve nogle aktivite-
ter. Straks overspionen hørte om 

Ulve i træningslejr
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HEMMELIGT
røveriet, blev programmet lavet 
om. Vi havde jo en hel flok ulve, 
der var super trænede til netop at 
løse en sådan opgave, og ulvene 
var med på den, selv om det var 
lidt farligt.

Og lige før frokost lykkes det ul-
vene at opspore tyvekosterne, et 
signeret billede af Baden Powell 
og et gammel russisk ikon. Det 
var blevet gravet ned lige bag ved 
bålpladsen. Politiet havde fanget 
røverne, så dem så vi aldrig. Hel-
digvis!

Det, som skulle havde været en 
øvelse, blev så til virkelighed, 
men det var en flot præstation af 
ulvene, og overspionen var yderst 
tilfreds med sine elever.

Træningslejren var slut, og tilbage 
var bare at pakke telte ned og så 
vente på hjemtransporten.

Underskrift på vegne af: Claus 
”Anne” Mette, Gitte, Lisbet og 
Leif. ¤

Ulve i træningslejrUlve i træningslejr
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Fælles kalender
September
8. Ledermøde
14. Grupperådsmøde
21.-27. Spejderhjælpsuge – mere info følger!

Oktober
25. Denne søndag hedder BUSK!!!! Der betyder Børn, Unge, 

Sogn og Kirke – og den fejres over hele Danmark. Så kom 
med til en festlig søndag i Elsted Kirke kl. 11.00.Bagefter 
er der  traditionen tro boller i sognepræstens karry og ris 
-og til efterret er der meget stribet is.

30. HALLOWEEN er ved at blive en tradition. Det er i Elsted 
kirke fredag kl 17.00.

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk
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Program for bæverne
September
1.  Vi leger en ny navneleg. Vi deler op i 3 hold, og der er 3 

poster alle kan prøve.I kan både se på noget – det er om 
naturen – I kan kaste med noget og I kan snitte i noget. Så 
er der bål med noget godt I selv varmer! Hvordan synes I 
gode forældre er. Mon Gud er lige så god?

8.  Vi begynder på mærket, der hedder bæverdammen. Vi 
lærer mange ting om bæverne – og hvorfor er det lige, at 
vi hedder bævere? 
Vi går til Ellebækken – får en lille bolle med bævernutella 
hos Gerda på vejen derned. Og så er vi spændte på, om 
svingetovet er på plads til os.

15.  Bævere er altid kreative, og vi laver flotte plancher til at 
hænge op i Elsted til høstgudstjenesten på søndag. Bæ-
vere er også gode til at finde ting – så måske får vi også 
tid til at finde farvede billeder udenfor. Når vi siger: " i 
himlen", hvad mener Jesus med det? Bål til sidst skal vi 
have.....

22.  Denne gang er en anderledes gang! Vi mødes kl 17.30 v. 
Spejderhuset med forældre og søskende – og bedstefor-
ældre evt. – og er det tørt vejr kører vi i hinandens biler 
til vores hytte i Lisbjergskoven: Skovhytten. Der stiller 
vi et langt bord op, og på det stiller vi den ret mad, hver 
familie har taget med. Så spiser vi sammen, leger sam-
men, fortæller lidt om spejderarbejdet og om lederne.Er 
der vådt vejr bliver vi bare i Spejderhuset.Vi slutter ca. 
19.15.....

29.  Der er meget mere at høre om bæverne og deres liv.Tør 
I også prøve at holde hovedet under vand?Og bide i en 
rafte? Alle spejdere har et løfte – også bæverne. Det lærer 
vi i dag, der er kun 3 små sætninger: Bæverne leger sam-
men, bæverne arbejder sammen og bæverne holder sam-
men. I vores bøn siger vi også: " helliget blive dit navn". 
Det vil Inge fortælle om.
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Program for bæverne
Oktober
6.  Denne gang er også en særlig gang. Da er der optagel-

sesceremoni, hvor hver bæver – en ad gangen – kommer 
ind i bæverhulen! Alle får mærket: Bæverdammen.I vores 
bøn siger vi: "Ske din vilje". Det hører vi en (vild men 
sand) historie om.

