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Klima, kritik og mulighed
I dette nummer af Grøn Gren 
er lederen en artikel fra det nye 
nummer af Horysont, som er 
KFUM og KFUKs medlemsblad. 
Temaet for bladet er klima og 
bæredygtighed. Et tema, som 
også  er et tema vores kommende 
korpslejr.

Af Ole Bjerglund Thomsen

Slutspurten frem mod klimatop-
mødet i København er indledt. 
Utallige organisationer, virksom-
heder og politikere kæmper for 
at komme til orde. Hvordan skal 
en kirkelig organisation forholde 
sig? Hvor står KFUM og KFUK?

Ansvar og kritik
Som kristne har vi grundlag for 
en særlig etisk tilgang til klimasa-
gen: Vi tror på, at Gud har skabt 
os og verden, og givet os ansvar 
for jorden. Når vi blader i Bibelen, 
kommer vi fra skabelsesberet-
ningerne hurtigt til fortællingen 
om, hvordan Gud engang holdt 
storvask, og lod hele verden over-
svømme. Efterfølgende sætter 
han regnbuen, som et tegn på, at 
han vil opretholde skaberværkets 
orden og aldrig mere oversvøm-
me verden.

Syndflodsberetningen er ikke 
historieskrivning, men en myte. 
Alligevel er det tankevækkende, 
at det i dag er vi mennesker - vi, 
der har fået ansvaret for skaber-
værket - der forstyrrer naturens 
orden, så liv trues af oversvæm-
melser og tørke. Det fører nød-
vendigvis til kritik af vores måde 
at bruge skaberværket på.

KFUM-Spejderne i Lystrup er 
et kirkeligt arbejde, hvis for-
mål bl.a. er at oplære til selv-
stændighed, medansvar og 
demokratisk livsholdning.

Formålene søges bl.a. virke-
liggjort gennem et varieret 
udbud af aktiviteter; herunder 
spejdersport og friluftsliv.

Vil du være med, eller har du 
blot lyst til at høre mere, er 
du velkommen til at kontakte 
Gruppeleder Lisbet Mejlgaard  
på tlf. 86 22 68 41.

Hvor holder vi til? 
Spejderhuset 
Elsted Skolevej 4 
8520  Lystrup
www.lystrupgruppe.dk
info@lystrupgruppe.dk



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Vinter 2009-20104

Mulighed og håb
Vi pådrager os kritik, men der er 
også opmuntring. For vi tror, at vi 
mennesker er skabt i Guds billede 
som kreative og intelligente væs-
ner. Vi har masser af muligheder 
og ressourcer. Historien viser, 
hvordan vi hele tiden udvikler 
og forfiner videnskaberne og 
teknologierne - nu skal vi gøre det 
til gavn for miljøet og klimaet. Vi 
ikke bare kan, vi skal! Vi kan og 
skal spare på energien, og dermed 
CO2-udledningen og tænke bæ-
redygtighed ind i vores forbrug 
- f.eks. i rejsevaner, indkøb af 
madvarer og "brug-og-smid-væk 
artikler".

Klimasagen er ikke bare en for-
faldshistorie. Som kristne tror vi, 
at der er tilgivelse for fortidens 
synder, og vi har et håb om, at vi 
som kreative Gudsskabte væsner 
kan blive bedre til at passe på 
jorden.

Forkyndelse og handling
Bevidsthed om klima og bære-
dygtighed hænger i en kirkelig or-
ganisation som KFUM og KFUK 
derfor helt naturligt sammen med 
tro, forkyndelse og handling. Ho-
vedbestyrelsen har forholdt sig til 
emnet - på baggrund af en god 

Klima, kritik og mulighed
opfordring fra projektgruppen 
for IND I EN anden verden. Har 
KFUM og KFUK da en klimapo-
litik? Nej, for vores formål er et 
andet. Klima og bæredygtighed 
er ikke et primært fokusområde, 
men vi skal tænke det med, hvor 
det er naturligt.

MEN: Jeg håber og forventer, at 
vi alle i KFUM og KFUK vil lade 
temaet indgå i forkyndelsen. Jeg 
håber og forventer også, at alle 
medlemmer i KFUM og KFUK 
vil tænke kritisk efter, hvordan 
vi som aktive på hvert vores sted, 
kan tænke grøn ansvarlighed, 
og bæredygtighed ind i vores 
arbejde, i alt lige fra transport 
til energiforbrug i foreningsbyg-
ningen, papir- og tryksager, til 
rengøringsmidler og genbrug af 
gamle sager.

