
Grøn Gren
KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev 

Marts – Maj 2010



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 20102

Grøn Gren Indhold
Spejderne gav 250.000 kr. .......... 3
Spejderne gav 250.000 kr. .......... 4
Årsberetning ............................... 5

Programsider
 Bæverne .................................. 11
 Ulvene ..................................... 13
 Troppen ................................... 15
 Fælles kalender ...................... 16

Nye ulvehyl fra rådsklippen .. 18
Spejdertroppen melder klar! ... 19
Nyt medlem i grupperådet ..... 20
Nytårsparaden 2010 ................. 22
Viklaros halvårsberetning ....... 24
Sådan bliver du spejder ........... 25

Adresseliste
 Grupperådet ........................... 26
 Lederne ................................... 26

Annoncører
Nordea ......................................... 4
Djurslands Bank ....................... 17
Spar Nord .................................. 32

Forside
Andreas, trop, og Casper, senior, 
bærer fanerne ud efter gudstjene-
sten ved Nytårsparaden.

Grøn Gren er medlemsblad for 
KFUM-Spejderne i  

Lystrup/Elsted/Elev

Trykkeri
Grøn Gren er trykt i  
100 eksemplarer af  

prinfoaarhus N

Redaktion
Anette Henriksen

Karen Damsgaard-Bruhn
Johannes Damsgaard-Bruhn 

(ansvh.)

Indlæg sendes til
Johannes Damsgaard-Bruhn 

Oslogade 14, st.tv.
8200 Århus C 

Tlf. 40 86 98 95 
gg@lystrupgruppe.dk

Deadline
for næste nummer er fredag den 

7. maj 2010. 
Det kommende nummer findes 
i Spejderhuset fra mandag den 

24. maj 2010.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 2010 3

Spejderne gav 250.000 kr.
Spejderne i Danmark har de 
sidste 50 år ydet støtte til udvik-
lingslande gennem Spejderhjæl-
pen i samarbejde med bla. UNI-
CEF og Folkekirkens Nødhjælp. 
Nu er der brug for Spejdernes 
støtte igen, der derfor bidrager 
med 250.000 kr. til Danmarks 
Indsamling.

Af Spejdernet.dk

Det er Spejdernes Genbrug, der 
har taget initiativet og støtter med 
100.000 kr. af de penge, der er tjent 
på genbrugsmarkedet i Farum. 
KFUM-Spejderne i Danmark, Det 
Danske Spejderkorps, Danske 
Baptisters Spejderkorps og De 
grønne pigespejdere supplerer 
beløbet, så det samlede bidrag fra 
Spejderne bliver 250.000 kr.

"Vi har altid brugt en del af over-
skuddet fra loppemarkederne på 
sociale formål, og med situatio-
nen på Haiti er der virkelig brug 
for, at der sker en markant støtte, 
Med bidraget til Danmarksind-
samlingen føler vores spejdere, 
forældrene og alle de andre der 
stiller op måned efter måned, 
at deres indsatsrykker.", mener 
Søren Ohlsen fra Spejderes Gen-
brug.

Spejdere hjælper spejdere 
Allerede nu yder spejdere på 
Haiti nødhjælp i deres eget land. 
Spejderne i Jacmel har hjulpet 
brandmænd med at redde ofre ud 
af ruinerne, og de har hjulpet med 
distribution af mad og vand. 

Spejderne i Saint-George og Caleb 
har hjulpet over 2000 overlevende 

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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over grænsen til Den dominikan-
ske Republik i egne biler og har 
gennem lokale netværk hjulpet 
overlevende til husly i private 
hjem.

Spejderne i Gideon de Carrefour 
har reddet 725 overlevende og 
begravet 150 ofre.

Samtidig har Verdensspejderbe-
vægelsen sendt en delegation til 
Haiti for at koordinere indsatsen, 
og samarbejder samtidig med 
FNs Højkommissariat for flygt-
ninge og UNICEF.

Spejderne gav 250.000 kr.
Initiativtager er Spejdernes Gen-
brug, hvor 165 frivillige arrange-
rer genbrugsmarked hver måned. 
7 spejdergrupper i Værløse og 
Farum samt Skt. Georgsgilderne 
står bag.

KFUM-Spejderne, Det Danske 
Spejderkorps, Danske Baptisters 
Spejderkorps og De grønne pi-
gespejdere består af over 60.000 
spejdere. Der er 38 millioner 
spejdere på verdensplan. ¤

Spar tid og
penge

Gør det muligt

Lystrup Afdeling
Bystævnet 1
86 22 15 88
nordea.dk
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Finn bød velkommen til årets 
gruppemøde, som traditionen 
tro blev holdt i lokalerne ved 
Lystrup Kirke. Mødet blev ind-
ledt med sangen ”Spejderliv er 
leg for livet”. Herefter gav han 
ordet til Claus Thomsen, der som 
dirigent ledte os gennem mødet, 
mens Mette Munch tog referat.