13. Vi har alle efterårsferie!!!
20. Nu handler denne og de følgende gange om alt det vi 

kan høste – og altså det vi kan leve af. Så meget naturen 
giver os. Vi begynder derfor at tage naturmærket Og der-
for snakker vi også om:" Det daglige brød".Gode gamle 
Martin Luther sagde, at dagligt brød er alt det vi har brug 
for. Hvad kan I komme i tanke om?

27. I dag handler der om æbler. Vi laver selv vores bæver-
marmelade og får et lille glas med hjem . Men vi skal lige 
smage på det først! Vi hører historier om æbler, synger 
sange sammen med Elsebeth, og leger frugtsalat-legen.

November
3.  Hvad skulle vi dog gøre uden kartoflerne? Kan I tænke 

på , hvor mange ting vi kan bruge dem til?Ved I mon, at 
der var en dansk konge, der bestemte med en lov, at nu 
skulle danskerne spise kartofler. Vi hører en spændende 
historie. Og selvfølgelig leger vi lege med kartofler. Til 
sidst spiser vi en Gerda-kartoffel – eller to!

6.-7. OVERNATNING i Spejderhuset. De er de dejlige unge 
mennesker Christina og Christian, der fandt på dette.Vi 
håber det nok skal blive både sjovt – og spændende. Sed-
del følger!

Programmet fortsætter i næste nummer af Grøn Gren. Du kan se 
mere på www.lystrupgruppe.dk under Bæverne.
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Program for ulvene
September
7.  Vi lærer om junglen og alle dens spændende dyr.
14. Fuldmånemøde – ulvene mødes ved Rådsklippen, og de 

nye ulve optages i ulveflokken. Mon Baloo kommer?
21. Sommerlejrgensyn. Vi skal se billeder fra sommerens 

spionlejr. Hele familien er velkommen.
26.-27.  Weekend i Skovhytten i Lisbjerg Skov
28. FRI – intet møde, da vi skal hvile ud efter weekenden

Oktober
5. Vi går i gang med mærket Stifinder.
12. FRI – efterårsferie
19. Kan du udpege på et kort, hvor du selv bor?
26. ’Øst, vest hjemme bedst’. Men hvordan er det nu lige, 

man finder ud af, hvor verdenshjørnerne er?

November 
2. Halvdelen af gruppen skal på klatrevæg i Søften spejder-

hus – seddel følger
9.  Den anden halvdel skal på klatrevæg i Søften spejderhus
16. Vi skal ud i den mørke skov og derefter holde fuldmåne-

møde – med kage.
23. En måned til jul – vi laver en julekalender, der kan bruges 

år efter år.
28. Lørdags juletur til Skårupgård Skov – vi skal lave dekora-

tioner og hygge os.

HUSK udetøj til alle møder.

Programmet fortsætter i næste nummer af Grøn Gren. Du kan se 
mere på www.lystrupgruppe.dk under Ulvene.
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Program for troppen
September
1. Hjælp en arkitekt.
5. Stabsdag KUN for stabspatruljen. Vi starter kl. 10 i Spej-

derhuset.
8. Patruljemøde: Tag et mærke.
15. Patruljemøde: Tag et mærke.
22. Sommerlejraften og info om korpslejr. Fællesspisning for 

spejdere og forældre.
29. Tropmøde: Overraskelse! Vi skal afprøve noget helt nyt...

Oktober
2.-4. Turen går til... Vi tager et tog og står af et sted.
6. Intet møde. Stabspatruljemøde.
13. Efterårsferie.
20. Patruljemøde.
27. Tropmøde: Overraskelse del 2.

November
3. Patruljemøde: Miljø-mærke!
10. Patruljemøde: Miljø-mærke!
13.-15. Weekendtur Skovhytten.
17. Intet møde. Stabspatruljemøde.
24. Tropmøde: Tre Visemænd fra Tæppeland sælger ud!