Vi har i KFUM og KFUK en opga-
ve i at bevidstgøre børn og unge 
om klimasagen, og de kristelige 
vinkler på den, og vi har et ansvar 
for selv at tænke klimavenligt og 
bæredygtigt. ¤
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Tak til Trygfonden

Arbejdslørdag
Der skal lyde en stor tak til de 
forældre, som deltog i arbejds-
dagen i oktober. Tak for Jeres 

TrygFonden spreder lys og glæde 
til "Skovhytten"

 Af Susanne Kjærsgaard Petersen

TrygFonden har bevilget KFUM-
Spejderne i Lystrup 3.190,00 kr. 
til indkøb af 10 batteridrevne 
lanterne til "Skovhytten".

Donationen er givet på baggrund 
af spejdernes ønske om at øge 
brandsikkerheden i den dejlige 

primitive overnatningshytte, der 
er uden vand og strøm.

De batteridrevne lanterne skal 
blandt andet benyttes, når spej-
derne skal udenfor i nattens 
mulm og mørke for at benytte 
hyttens udendørs das (toilet).

Stor Tak til Trygfonden fra alle 
KFUM-Spejderne i Lystrup! ¤

store indsats! Og vi glæder os 
alle sammen til at sove i vores 
nyrenoverede shelter! ¤
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SFO på både Elsted og Lystrup 
skoler.

Jeg håber, at der kommer en del 
ulve og hjælper os med at gå 
Lucia på Sønderskovhus. Det er 
jo søndag d. 6. december kl 14.30 
vi mødes på plejehjemmet. Det 
plejer at være en rigtig fin efter-
middag for alle. Vi slutter af med 
at ønske hinanden en dejlig og 
glædelig jul. ¤

Pjask ved bæverdammen
Bæverne i dette efterår er meget, 
meget trofaste! Der skal vilde 
ting til før de ikke kommer – så 
som Naia Mei, der rejste med sin 
far og lillebror til Malaisia i et 
par uger. Cecilie, Lea , Signe og 
Alex kommer hver gang!

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Der er ellers så få bævere som 
sjældent er set. Men det betyder 
til gengæld, at der er mere tid til 
den enkelte bæver, og det er dej-
ligt for os voksne. Forhåbentlig 
også for bæverne. På det seneste 
er Emil og Vitus kommet til så vi 
nu er oppe på syv – såé…

Sidste år dukkede der en hel del 
op efter jul. Og jeg har sørget for 
at hænge den store plakat op i 
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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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 Nye ulvehyl fra rådsklippen
Der var een, der var to, der var 
tre, der var fire, der var fem, der 
kom i flok – der var seks, der var 
syv, der var otte, der var ni, der 
var ti, der kom i flok – og her 
sluttede det ikke!

Af Lisbet Mejlgaard

De blev ved at myldre ind, de 
søde, seje, livlige og lærevillige 
ulveunger fra anden, tredje og 
fjerde klasse, og vi må indrømme, 
at det var lige ved at tage pusten 
fra os. 39 stk. er vi nået op på 
i efterårets løb, og det er godt 
nok mange børn at rumme i ét 
lokale. 

Alligevel har vi oplevet, hvordan 
de har kunnet sidde stille som 
mus, når der blev fortalt histo-
rie, men også hvordan, der blev 
hevet i én fra alle sider, når der 
skulle "arbejdes". Heldigvis fik 
vi hen ad vejen forstærkning på 
voksensiden, så der kunne være 
nogle flere ører til at lytte og nogle 
flere hænder til at hjælpe.

Første gang på hjemmebane
Midt på efteråret var der week-
endtur til Skovhytten. For nogle 
børn var det den første lejr, hvil-
ket vel godt kunne give lidt kriller 

i maven. For andre var det som 
at spille på hjemmebane, og de 
vidste straks, hvor de bedste frøer 
var at finde.

For vi voksne var det en stor op-
levelse at se, hvordan børnene le-
gede med hinanden og fik hinan-
den inddraget på tværs af, hvem 
der kendte hinanden i forvejen. 
Vi havde ikke planlagt en masse 
program, og det var sandelig hel-
ler ikke nødvendigt, for sikke en 
fantasi, der udfoldede sig.