Af Mette Munch og Finn Kallestrup

Formanden, Finn, indledte med 
at fortælle, at stort set alle årets 
begivenheder er blevet beskrevet 
løbende i Grøn Gren, hvor de er 
gengivet på en humoristisk måde. 
Tak for et fantastisk blad, til dem 
der skriver til bladet, og ikke 
mindst til redaktionen og den 
ansvarshavende redaktør.

Grøn Gren kunne blive endnu 
bedre, hvis også forældre ville 
skrive nogle indlæg, for eksempel 
lidt om hvad børnene fortæller, 
når de kommer hjem fra spejder-
møder, weekends og lejre.

Der blev solgt 1500 lodsedler, 
meget flot. Tak for hjælpen til 
spejdere, ledere og forældre. 
Salgslørdagen blev vanen tro ef-
terfulgt af en gruppetur.

En af årets største begivenheder 

var Søen rundt 2009, som blev 
afholdt for anden gang. Trods 
vejret, var afviklingen mere intens 
og mindre stressende, og meget 
mere en form og et forløb som 
man nok vil læne sig op af i år. Tak 
især til Susanne og Johannes, men 
også alle andre hjælpere.

Sommerlejre
Bæver sommerlejren gik, tradi-
tionen tro, til Bjørnebo, sammen 
med Kaløvig. Ulvene var på Spi-
onlejer, på en hemmelig lokalitet. 
Troppen var på Middelalderlejr i 
Hummelmosen.

I august var der igen ”Maskot 
a lot” i Friheden. To dage hvor 
spejdere, ledere og kammerater 
udgør indmaden i forskellige 
tøjbamser, hvilket gav 16.000 kr. 
ned i kassen. Efter sigende er det 
oven i købet sjovt!

Hvor mange er vi?
I Lystrup Gruppe er der for tiden: 
5 bævere, 29 ulve, 20 i troppen, 7 
seniorer, 12 rovere og 16 ledere.

Gruppen vil gerne have flere bæ-
vere, da de skal danne basis for 
fremtidens ulve og tropspejdere. 
Husk den positive omtale hvor I 

Årsberetning
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Årsberetning
færdes. Pigerne er igen i overtal i 
gruppen som helhed. 

For nogle ulve fandt tidligt skift 
til troppen sted i slutningen af 
december, blandt andet for at 
fordele spejderne jævnt i de for-
skellige enheder.

Finn stillede følgende spørgs-
mål:
Hvorfor skal du støtte dit barn i 
at blive spejder?
Fordi spejderlivet har så utroligt 
meget at tilbyde børn og unge 
m.h.t. til naturoplevelser, færdig-
heder, uddannelse og kammerat-
skab med mere.

Hvorfor skal du støtte dit barn i 
at FORBLIVE spejder?
Fordi Spejderbevægelsens Ro-
land kurser kan påbegyndes fra 
13 års alderen og herefter følges 
op af lederkurser, med focus på 
forskellige ledelsesmæssige fær-
digheder.

Hvordan bliver flere spejdere?
Når I som forældre er flinke til 
at bakke op om vores arrange-
menter, med en smitsom positiv 
indstilling.

Når I hjælper os med de vigtigste 
indtægtsgivende arrangementer 

så som: Lodseddelsalg, Søen 
Rundt, ”Mascot a lot”, Vagter ved 
cykelløb og julemærkesalg.

Når I hjælper os med at vedli-
geholde spejderhus og hytte, så 
vores fantastiske lederteam kan 
få midler og overskud til at kon-
centrere sig om det væsentligste:

At lave noget godt, spændende, 
udfordrende og dannende spej-
derarbejde for jeres børn.

Kort fortalt: Man bliver flere spej-
dere hvis man har en attraktiv 
spejdergruppe med et godt leder-
team og nogle aktive forældre til 
at bakke op om lederne.

Det har vi i Lystrup-Elsted Grup-
pe! Og det er vigtigt at vi alle 
hjælper til, med at gøre det endnu 
bedre.

Finn læste et uddrag fra en avis-
artikkel med overskriften: ”År-
hus har snorksovet – Det er dybt 
pinligt”. Dette udtalt af den nye 
Rådmand på fritidsområdet.