December
1. Patruljemøde.
8. Patruljemøde.
15. Juleafslutning: Skøjter og æbleskiver.

Se mere på lystrupgruppe.dk under Troppen.
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Program for seniorerne
September
08. Orinteringsløb (Rasmus)
15. Sidste hånd på lokalet (Anders og Victor)
22. Sommerlejraften
29. Miljøspil (Rasmus)

Oktober
06. Kom og vær klam (Hanne)
20. Svømmehal (Christian og Christina)
27. ? (Kasper og B) 

November
03. Førstehjælp (Rasmus)
10. Folkedans (Christina)
17. Julemærker (Alle)
24. Juleaften (Rasmus)

December
01. Vinterbadning
08. ? (Kasper og Casper)
15. ? (Anders og Victor)

Se mere på lystrupgruppe.dk under Seniorer.
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Livet i Troppen
Ja, så starter et nyt spejderår! 
Endelig!

Af Troplederne

Sommerlejren er vel overstået 
og vi er klar til nye oplevelser og 
udfordringer. Og vi glæder os. Vi 
tager afsked med tre gode og dyg-
tige patruljeledere, men heldigvis 
har vi nye kræfter, som er klar til 
at tage over. Vi er sikre på, at de 
bliver lige så dygtige, som dem vi 
nu skal tage afsked med.

Lavvande
Vi kommer ikke uden om, at der 
er lidt lavvande i Troppen for 
tiden. Vi bliver 12 spejdere med 
de nye oprykkere fra ulvene. Det 
er både godt og træls at være så 
få. Men vi er fast besluttet på at 
få det bedste ud af det og nyde 
den nærhed, der bliver i en trop, 
når vi ikke er flere. Desuden så er 
det ikke “bare” 12 spejdere, men 
12 superspejdere!
Men kender I nogen, som gerne 
vil snuse til spejderlivet, så send 
dem endelig afsted til spejder. Vi 
skal gøre vores bedste for at tage 
godt i mod dem og vise, hvorfor 
det er mega sjovt og sejt at være 
spejder.

Fremtiden
Allerede nu er vi ved at kigge 
frem mod den næste sommerlejr, 
korpslejren i Skive. Allerede i no-
vember er der forhåndstilmelding 
til korpslejren, så vi vil i år invite-
re til kombineret sommerlejraften 
og korpslejr-info-aften. Her vil vi 
vise lidt billeder fra sommerlejren 
og fortælle om, hvad en korpslejr 
er for noget. Vi har nogle fine bil-
leder fra den sidste lejr, så I kan 
få en fornemmelse af, hvor stort 
og helt vildt det er, at være på 
korpslejr. Det er helt sikkert en 
oplevelse for livet! Man får nye 
venner og nogen finder endda 
deres koner på korpslejre…

Efteråret
Men der er jo lidt tid endnu til 
korpslejren og vi skal lave en 
masse spændende ting i efteråret. 
Vi skal bl.a. på tur til en hemmelig 
ø, være forsøgskaniner i afprøv-
ningen af et nyt spil og meget 
meget mere. Vi kan kun sige, at 
vi glæder os til at komme igang 
med spejderarbejdet igen! ¤
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Da vi ankom til lejren fik vi først 
en rundvisning, hvorefter vi fik 
udpeget vores lejrområde.

Af Tobias Munch, troppen 

Vi fik rejst alle telte og derefter 
begyndte vi at lave to ti minut-
terstårne. På det ene tårn indbyg-
gede vi et stort spisebord, hvor 
vi alle kunne sidde, 12 tropser 
alt inklusiv. Da vi alle skulle leve 
som i middelalderen, stod den på 
risengrød til aftensmad.

Søndag
Søndag morgen begyndte med 
flaghejsning. Så var det tid til 

bygning af køkkenbord og et stort 
tårn vi kunne kravle op i.

Om eftermiddagen fik vi alle lag-
kage, uhm! Seniorerne var også 
indbudt, for vi skulle nemlig fejre 
Munchs fødselsdag.