Der blev bygget huler af alle for-
håndenværende materialer, og 
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der blev indrettet den mest fanta-
stiske forhindringsbane til bamser 
samt et hospital til de bamser, der 
kom til skade undervejs.

Ulve går ikke i hi
Efteråret satte ind, solen gik tid-
ligere og tidligere til køjs, men 
det får ikke en ulv til at gå i hi. 
Vi har stadig været meget ude til 
møderne, men nu bevæbnet med 
lommelygter. Selv Lystrups lille 
æbleplantage kan godt virke stor, 
når man skal finde rundt mellem 
træerne med lygter.

Året sidste, store udfordring var 
en knap 8 meter høj klatrevæg i 
Søften spejderhus. Vi var af sted 
i to hold, så alle kunne få lov at 
prøve kræfter med væggen et par 
gange, og også nogle forældre 
(vist mest fædre) måtte vise deres 
evner som ’Peter Edderkop’.

Det har været et dejligt efterår, 
men nu glæder vi os også til ’at 
komme af med’ de store fra 4. 
klasse, så der kan blive lidt mere 
tid til de øvrige. ¤

 Nye ulvehyl fra rådsklippen

Legeplads for tøjdyr. Fra venstre: Nanna, Maria, Kirstine, Caroline, Amalie og Mathilde.
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Spejdertroppen melder klar!
Det har været et travlt efterår 
i troppen. Både til spejder og i 
vores hverdag. Selvom vi er seks 
ledere, så er det ikke altid nemt 
at nå alting.

Af Johanes Damsgaard-Bruhn

Anette er ved at lave afslutnings-
opgave som ejendomsmægler, 
Gitte er lige begyndt på universi-
tetet og Johannes kæmper med sit 
speciale. Hos seniorerne har det 
ikke været meget bedre: Rasmus 
skal holde styr på hele kroppens 
anatomi og Tommy tog en tur til 
Kina. Alt i alt har det været lidt 
presset.

Vi har tænkt meget over, hvordan 
vi kan få det hele til at hænge 
bedre sammen. Og vi synes selv, 
at vi har fundet en god løsning. 
Vi vil i foråret prøve løsningen af 
og se, om det ikke hjælper.

Heldigvis har vi stadig de dejlig-
ste spejdere! De kommer trofast 
hver tirsdag og det er vi meget 
glade for.

Siden sidst
Vi har lavet forskellige ting siden 
sidste nummer af Grøn Gren. Vi 
har hjulpet en arkitekt med at 

tegne den perfekte spejderhytte, 
lært nye knob, lært alt om bål og 
meget meget mere.

I år var sommerlejraftenen ander-
ledes. Vi havde inviteret forældre 
og spejdere til aftensmad og bil-
leder. Det var en hyggelig aften. 
Det var rart for os ledere at sige 
hej til alle Jer forældre og fortælle 
lidt om, hvad vi laver til spejder.

Vi har også været på besøg hos 
Leif. Det var dejligt at se ham 
igen. Han har det godt på sin 
vingård og vi skulle hilse mange 
gange fra ham. Du kan læse mere 
om vores tur her i bladet.

Vi har også været til tunesisk bryl-
lup. Hans og Grethe skulle giftes 
og det gik ikke stille for sig! Der 
var grubesteg, svedehytte og en 
flot æresport. Vi lavede tre-retters 
menu inspireret af det tunesiske 
køkken. Det var både spændende 
og anderledes. Så nu har vi smagt 
kikærte-suppe, cous cous salat 
og appelsinkage. Jaja, de er ikke 
helt tosset i et køkken, de seje 
spejdere!

Forår
Vi går et spændende forår i møde. 
Der rykker 12 ulve op og det glæ-
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Spejdertroppen melder klar!
der vi os til. Det bliver spændende 
at være lidt flere. Det bliver også 
en udfordring, at troppen bliver 
meget yngre med et trylleslag. 
Men vi tror, at vi har fundet en 
god løsning og er sikre på, at det 
nok skal blive godt.

Og så er vi allerede så småt be-
gyndt at glæde os til korpslejren. 
Det bliver stort! Og for dem, der 

ikke kan få det stort nok, så er 
der mere i bladet om verdens 
jamboreen 2011 i Sverige. Det er 
en kæmpestor oplevelse. Hvis du 
vil vide mere om verdensjambo-
reen, så ring eller send en mail til 
Johannes. ¤

 
Troppen sammen med Hans og Grethe på 
deres store dag.
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Program for bæverne
December
1. Julen nærmer sig, det er adventstid, vi spiser risengrød. 