Konklusionen er at det ser ud 
som om der fra kommunal side i 
fremtiden vil være mere focus på 
vigtigheden i at støtte op om det 
frivillige arbejde.
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Årsberetning
Spejderhuset
Det ser ud til at vi indtil videre har 
Spejderhuset for os selv, hvilket vi 
er meget glade for, og hvilket har 
medført, en meget større motiva-
tion til at få indrettet huset godt 
og funktionelt. Tak til Gerda, som 
holder huset rent.

Følgende forbedringer ønskes 
opfyldt i 2010: Et hejsesystem der 
gør det lettere at ophænge telte til 
tørring på det nyligt ryddede loft. 
Indretning af område til opbeva-
ring af tovværk på samme loft.

Arbejdslørdag
På arbejdslørdagen den. 17. april 
vil vil koncentrere indsatsen om 
Skovhytten.

• Der skal ske reparation og ma-
ling af træværk.

• Soldrevet udluftning ønskes 
etableret.

• Der skal repareres vandhaner.
• Endelig er der ønske om en ny 

flagstang.
Vi kan blive nødt til at prioritere 
vores ambitioner, afhængigt af 
fremmødet.

Tak!
• Tak for hjælpen til alle jer for-

ældre, der er mødt op, tak for 
kager/boller, tak for kørsel til 
diverse aktiviteter i 2009.

• Tak til Sponsorere, grupperåd-
det, og til Alfred der holder 
opsyn med Skovhytten.

• En særlig tak skal lyde til le-
derne! 

 Tak for Jeres gode humør og 
den energi i bruger på at give 
vores unger nogle gode spej-
deroplevelser. 

Økonomi
Kassereren (Susanne) gennemgik 
regnskabet.

Til orientering trykkes Regn-
skabet i næste nummer af Grøn 
Gren. 

Regnskab 2009
Indtægter 201.658,00 kr. 
Udgifter 192.464,00 kr. 
Resultat 6840,00 kr. 
(Fald i aktieværdien i Djurs-
lands bank har desværre på-
virket resultatet  negativt.) 
Balance 115.337,00 kr.

Susanne lavede en gennemgang 
af hvad vi får for de penge vi 
betaler til korpset. Der går en del 
penge til uddannelses og kursus 
aktiviteter for de unge spejdere. 
Til gengæld er korpsets kurser i 
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høj kurs, når der i erhvervslivet 
skal udvælges ledere.

Budget 2010
Sub TOTAL Indtægter  
Regnskab2009 201.658,00 kr. 
Budget 2010 208.300,00 
kr. Sub TOTAL Udgifter 
Regnskab 2009 192.464,00 kr. 
Budget 2010 182.300,00 kr.

Se regnskabet for yderligere de-
taljer!

Forudsætninger for, at budgettet 
kan holde er blandt andet:
• at vi Sælger alle lodsedler
• at vi får indtægter fra ”Søen 

Rundt” 2010
• at der er forældre som stiller 

op som Cykelvagter i august. 
• at der er spejdere, forældre, 

venner med flere som finder 
det sjovt, at stille op til ”Mascot 
a lot” i august. 

• at vi sælger julemærker 

Gruppe regnskabet er revideret 
af 2 revisorer: Dorte Henriksen 
og Erik Bendix Jensen.

Aktiviteter 2010
Gruppelederen, Lisbet, oriente-
rede om planlagte aktiviteter.

• Søndag den 14. februar
 Fastelavnsfest med tøndeslag-

ning i Elsted kirke.
• Lørdag den 13. marts
 lodseddelsalg, vigtigt med for-

ældreopbakning, der er gratis 
frokost til alle. Lederne tager 
børnene med på overnatning 
efterfølgende.

• Påsken: Roland kurser
• Lørdag den 17. april
 Arbejdslørdag i Skovhytten 

med gratis morgenkaffe og 
børnepasning.

• 13. maj Distriktsturnering 

Sommerlejre 2010
• Bæverne til Bjørnebo.
• Ulvene tager til Blokhuset ved 

Spentrup.
• Trop, senior og klan tager på 

Korpslejr. Forhåndstilmelding 
har fundet sted (forhåndtilmel-
ding til de nye tropspejdere 
kommer i marts).

Efter sommerferien
• Start på spejderåret uge 33. 

Møder op i gamle enheder.
• Oprykning på respektive mø-

deaftner i uge 34.
• I starten af august 2010
 Spejderne i Tivoli, hyggeligt 

for de ældste spejdere, senio-
rer, ledere. Venner er mere end 
velkomne.