Om aftenen var der lejrbål sam-
men med alle de andre spejdere 
på centret. Der var naturligvis bål, 
som blev krydret med blandt an-
det fødselsdagssang  og sketches. 
Det var en hyggelig aften.

Mandag
Mandag skulle vi selv stå for ar-
bejdet med at slagte en hane og 

Middelalderlejr i Hummelmosen
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seks kyllinger. Jeg synes det så ret 
sjovt ud, det syntes tøserne ikke, 
dog med en enkelt undtagelse. 
Senere smedede vi. Nogle lavede 
deres eget mergelspir, hvilket var 
sjovt. Kyllingerne blev kogt og 
siden stegt over bålet. De smagte 
dejligt.

Tirsdag
Tirsdag pakkede vi til hike. Vi var 
4 i min patrulje. Det var hårdt at 
gå de mange kilometer. Heldigvis 
kunne vi proviantere undervejs. 
På en del af turen havde vi hav-
udsigt. Næste gang kunne vi godt 
ønske os et kort som passer med 

virkeligheden. Undervejs skulle 
vi løse nogle opgaver. Vi overnat-
tede i en bivuak lavet af blandt 
andet et teltsejl og et underlag. Vi 
sov alle otte tropsere i den.

Hike og Djurs Sommerland
Næste dag kunne vi fortsætte 
mod Djurs sommerland. Heldig-
vis uden vores bagage, som blev 
afhentet.

Vi ankom en hel time før end vi 
skulle mødes. Alle skulle tage 
et bad, om man ville i badeland 
eller ej.  Vandet var dejligt koldt 

Middelalderlejr i Hummelmosen
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udenfor. Vi prøvede forlystelser, 
først Piraten, Træstammerne, Ri-
ver rafting og dernæst gyngerne. 
Så kom turen til Thors Hammer 
med mere. Vi spiste burgere til 
frokost.

Efter en lang dag gik vi hjem til 
lejren. Staben havde lavet barbe-
que til alle grupper.

Torsdag
Torsdag aften var der volleyball 
turnering mellem de fleste grup-
per. Det var sjovt nok.

Middelalderlejr i Hummelmosen
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Kort tid efter blev vi sendt ud på 
natløb, hvilket staben og lederne 
havde arrangeret. Det var et godt 
løb.

Fredag
Fredag lavede vi risbåde, som no-
gen fik afprøvet uden at drukne. 
Om eftermiddagen lavede vi 

primimad. Vi skulle blandt andet 
ryge fisk. Desværre fik jeg ikke 
selv lejlighed til at smage dem, 
men heldigvis nåede jeg at spise is 
som lederne gav, inden jeg måtte 
forlade lejren i utide, da jeg skulle 
nå at tage af sted på ferie med 
familien.

Tak for en god lejr! ¤

Middelalderlejr i Hummelmosen
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Klanen har igen i år haft møde 
hver anden torsdag. Vi startede 
foråret med at deltage i de pa-
raolympiskelege, hvor klanen 
kastede sig ud i fodbold og bad-
minton med begrænset udsyn og 
floorball.

Af Poul Høg

Anden gang klanen var samlet 
efter klanting, kiggede vi på røde 
legetøjs-biler og vandslanger på 
Ny Munkegade og blev løftet op 
over byens tage, så vi kunne se 
langt omkring.

Klanen fejrede igen i år fastelavns-
fest. I starten af foråret kiggede 
klanen på stjerner og legede med 

Lego. Klanen har  deltaget i søen 
rundt, hvor vi lavede mange spæ-
dende aktiviteter ud fra temaet 
stjerner. Motorlæremødet blev til-
passet stjerne-temaet, og der blev 
bygget raketter, der næsten nåede 
rummet. Raketterne var så gode, 
at de blev sat i masseproduktion 
og brugt til søen rundt.

Raketter og picnic
Udover raketterne blev der til 
søen rundt skudt flyvende tallerk-
ner, kørt med rumbiler og fundet 
værdifulde materialer. I maj var vi 
på picnic i Lisbjerg-skoven, hvor 
der blev lavet spændende mad. 

