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En æra slutter og en ny begynder
Finn Kallestrup har været for-
mand i Lystrup Gruppe 14 år. 
Han har ydet et helt fantastisk 
stykke arbejde, som vi alle har 
nydt godt af. Mette Munch er 
valgt som ny formand og vi er 
sikre på, at formandsposten er i 
sikre hænder!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Et velfungerende grupperåd er 
alfa og omega for, at en spejder-
gruppe kan fungere. Grupperå-
det tager sig af de økonomiske 
udfordringer, sørge for hus og 
hytte og juridiske rammer. Med 
andre ord så skaber grupperådet 
hele det fundament, som lederne 
kan bruge som platform for at 
lave spændende og udfordrende 
spejderarbejde.

I Lystrup Gruppe har vi det bed-
ste grupperåd, man som leder 
kan ønske sig: Vi kan fokusere 
på at lave spejderarbejde og har 
hele tiden vidst, at grupperådet 
tog hånd om alt det andet. Lop-
pemarked, cykelløb, Søen Rundt, 
ja, alt har grupperådet klaret!

Og ikke nok med det, så har de 
altid støttet op om vores vilde 
idéer og ønsker: Islandsturen, 
nye vægge i spejderhuset, renove-

ring af Skovhytten, reparation af 
shelter, korpslejr og meget meget 
mere!

Kaptajnen
Et grupperåd har en formand, 
som slår tonen an og holder fanen 
højt. I de sidste 14 år har der været 
en dejlig og tryg tone i grupperå-
det og fanen er blevet holdt meget 
højt! Finn har som formand for-

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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mået både at udstikke en kurs og 
holde den. Det ene øje har været 
fikseret på at nå målet, mens det 
andet øje utrætteligt har holdt 
øje med nye forhindringer og 
udfordringer. Han har sørget for, 
at gruppen hele tiden har været 
på rette kurs og er godt rustet til 
udfordringerne i de kommende 
år.

Der er ingen tvivl om, at Finn har 
haft en fantastisk besætning, der 
utrætteligt har støttet op om de-
res kaptajn. Og Finn har formået 
at få alle matroserne til at yde 
deres bedste og støttet dem i at 
gøre det, som de er aller bedst til. 
Resultatet er et grupperåd, som 
har struttet af overskud og energi. 
Hvad mere kan man ønske sig 
som leder?!

Så der skal lyde et stort tak fra 
alle os ledere til Finn. Tak for de 
mange år og de mange mange 
timer du har brugt på at sikre 
gruppens ve og vel!

Tak!

Matros Munch melder klar!
Når den ene stjerne slukkes, tæn-
des der en ny. På samme måde 
er det i grupperådet i Lystrup 

En æra slutter og en ny begynder
Gruppe. Mette Munch har sagt ja 
til at overtage formandsposten ef-
ter Finn og vi er alle meget trygge 
ved den nye formandinde. Mette 
har som medlem af grupperådet 
i mange år vist, at hun ikke står i 
vejen for en udfordring eller fire 
og at hun vil sikre den dejlige og 
trygge tone i grupperådet frem-
over.

Vi ved, at hun vil løse opgaven 
til et ægte tjikkerlikker og ser 
frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde mellem lederne og 
grupperådets nye formand.

Vi siger derfor på forhånd tak. Tak 
fordi du vil løfte opgaven som 
grupperådsformand, så vi trygt 
kan fokusere på at lave spejder-
arbejde!

Rokade i maskinrummet
Der er også sket et par andre 
rokeringer i grupperådet. Jane 
Mumm Thomsen er blevet valgt 
som referent. Vi håber, at du kan 
holde styr på alle de mange gode 
og konstruktive tanker, som kom-
mer frem til møderne.

Derudover er Ole Bjerggaard 
blevet ansvarlig for Skovhytten. 
Vi har allerede nydt godt af Oles 
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En æra slutter og en ny begynder
gå-på-mod og iver efter at gøre 
hytten bedre for os. Tak for det!

Jørgen Andersen er stadig ansvar-
lig for Spejderhuset og vi siger tak 
for det store arbejde, der allerede 
er blevet lagt i at gøre Spejder-
huset til et super spejderhus, og 
tak fordi, han stadig påtager sig 
opgaven.

Susanne Kjærsgaard Petersen 
er blevet genvalgt som kasserer 
og det er vi meget glade for! Det 
skal lyde en stor tak for det store 
arbejde, hun lægger i opgaven 
som kasserer.