Årsberetning
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• Torsdag den 26. august.
 Cykelløb. Der skal bruges for-

ældre til at stå trafikvagt.
• Okt. BUSK – gudstjeneste i 

Elsted kirke. 
• Uge 42 Roland kurser
• Primo november starter jule-

mærke salget.
• Søndag d. 23. januar 2011 Nyt-

årsparade.

Ledersituationen
• 5 Bæverledere, der møder 

gerne 2-3 stk. pr. møde.  Ønske: 
En lege onkel.

• 4 Ulveledere. Ønske: Gerne en 
leder mere. Kom og vær med, 
meget eller lidt!

• 4 Trop- og seniorledere, flere er 
studerende.

• 2 fungerer som seniorledere

Kvalifikationer: godt humør og 
at man kan drikke kaffe og spise 
kage. Kom også gerne og vær 
hjælpeleder, meget eller lidt.

Spørgsmål
Der blev spurgt ind til, hvorfor 
der havde fundet oprykning sted 
midt på sæsonen?

Lederne havde været betænkelig 
ved først at slutte kl. 21, har for-
søgt at sætte aktivitets niveauet 

ned, så møderne slutter roligt, 
da de nye tropspejdere jo ikke er 
så gamle.

Søen Rundt 2010
Søen Rundt 2010 finder sted søn-
dag den 30. maj. Johannes, trople-
der, orienterede og begrundede:
• Dejlig dag i det fri om lørda-

gen, giver godt sammenhold 
på tværs af gruppen, for trop-
pen, seniorerne og klanen 
(Gennemsnit 30 pers.)

• Gensidigt møde mellem ledere 
og spejderforældre.

• Der er behov for hjælp til føl-
gende: Planlægge, Sætte telte 
og aktiviteter op, bemande 
boder, oprydning og til at bære 
materiale på loftet søndag af-
ten.

• Arrangementet har betydning 
på flere måder: Giver økono-
misk støtte, penge til spejder 
arbejdet, ja mulighed for at 
gøre det hele sjovere. 

• Har man ikke mulighed for at 
deltage en eller begge dage, 
er det også en stor hjælp, hvis 
man kan hjælpe med at sælge 
annoncer, skaffe sponsor gaver 
eller lignende forud for arran-
gementet.

Årsberetning
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Grupperådet
Man vælges for en 2 årig periode, 
de grupperødder som var på valg, 
genopstillede alle. Medlemsliste 
ses bagerst i Grøn Gren.

Der blev valgt et nyt medlem: 
Jens Jacobsen, som er far til Seba-
stian fra ulvene. Læs lidt om Jens 
på side 20-21 i dette blad.

Revisorer: Dorte Henriksen og 
Erik Bendix Jensen, fortsætter 
begge.

Der blev kvitteret fra salen med 
klapsalver.

Eventuelt
Der blev spurgt uddybende til 
Spejderhus og -hytte.

Spejderhuset, som er kommu-
nens lokaler, har tidligere været 
inddraget til andre aktiviteter, 
fx fritidshjemmet, dog ofte med 
noget for noget til følge. 

Aktuelt får vi Internet og græs-
slåning, mod at udlåne en hvile 
plads dagligt til Fritidshjemmet 
ved siden af.

Skovhytten, tilhører også kom-
munen. Det vil sige grunden, 

hytten var på oprindeligt. Det 
er spejderne der har gjort den 
anvendelig. Den er lejet i en vis 
årrække. Hytten er beliggende i 
en fredet højmose.

Finn takkede dirigenten og for-
samlingen. ¤

Årsberetning



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 2010 11

Program for bæverne
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.

16. Lyset er ved at vende tilbage – hvem vil være med til at 
trille med sit kogte og farvede æg udenfor?Måske har 
påskebæveren også været ude i haven for at gemme sine 
chokoladeæg til jer…

30. Påskeferie for alle.

April
5. 2. påskedag opfører 3. klasse – kirkespirerne deres påske-

spil i Elsted Kirke kl. 14.00. Bagefter er der stor, stor lag-
kage til os alle sammen.

6. INGEN BÆVERMØDE – lederne planlægger!
13. Vi begynder at tage naturmærket. Hvad er egentlig natu-

ren? Har vi brug for naturen? Hvordan passer vi på den, 
så vi får glæde af den? Vi laver vore egne læderbævere.

15.-16. Bæverovernatning i Spejderhuset. Mon der er en foræl-
drefar eller -mor der vil være med? Christian og Chri-
stina har travlt med at blive studenter!

20. Idag samler bæverne det grimme skrald, der ligger og 
flyder efter vinteren. Så kan vi bedre se det der nu vokser 
op af jorden og dækker den så fint og grønt… Vil I have 
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Program for bæverne
is før vi går ud og samler – eller hellere bagefter?