Karen B lærte Henrik og os andre 
nogle gode sanglege. Karen lærte 
os blandt andet ”Henrik du er 
dejlig” og ”tank” sanglegen. Kla-
nen har også beskæftiget sig med 
miljø i foråret på energimødet, 
hvor vi blandt andet fandt ud af, 
at ikke alle bidrager i samme grad 
til at give os et behageligt klima. 

Svensk Max-lab
Klanens sommertur gik i år til 
vores udsendte  klan-medlem i 
Sverige. Vi ankom i to hold – et 
om torsdagen og et om fredagen. 
Fredagen gik med indkøb og 

Viklaros halvårsberetning 
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besøg på max-lab, hvor vi alle 
forstod med det samme, hvad det 
gik ud på. Under besøget på max-
lab blev det klart, at max-lab ikke 
kan fungere uden Jan, så mens Jan 
ordnede nogle ting, ventede vi i 
et rum sammen med sådan nogen 
som Jan.

Weekenden gik med kanotur, 
hvor klanen skulle forcere mange 
farlige stryg og vandfald. Klanen 
havde heldigvis medbragt Kano-
Karen, så det var ikke noget pro-
blem. Turen gik stille og roligt og 
med godis med undtagelse af det 
tidspunkt, hvor Gitte kastede sin 
mug så voldsomt, at bænken gik 
i stykker.

Grill, munk og sne
Klanen sluttede foråret af med en 
grillfest, hvor der blev kastet træ-
pinde efter en munk og hygget. 

Efter ferien har klanen sejlet på 
tømmerflåde lavet af balloner og 
vanddunke.

Nogle af klanens medlemmer har 
været i Norge for at lege i sneen 
sammen med nogle spejdere fra 
Lystrup og Åbyhøj. ¤

Viklaros halvårsberetning 
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For et halvt års tid siden trådte 
en venlig forældre til og gav en 
hjælpende hånd hos ulvene. 
Hun er der stadig og det er vi 
meget glade for! Her kommer 
en kort præsentation af den nye 
ulveleder.

Af Anne Breiner

Jeg har været en del af ledergrup-
pen for ulveungerne siden januar 
2009, og er derfor en af de voksne 
jeres børn møder hver mandag 
aften.

Mit navn er Anne Breiner. Jeg 
er 42 år, sygeplejerske og bor i 
Lystrup sammen med min mand 
Morten og vores to børn Magnus 
på 13 og Freja på 9 år.

Freja er en af ulveungerne. Da jeg 
blev bekendt med at der mang-
lede voksne hos ulveungerne,  
tilbød jeg mig som hjælper.

Som barn har jeg har haft en kort 
periode som spejder, men kender 
ellers ikke meget til spejderlivet 
og spejderbevægelsen. Jeg skal 
derfor også til at lære, hvad det 
indebærer at gå til spejder. Til 
gengæld arbejder jeg med børn i 
mit job som sygeplejerske, så den 

Nyt lederhyl fra ulveflokken

del af min nye fritidsinteresse er 
kendt for mig.

For mig er det vigtigt, at børnene 
har en god og hyggelig tid, mens 
de er til spejder. Så mit håb er, at 
jeg sammen med de andre voksne 
og børnene kan bidrage til at 
vi sammen får nogle hyggelige 
stunder vinteren over.

Udover spjederlivet bruger jeg 
min fritid på familie og hus. Må-
ske har I også set en rød cykel 
flyve til og fra Lystrup? Det kan 
være mig. Derudover passer jeg 
gerne vores have, kan lide at læse, 
lave mad, sy og en gang om uge 
tjekker jeg lige temperaturen i 
Århusbugten. ¤
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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
Elsebeth Sloth Miles Kirsebærhaven 39 40 79 31 28
 elsebeth@lystrupgruppe.dk
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 22 72 08 89
 casper@lystrupgruppe.dk 
Claus Thomsen Bjørnholt 37 86 74 03 70
 claust@lystrupgruppe.dk
Morten Højbjerg Jacobsen Mosegårdsparken 65, Trige 86 93 79 73
 morten @lystrupgruppe.dk 20 78 45 64

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