Så har vi energi til at øve de sange vi synger på Sdr. Skov-
hus på søndag.

6. Det er efterhånden en gammel tradition hos bæverne, at 
vi glæder de gamle mennesker med at gå Lucia for dem. 
Vi kan se i deres øjne, hvor glade – og rørte – de ser ud, 
fordi I ser SÅ fine ud med dragterne og lys i hænderne 
mens I synger! 
Vi mødes på Sdr. Skovhus kl. 14.30, går Lucia kl. 15.00 og 
er færdige ca. 15.45. Vi får saftevand og lidt mere. Og vi 
slutter af og ønsker hinanden en glædelig jul.

Januar
12. Vi er nu kommet godt (det håber vi) ind i det nye år. Og 

der er snart Nytårsparade for alle spejderne og deres fa-
milier i Lystrup kirke. Derfor maler vi små kirkemalerier, 
der skal op at hænge i kirken den dag. De plejer at blive 
meget fine!

17. Nytårsparaden i Lystrup kirke kl. 14.00..
19. Så gælder det kirkemærket – og denne gang går vi op 

og besøger vores 800 år gamle Elsted kirke. Hvad gør en 
kirke til en kirke og hvordan fandt folkene i Elsted på, at 
de ville have en kirke bygget af sten?

26. Denne gang tegner og maler vi igen. Vi laver billeder, 
der skal bruges til vore kirketeater næste gang. Men først 
hører vi historierne. Alle de gode historier, der fik folk til 
at bygge alle kirkerne.

Februar
2. Vi går til Lystrup kirke, får noget rart undervejs, øver vo-

res kirkespil og kl 17.30 kommer Jeres forældre, søskende 
og alle I gerne vil have med for at se og høre, hvad vi har 
forberedt. Vi slutter ca. kl 18.00
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Program for bæverne
9. Fastelavn nærmer sig, og så skal der jo males fastelavns-

tønder. Her er ingen tvivl: Bæverne er de bedste!
14. Fastelavnsfest i Elsted kirke og sognegård kl. 14.00.
16. Vinterferie
23. I dag og de følgende gange handler det om vore sanser.

Vi er så heldige, at vi kan både se, høre og bevæge os frit. 
Men nogen der ikke kan se, kan lære at klare sig rigtig 
godt alligevel. Det hører vi om.

Marts
2. Kender I nogen, der er døve? Hvordan klarer man sig så? 

Vi prøver flere ting og laver også noget, der er sjovt. Sy-
nes Bævermor!

9. Nogen mennesker kan ikke bevæge sig som os andre, de 
mangler måske arme eller ben. De kan være født sådan, 
men kan også have været ude for en ulykke. Hvad kan 
man gøre for at hjælpe dem? 
Måske kan vi nå at lave et gækkebrev. Påsken nærmer 
sig!

13.-14. Denne weekend sælger spejderne lodsedler. Bæverne ple-
jer at stå ved brugsen med mig og vi føler os så seje, når 
vi har solgt 100. Om eftermiddagen tager alle spejderne 
på lejr til søndag eftermiddag.

Programmet fortsætter i næste nummer af Grøn Gren. Du kan se 
mere på www.lystrupgruppe.dk under Bæverne.

Weekendtur i foråret – sæt kryds i kalenderen allerede nu!
17.-18. april Overnatning i Spejderhuset.
Allerede nu har vi tænkt at invitere Jer til overnatning i Spejderhuset. Et 
kryds i kalenderen vil være en god ide. Der kommer flere oplysninger 
i næste nummer af Grøn Gren.
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Program for ulvene
December
Der er INGEN ulvemøder i december, hvor børnene har travlt med 
julekalender i fjernsynet, men bæverne vil gerne have lidt hjælp til at 
gå Lucia på Sønderskovhus søndag den 6. december. Vi mødes der-
nede kl. 14.30 – bliver klædt på og går så ca. kl. 15.00. Det hele varer 
til ca. 15.45. Forældrene – de der ikke ser på – henter deres børn på 
Sønderskovhus kl. 16.

Januar
11. Så tager vi hul på et helt nyt år. Og vi får travlt fra start, 

for vi skal nå at øve sange, der skal bruges til nytårspara-
den i Lystrup Kirke.