27. Vi går til Lystrup-skoven og finder forårstegn. Gerne 
rigtig mange! Der er også poster med opgaver eller noget 
I skal finde. Noget der er godt…

Maj
4. Bæverne får hver en urtepotte – måske maler I en urte-

potteskjuler med Jeres navn på først.Så planter vi noget. 
Hvad mon det er, der får frøet og kartoflen til at spire? Vi 
lærer at bygge små bål op – og rister noget spiseligt.

11. Nogle "stakkels" bævere har ikke smagt brændenældesuppe 
– men det kan de komme til i dag. Mon det er sundt? Hvem 
mon fandt på, at de stikkende planter han spises?!

13. Det er Kristi Himmelfartsdag – og da er der DISTRIKTS-
TURNERING for bævere og ulve. Seddel følger.

18. Cowboy løb i spejderhaven. I bliver klædt ud, skyder 
med pistol (vand) firer Jer ud af fængslet med en kæde af 
tøj. Kaster med lasso, og flere ting måske…

22. Vores årlige 10 km.gåtur i den fineste grønne skov i ver-
den bliver pinselørdag. Karen Vibe fra Kaløvig og jeg 
lagde vore hoveder i blød – og der er kun den ene dato, 
der duer. Jeg håber Lea og far kan komme med!

25. Vi går tur til Ellebækken – og da det er en "meget lang og 
hård tur" – og det kræver en masse energi at svinge sig i 
tovet, ja så får vi nok nutellaboller hos bævermor Gerda 
på vejen derned…

30. Så er det tid til Søen Rundt 2010!

Juni
2. Vi hører mere om Barrabas og om hvordan det er gået til, 

at vi er kristne. Hvorfor skifter Jesus navn til Kristus? Vi 
maler og tegner på stof – til stofposer – dem der gerne vil 
det. Ellers kan man også save brænde…
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Program for ulvene
Marts
1. Vi skal på besøg på brandstationen. Vi mødes dernede 

kl. 18.30, hvor vi bliver vist rundt. Der efter går vi samlet 
tilbage til spejderhuset, hvor mødet slutter til almindelig 
tid. 

8. Så skal vi have lært det sidste, man skal kunne, for at få 1. 
hjælps-mærket.

13.14. Der skal sælges en masse lodsedler sammen med resten 
af gruppen og derefter tager både små og store på week-
end sammen.

15. Vi holder FRI, da vi har været af sted på weekend
22. Så skal vi se at komme af med de sidste lodsedler. Vi 

deler os i nogle hold og følges ud sammen med lederne. 
Mon der er en rar forælder, der vil stå klar i spejderhuset 
med boller og varm kakao, når vi kommer tilbage?

29.  PÅSKEFERIE

April
2. PÅSKEFERIE
12. Råhygge og fuldmånemøde.
19. Banderne skal på løb. Det har ikke noget at gøre med at 

løbe, men handler om at finde vej og løse opgaver sam-
men.

26. Er det mon rigtigt, at Lisbet har en skildpadde, og mon 
der er bålplads hos Anne?? Banderne kommer på besøg 
hos lederne.

Maj
3. I hele maj skal vi arbejde med naturtema. Vi skal blandt 

andet lære at kende forskel på forskellige træer ved at se 
på bladene.

10. Vi arbejder videre med natur. Ved I, hvordan man kan se 
et træs alder ud fra tykkelsen?
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Program for ulvene
To. 13. Det er Kristi Himmelfartsdag, og traditionen tro er der 

turnering for alle bævere og ulve i distriktet. Nærmere 
besked følger.

17. Vi går en tur i Skårupgård Skov. Her er mange slags træ-
er, og vi prøver, om vi kan kende dem fra hinanden.

24. PINSEFERIE
Sø 30.  Denne søndag holder vi Søen Rundt ved engsøen. Det 

er et stort arrangement, hvor hele spejdergruppen og en 
masse andre fra Lystrup deltager. Vi håber på godt vejr 
og en masse hjælpende forældre, så vi kan give alle de 
besøgende et rigtig godt indtryk af, hvad spejderarbejde 
er. 

31. Mange har endnu ikke dolkebevis. Det skal de have 
chancen for at få nu.

 Imens lærer de andre, hvordan man tænder et rigtig godt 
bål.

Juni
7. Det er eksamenstid – også for dem, der gerne vil have 

dolkebevis. Kan de mon huske, hvad de lærte sidst.
 Der skal også nok blive noget at lave for dem, der alle-

rede tog dolkebevis sidste år.
14. Sidste møde før sommerferien. Der skal fremstilles stea-

rinbomber, og vi skal have lejrudstyret i orden. Vi må 
også have sangbøgerne frem og øve os lidt på nogle lejr-
sange.

18-20 Sommerlejr – årets højdepunkt! Vi skal til Spentrup vest 
for Randers, hvor vi skal lave en masse sjov sammen.

HUSK udetøj til alle møder.
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Program for troppen
Marts
2. Vi sælger masse af lodsedler! Vi mødes kl 17.00 og sælger 

og bagefter er der lækker aftensmad! Seddel følger!
9. Tropmøde: Gør-det-selv mærke: Bålkapper med tryk og 

stumtjenere i kulsø-pionering. Så kan vi være flotte til 
korpslejren og få hyggeligere patruljelokaler.

13.-14. Lodseddelsalg og gruppeweekend
16. Stabspatruljemøde - kun for patruljeledere og -assisten-

ter!
23. Tropmøde: Gør-det-selv mærke: Bålkapper med tryk og 

stumtjenere i kulsø-pionering.
30. Påskeferie

April
6. Tropmøde: Gør-det-selv mærke: Bålkapper med tryk og 

stumtjenere i kulsø-pionering.
13. Patruljemøde: Sund Spejder
16.-18. Tropweekend i Skovhytten: Forberedelse til korpslejr
20. Stabspatruljemøde - kun for patruljeledere og -assisten-

ter!
27. Patruljemøde: Sund spejder

Maj
4. Patruljemøde: Orientering
11. Patruljemøde: Orientering
18. Søen Rundt forberedelse
25. Søen Rundt forberedelse
29.-30. Søen Rundt

Weekendture i foråret – sæt kryds i kalenderen allerede nu!
29.-30. maj  Søen Rundt
18.-20. juni Tropweekend
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Fælles kalender
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.

Påsken: Roland kurser. Spørg din tropleder for mere infor-
mation eller gå ind på www.spejdernet.dk/Ungdomskurser

April
17. Arbejdslørdag i Skovhytten med gratis morgenkaffe og 

børnepasning.

Maj
13. Distriktsturnering for bævere og ulve.

Juni
30. Søen Rundt 2010

August
28.-29. Maskot A Lot. Spejderne i Tivoli, hyggeligt for de ældste 

spejdere, seniorer, ledere. Venner er mere end velkomne.
26. Cykelløb. Der skal bruges forældre til at stå trafikvagt.



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 2010 17

PE
R
S
O

N
LIG

 R
Å
D

G
IV

N
IN

G
Få råd til mere...
 ...end pasta med ketchup

 Lystrup Ny Center • 8520 Lystrup • 8630 3530 • www.djurslandsbank.dk

Du kan bruge banken til meget  
- også når du er ung. 

Kom ind og hør om dine fordele 
som kunde i Djurslands Bank.
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Nye ulvehyl fra rådsklippen
Sneen dækker stadig landska-
bet, men dagene er ved at blive 
længere, så selv om vinden piber 
udenfor, ved vi, at det går mod 
forår.

Af Lisbet Mejlgaard

Selv midt i vinterens kulde er der 
fuld aktivitet hos ulvene. Vi har i 
dette forår kun to årgange – 2. og 
3. klasse, og det betyder, at det 
samlede antal nu en nede på om-
kring 30, hvilket lokalerne bedre 
kan rumme. De er lige blevet delt 
op i fire bander, og vi har i år valgt 
at dele dem i to bander med børn 
fra 3. klasse og to bander med 
børn fra 2. klasse.

Knobtavle
Forårets program er nu klart, og 
vi skal arbejde med mange spæn-
dende ting. Det første, vi har gang 
i, er at lave en knobtavle hver. 
Det kræver en del af motorik-
ken, og for nogen er det en stor 
udfordring, mens det for andre er 
nemt. Sådan er det jo med alting, 
og kunsten er, at få ulvene til at 
samarbejde i banderne, så de 
hurtigt kan hjælpe dem, der har 
sværere ved det.