17. Nytårsparade i Lystrup Kirke – nærmere program følger.
18. Så skal vi i gang med knob og knuder. Der kan bindes 

knob på alt fra den tyndeste sytråd til det tykkeste reb – 
og måske på lakridssnører ….

25. Vi laver en fin tavle hver med de knob, vi har lært.

Februar
1. Sidste aften med knob – her skal vi vist have lært nogle 

tricks med tov. 
8. Vi holder mini-olympiade, hvor vi dyster i underlige 

sportsgrene.
15. FRI – vinterferie
22 Hvad skal vi gøre, hvis én brænder sig på bålet og en 

anden skærer sig på sin dolk? Vi må se at få lært noget 1. 
hjælp! 
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Program for ulvene
Marts
1. Alle skal have fremstillet en lille 1. hjælps kasse, og vi 

skal også vide, hvordan vi ringer efter hjælp, hvis en eller 
anden brækker armen.

8. Hvis vi nu kan huske, hvad vi har lært om 1. hjælp, kan 
der vist blive et nyt mærke at sy på spejderuniformen, og 
så har vi også fortjent kage.

13.-14. Vi sælger en masse lodsedler sammen med resten af 
gruppen og tager derefter på tur sammen.

Programmet fortsætter i næste nummer af Grøn Gren. Du kan se 
mere på www.lystrupgruppe.dk under Ulvene.

HUSK udetøj til alle møder.
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Program for troppen
December
1. Patruljemøde
8. Patruljemøde
15. Juleafslutning: Skøjter og æbleskiver

Januar
12. Tropmøde: Goddag til vores nye tropsere!
19. Tropmøde/stabspatruljemøde: Vi tager mærket Ask
26. Patruljemøde: Ask

Februar
2. Patruljemøde: Ask
9. Tropmøde: Ask
16. Vinterferie
23. Tropmøde/stabspatruljemøde: Gør-det-selv mærke

Marts
2. Patruljemøde: Gør-det-selv mærke
9. Patruljemøde: Gør-det-selv mærke
13.-14. Lodsedler og gruppeweekend.

Programmet fortsætter i næste nummer af Grøn Gren. Du kan se 
mere på www.lystrupgruppe.dk under Troppen.

Weekendture i foråret – sæt kryds i kalenderen allerede nu!
16.-18. april Tropweekend
29.-30. maj  Søen Rundt
18.-20. juni Tropweekend
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Fælles kalender
Januar
17. Nytårsparaden i Lystrup kirke kl. 14.00 og efterfølgende 

generalforsamling. 
Støt spejderarbejdet og mød op!

29.-30. Lederweekend for alle ledere i gruppen.

Marts
2. Distriksmøde. Mere info følger.
13.-14. Lodseddelweekend. Vi mødes lørdag og sælger lodsed-

ler. For hver lodseddel vi sælger, får gruppen 13 kr.! Jo 
flere vi er, jo sjovere er det at sælge lodsedler. 
Bagefter tager hele gruppen på en hyggelig tur.

Juni
30. Søen Rundt 2010

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk
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Fyn tur-retur

Som de fleste måske ved, så har 
vi en udsendt i det fynske. Han 
er og var en højt skattet leder, 
både hos ulvene og hos trop-
pen. Det er naturligvis vores 
helt egen vinbonde, Leif, som 
jeg snakker om.

Af Port fra troppen

En kold og regnfuld lørdag mor-
gen mødtes otte friske spejdere 
på Lystrup Hovedbanegård. De 
skulle med et tog, men vidste ikke 
hvorhen. Men det skulle de snart 
finde ud af. Først skulle de ind 
til Århus Hovedbanegård, hvor 

de skulle skifte til et intercity tog 
mod København. Destination: 
Odense banegård. Der ventede 
Leif og Ida på spejderne. Vi skulle 
afsted helt alene! Ingen ledere, in-
gen nisser, bare os spejdere. Sejt!

Samtidig satte fem nisser sig ind 
i en bil og kørte til Odense. De 
skulle besøge Ida, som stadig er 
nisse i Lystrup selvom hun til 
daglig har sin gang på Fyn.