Vi skal efterfølgende til at tage 

et mærke til uniformen. Det skal 
handle om førstehjælp, og inden 
det er erhvervet, skal vi igennem 
mange ting. Vi skal lære at rense 
sår, at behandle forbrændinger, 
at håndtere solstik og at ringe 
efter hjælp. Alle skal have lavet 
en lille førstehjælpskasse til op-
bevaring af plaster m.v. Vi skal 
også en tur på brandstationen og 
høre, hvordan man omgås ild, 
og hvad der egentlig sker, når vi 
ringer efter hjælp. Desuden skal 
vi snakke om, hvad der er af farer 
i hjemmet, som man skal være 
opmærksom på.
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 Nye ulvehyl fra rådsklippen
Naturen
Forårets tredje tema kommer til at 
handle om natur. Vi skal lære om 
den, og vi skal ud i den. Hvis I i 
familierne mangler ideer til, hvad 
man kan lave en lørdag i skoven, 
er der gode ideer at hente på 
www.skoveniskolen.dk og www.
skovognatur.dk. Her kan man 
finde frem til kælkebakker, læse 
om Danmarks nationalparker, 
finde sjove aktiviteter og meget 
andet. Vidste I for eksempel, at 
der er noget der hedder "Skovens 
Dag". Det afholdes hvert år, og i år 

er det søndag d. 9. maj. Skovens 
Dag arrangeres i fællesskab af 
Dansk Skovforening og Skov- og 
Naturstyrelsen, og der udbydes 
en masse naturaktiviteter, som 
annonceres i dagspressen.

Spejdernes bidrag til at få ly-
strupborgerne ud i naturen er 
Søen Rundt. Det håber vi, I alle 
vil bakke godt op om, for der skal 
bruges mange hænder for at få 
sådan en hel dag til at fungere, 
og jo flere vi er om det, jo sjovere 
bliver det. ¤

Troppen har fået vokseværk! I 
december rykkede der en masse 
nye tropspejdere op og siden da 
har vi nydt at være en stor rund-
kreds, når vi starter!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Det var ikke fordi det ikke var 
sjovt eller spændende at være 
tropspejder før de nye spejdere 
rykkede op. Men det er bare sjo-
vere, når man er 7-8 spejdere i en 
patrujle. Man kan lave flere skøre 
og sjove spejderaktiviteter, som 
man ikke kan lave, når man kun 
er en 3-4 stykker.

Så derfor glædede vi os meget til 
at tage imod de nye spejdere. Og 
sikke spejdere vi fik op! Vi blev 
meget overraskede over, hvor 
godt de faldt ind i troppen. Det 
er gået meget bedre end vi havde 
turdet håbe på!

Så går den vilde start!
Så nu går det over stok og sten! 
Samtidig med at de nye spejdere 
kom op i troppen, snakkede vi 
ledere meget om, hvordan vi 
gerne ville lave spejderarbejde i 
troppen. Resultatet er, at der til 
hvert møde er en leder knyttet til 

Spejdertroppen melder klar!
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Nyt medlem i grupperådet
Som det fremgår af referatet fra 
Gruppemødet i Lystrup kirke 
den  17. januar, blev et nyt med-
lem valgt ind i grupperådet.

Af Finn Kallestrup

Det drejer sig om  der er far til 
Sebastian fra ulvene.

På vegne af grupperådet vil jeg 
benytte lejligheden til at byde 

Jens velkommen i grupperådet, 
med håbet om at vi må få et godt 
samarbejde, til glæde for både 
grupperådet, spejdere og ledere.

Jens er gift med Mette, og sam-
men har de 3 børn, Sebastian 
som er ulveunge, Markus og 
Alexander.

Efter endt HF eksamen blev Jens 
uddannet som automatikfag-

hver af patruljerne. Lederen hjæl-
per patruljelederen og -assisten-
ten med at udføre det planlagte 
møde, som de har planlagt på et 
stabspatruljemøde.

Erfaringerne fra møderne i januar 
og februar synes vi er meget gode! 
Vi har det meget sjovere sammen 
med spejderne og det virker også 
som om, spejderne synes det er 
rart, at vi er mere med end i et 
traditionelt patruljesystem.

Foråret bringer…
I foråret skal vi gøre os klar til 
Søen Rundt og korpslejr. Søen 
Rundt glæder vi os til igen i år. 

Det er sjovt at være med til at 
bygge noget så stort op og se så 
mange glade mennesker få en 
anden opfattelse af, hvad spejdere 
er for nogen.

Korpslejren bliver helt vildt stort! 
15.000 spejdere samlet på en me-
get stor mark. Det kan ikke andet 
end blive fantastisk. Vi ledere har 
oplevet det før, men for spejderne 
er det for manges vedkommende 
første gang de skal med på en så 
stor lejr. Det er en oplevelse for 
livet! ¤

Spejdertroppen melder klar!
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Nyt medlem i grupperådet
teknikker og arbejder nu, som 
tavlebygger og el montør hos 
2E i Rødkærsbro, hvor de laver 
bageovne og produktionslinier til 
industribrug i hele verden. 