Ankomst Odense 
Klokken 11.02 ankom spejderne 
til Odense. Kort efter stødte nis-
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Fyn tur-retur
serne til og så skulle vi på løb! 
Ida havde arrangeret et fantastisk 
løb i Odense. Vi skulle lære alt 
om H.C. Andersen. Der var 13 
poster, som førte os rundt i byen 
til forskellige steder, som havde 
betydning for Hr. Andersen.  Det 
regnede, men lidt regn afskræk-
ker ikke en spejder. Kan det 
blivervådt, så kan det også blive 
tørt igen! Også når det bliver vådt 
femte gang.

Efter løbet tog vi bussen til Mag-
tenbølle. Der har Leif en fin vin-
gård med 120 meter vinplanter sat 
op i espalier. 700 vinplanter stod 
der! Et flot syn! Indenfor ventede 
Leifs søde og dejlige kone, Ellen, 
med boller og varm kakao. Det 
var dejligt ovenpå det lidt kolde 
løb rundt i Odense by.

Blæsten og teltet
Vi fik lov til at slå telt op i bag-
haven. Det gik fint med de første 
små tunneltelte, men da turen 
kom til det store gule patruljetelt, 
måtte vi give op. Blæsten var for 
stærk og teltet blev simpelthen 
lagt ned. Så var gode dyr rådne… 
Heldigvis kunne vi flytte lidt 
rundt, så der blev plads til alle 
i teltene. Vi sov tæt og godt og 
ingen frøs!

Aftensmaden lavede vi indenfor 
og aftenen gik med sang og sket-
ches. Det var hyggeligt!

Travetur
Søndag formiddag gik vi en flot 
tur til et af de højeste punkter på 
Fyn. Sikke en udsigt! Der var dog 
nogle jægere, som ikke var helt 
begejstret for, at vi travede afsted 
igennem skoven. Noget med at 
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Fyn tur-retur

vi skræmte dyrene væk. Det var 
vi helt uforstående overfor. Vi 
larmede overhovedet ikke! Eller 
noget...

Efter frokost var det tid til at vende 
snuden hjem mod Lystrup igen. 
Turen med tog gik næsten som 
planlagt. Dog havde den kære 
DSB-sælger givet os pladsbillet-
ter til en lidt senere afgang end 
planlagt og så var toget tilmed 
forsinket! Men men men, der skal 
mere til at slå otte spejdere ud! 
Vi ankom alle sikkert til Århus, 
hvor vi blev hentet i bil og kørt 

til Lystrup Hovedbanegård, hvor 
forældrene ventede på os.

Tak til Leif og Ellen for at vi måtte 
bo hos Jer! Og tak til Ida for en fed 
weekend! Vi glæder os til at se Jer 
igen! ¤

 
 

Til højre øverst: 
Nisse-Kasper kæmper med et papirklip. 

Til højre nederst:  
Papirklippet er lavet af Emilie fra troppen.

Krisian laver en slynge til Magnus' arm. Andreas' slynge til Emilie er ikke helt så… 
færdig.
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Fyn tur-retur
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Tanker om en seniortur set gen-
nem en mors optik: Hvor skal I 
hen?

Af Mette Munch, mor til en nisse

Hvor går turen hen? “Ned om-
kring Skanderborg, tror jeg nok”, 
lyder svaret fra en af nisserne. 
Denne nisse er netop rykket op 
til seniorerne, hvorfor det er før-
ste gang han drager af sted på en 
seniorweekend.

Lørdag morgen er fire friske nis-
ser klar til afgang fra spejderhu-
set. Til fods? Næ nej, en far har 
velvilligt stillet en dejlig bil til 
sønnens rådighed.

Jeg tænker først, at min søn nu 
skal ud at køre med en ung uru-
tineret bilist. Tænker derefter, at 
på den anden side, så har en far 
udlånt sin bil til formålet, så det 
kan vel ikke være helt galt.

Søndag eftermiddag, vel hjemme 
igen bliver nissen min straks 
bombarderet med spørgsmål. 
Hvis man ikke spørger får man 
jo ikke noget at vide! Har nis-
serne mon tænkt at skrive til Grøn 
Gren? Sender de mon en takke 
hilsen til familien der så velvilligt 
tog imod dem?

Fire nisser på tur
Turen går til…
Målet for turen, var nærmere be-
stemt Mossø, hvor en familie bød 
velkommen med friske rundstyk-
ker lørdag formiddag. Nisserne 
havde belejret et landsted med 
tilhørende skov. 

En aktivitet skulle klares. Mu-
lighederne var blandt andet: op-
samling af marksten, oprydning i 
skoven, at muge ud eller at flytte 
studer. Gruppen valgt det sid-
ste, ikke just en klassisk spejder 
aktivitet. Friskt og ikke helt så 
let, som det kunne lyde, kunne 
jeg forstå på beretningen. Blandt 
andet grundet svigtende materiel 
og studer, der ikke fandt legen 
interessant. Ja, en stud kan spille 
død! Dejlig opgave og sjov mulig-
hed for sådan fire by-nisser.

Uhm, mad over bål!
De fik tilberedt svensk-pølseret 
over bål, inden de blev inviteret 
ind til lørdagshygge omkring et 
spil Bezzervizzer. Endnu en ak-
tivitet som min nisse ikke havde 
valgt, hvis han havde siddet her 
hjemme.

Senere var det tid til en god 
nats søvn ude i halmen. Søndag 
formiddag traskede familien og 
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de fire nisser frejdigt af sted til 
Vorladegård kirke for at få et 
åndeligt input. Så var der noget 
med frokost og oprydning, inden 
de vendte veltilfredse hjem til 
Lystrup.

Et af de spørgsmål som jeg stil-
lede var, hvorledes de havde fun-
det familien, som havde taget så 
pænt imod de fire nisser.  Svaret 
lød: En nisse havde gået i skole 
med sønnen, faderen var tidligere 
KFUM-Spejder og konen læser til 
præst, så mere oplagt kunne det 
jo ikke være.

Er du født mellem 25. juli 1993 og 
den 27. juli 1997 så er du gammel 
nok til at få dit livs spejderop-
levelse!

Af Redaktionen

En verdensjamboree er en slags 
spejderOL, hvor 30.000 spejdere 
fra mere end 150 lande mødes til 
storslåede ceremonier, laver sjove 
og anderledes aktiviteter, sover 
i telt, får nye venner og meget 
meget mere. Det finder kun sted 
hvert fjerde år og næste gang er 
altså i 2011 i Sverige. Det er en 
”once in a lifetime experience”.

World Scout Jamboree 2011
Prisen for deltagelse er 7.000 kr. 
hvilket kan synes meget for en 
tur over Øresund. Det skyldes, 
at spejdere fra rige lande betaler 
lidt mere for at deltage, så flere 
kan komme med.

Man kan søge økonomisk støtte 
hos forskellige fonde, så prisen 
kan komme lidt ned.

Hvis du vil vide mere, så gå ind 
på den danske jamboreeside 
www.wsj2011.dk eller kontakt 
Johannes fra Troppen. ¤

Hjemme igen
Dejligt at have min store søn 
hjemme igen. Tænk hvor heldigt, 
at han har valgt spejderlivet til og 
bliver beriget med gode oplevel-
ser og brugbare erfaringer. Vores 
store sønner er jo blevet unge 
mennesker, der kan klare sig på 
egen hånd, selv uden hjælp fra en 
leder. Hvad kan vi så snart ønske 
os mere som forældre? ¤

Fire nisser på tur
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Konkurrence: Tip fem rigtige
Hvad tager egentlig længst tid? 
At varme en liter vand i en gryde 
på et komfur eller i en el-kedel? 
Går det hurtigere på komfur, 
hvis der er låg på gryden? Hvad 
tror du?

Af Redaktionen

Sådan deltager du i lodtræknin-
gen: Først udfylder du den første 
kolonne "Hvad tager længst tid?". 
Skriv talene fra 1 til 5 ud for hver 
mulighed. 1 er den hurtigste me-
tode og 5 den langsomste.

Derefter kommer turen til "Hvad 
bruger mest energi?". Her skriver 
du også talene 1 til 5 ud for de 
forskellige muligheder. 1 udfor 
den mulighed, der bruger mindst 
energi og 5 ud for den, som bru-
ger mest energi.

Når du har udfyldt tipskupo-
nen, så aflever den til din leder. 
Så deltager du i lodtrækningen. 
Du kan også maile svarene til  
gg@lystrupgruppe.dk.

Løsningen på tipskuponen kom-
mer i næste nummer af Grøn 
Gren. ¤

H
vad tager læ

ngst tid?
H

vad bruger m
est energi?

K
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fur uden låg

K
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fur m
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M
ikrobølgeovn
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Bål
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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

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

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

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