Jens fortæller om sine fritidsbe-
skæftigelser gennem mangeår: 

"Jeg har de sidste 15 år siddet  på 
flere forskellige frivillige besty-
relses poster så som projektleder, 
formand, næstformand, kasser, 
sekretær og præsident. De fleste 
af posterne har jeg haft inden 
for Lions ungdomsafdeling Leo. 
Efter jeg blev for gammel til Leo, 
har  jeg siddet i både ejerforening, 
grundejerforening, klub og foræl-
drebestyrelser.

Jeg har aldrig været spejder, men 
gennem 10 år i Leo, har jeg be-
skæftiget mig med humanitært 
arbejde, udvikling af undervis-
ningsmateriale, ungdomsarbejde 
og har været to gange i Rumæ-
nien, hvor vi sammen med den 
lokale Leo Club tog på lejr med 
30 – 40 børnehjems børn på 7 – 18 
år. Hvor vi prøvede at lære dem 
at samarbejde, på tværs af alder 
og køn. I samarbejde med den 
lokale Leo Club og Lions Club 
Lystrup, har jeg også været med 

til at bygge en legeplads på et 
børnehjem i Rumænien. Jeg  har 
også været med til at planlægge 
Århus kræmmermarked sammen 
med 6 Lions klubber fra Århus og 
omegn.

Jeg glæder mig til igen at arbejde 
for og med børn og unge."

Som Jens selv siger har han aldrig 
været spejder, men mon ikke 
nogle af de mange fritidshverv 
indenfor børne- og ungdomsar-
bejde, har givet en ballast, som 
kan blive til gavn for KFUM Spej-
derne i Lystrup.

Velkommen Jens – vi glæder os til 
at arbejde sammen med dig! ¤
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Nytårsparaden 2010
Se flere billeder på billeder.lystrupgruppe.dk
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Nytårsparaden 2010
Se flere billeder på billeder.lystrupgruppe.dk
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Viklaros halvårsberetning
Klanen har igen i år haft møde 
hver 2. torsdag. Vi startede halv-
året med at få Karen Hviid or-
dineret. Da det var ordnet drog 
en lille flok afsted på Landstræf 
i Skive.

Af Poul Høg

Vi fik en ide om, hvordan korps 
-lejren bliver, fik smagt god og 
dårlig mad og fotograferet hin-
andens uniformer. Vel hjemme 
igen havde klanen et StarWars 
møde under storcenter nord 
med luftpudebåde og kørsel i 
indkøbsvogn. Der blev på dette 
møde ikke lavet grafitti, hvilket 
vagten synes var godt. På sæbe-
kassebilsmødet blev der kørt med 
sæbekassebil.

Piratmødet blev flyttet til week-
endturen. Weekendturen blev 
brugt på piratmøde, vindmøller 
og vandvarmere. Vindmøllerne 
var delvist designet i Sverige og 
det blev tydeligt hvorfor Sverige 
ikke er førende inden for dette 
område.

Nødsaget til at kigge på
Weekendturen faldt desværre 
igen sammen med arbejdslørdag 
så vi var nødsaget til at kigge på 

folk der vedligeholdte skovhytten 
og shelteren.

Så havde vi 10 minutters fore-
drag. Foredragene varede 10 mi-
nutter indtil tidstageren kom til 
at snakke om drikkevarer. Mødet 
efter var et tumpemøde med is. 
Vi sparkede til is, vi curlede med 
is og vi lavede kunstværker af is. 
Juleafslutningen blev holdt hos 
Anne Stidsen. Vi fik æbleskiver 
og gløgg og spillede TP. Der var 
desværre ingen spørgsmål om 
tyske forfattere hvilket var ær-
gerligt da klanens nyeste medlem 
skulle have stor viden inden for 
dette område.

Is og ild
Så blev det vinter og tid til et 
kælke møde med is og suppe. 
Julefrokosten blev holdt i Karen 
Ses kælder. Vi spiste, spillede Wii 
og hyggede.

Første møde efter nytår forsøgte 
klanen at sætte ild til sneen. Til 
kaffen havde Rene medbragt en 
kage med rå æg. Det gjaldt så om 
ikke at blive syg. ¤
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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 86 22 33 08, 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 86 22 68 41, 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 værmed, 
eller ring til Johannes på 40 86 98 95 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 Rene på 30 22 33 12.

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 Rasmus på 40 79 37 04 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
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 21 14 92 33 
Jens Peter Høgh Jacobsen Birkehaven 49 86 16 47 70
 jens@lystrupgruppe.dk 20 96 46 17
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
René Drongstrup Dr. Holstsvej 50, dør 99, Åbyhøj 30 22 33 12
 klanleder@lystrupgruppe.dk

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