Slutteligt skal der lyde en stor 
tak til de andre medlemmer af 
grupperådet: Annette Mølby, Jens 
Peter Høgh Jacobsen, Jytte Jør-
gensen og Finn  Kallestrup, som 
fortsætter sin periode ud som 
menigt medlem. Tak for det store 
arbejde I gør, så vi kan fokusere 
på at være ledere og lave godt 
spejderarbejde! ¤

Støtte til SEE 2010
Det er en bekostelig affære at 
tage på korpslejr. Derfor har 
vi søgt penge til transport, nyt 
udstyr og meget mere. Og vi er 
så heldige, at der er nogen, som 
gerne vil støtte os!

Af Johannes Damsgaar-Bruhn

Lystrup Sognestøtte har valgt 
at støtte os med penge til to nye 
telte. Det løber op i 22.500 kr. Det 
er vi meget glade for! Lystrup 
Sognestøtte hjalp os også, da vi 
tog til Island i 2008.

Y's Men Nordstjernen har også 
igen støttet os med 4.000 kr. De 
støttede os også, da vi skulle til 
Island.

Tak til Lystrup Sognestøtte og Y's 
Men Nordstjernen for at hjælpe 
os med at give vores spejdere en 
masse gode spejderoplevelser!

Udover støtte har vi også fået 
et tilskud fra ÅUF til indkøb af 
rafter på lejren. De dækker 50% 
af udgiften og støtten lyder på 
2.079 kr. ¤
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Bæverliv i foråret
Vi har solgt lodsedler, samlet 
skrald og sovet i Spejderhuset.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

At sælge lodsedler ved Brugsen 
gik igen i år bæverstrygende! På 
et tidspunkt efter frokost blev 
Alex så kåd og fantasifuld så han 
sagde til folk: "Vil I købe en gra-
tis lodseddel? Den koster 20 kr." 
Det blev der grinet meget af. For 
øvrigt begyndte og sluttede Alex 
med at sælge for 100 kr. Men alle 
bæverne, også Emil og Vitus og 
de 2 ulve Viktor og Mathias, var 
bare gode sælgere!

Jeg ved ikke om mine bævere i år 
er vaksere end de plejer at være, 
men de ved alt om, hvad der må 
være og ikke være udenfor. Så 
efter is og hjemmelavet chokola-
desovs for de rundt og samlede 
skrald i mængder – se selv alle 
poserne!Vi håber selvfølgelig, 
at andre vil følge deres gode ek-
sempel.

Bæver-slapperas
For første gang prøvede vi i år at 
mødes en fredag til bævertid kl. 
16.30 og sove i Spejderhuset til 
lørdag kl 10.30. Det gør vi gerne 
igen! Der er meget bedre tid til at 

gøre ting sammen, end der er til 
daglig.

Vi opførte et lille skuespil, der 
lige præcis handlede om 3 små 
ridderdøtre: Naia, Cecilie og Lea, 
der hed Trip og Trap ogTrul. Så 
var der deres far ridderen, og den 
onde trold Dum Dum, der tryl-
lede folk om til sten ved at kikke 
på dem. Også en konge var der. 
Men Emil tryllede ham om til en 
magiker. Det var sejt!

Vi var så heldige, at Alex' far var 
med og han passede perfekt til at 
være den store trold. Nu er det 
jo ikke størrelsen det kommer an 
på, så gæt hvem der reddede rid-
deren og alle de andre forstenede 
folk

Bøf, frugtsalat og huler
Der var også tid til at forme hver 
sin bøf og være med til at skære 
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Bæverliv i foråret
frugt til frugtsalaten, som var 
Inges gode ide.

Hvor og hvordan skulle vi så 
sove? Pigerne fik lavet en hule 
i rummet ved siden af køkkenet 
og drengene fik sig en smart so-
veplads på loftet. Det valgte de 
selv, men stakkels Joakim, Alex 
far – der var fest i Beboerhuset til 
kl 2! Alle vi andre sov godt!

Selv-rørt kakao 
og varme boller
Til morgenmaden rørte hver sin 
egen kakao og Christine varmede 
alle bollerne. Så måske vil Joakim 
godt med næste år, når han har 
fået sovet ud. Bæverne  og bæ-
vermor vil gerne! ¤
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Nye ulvehyl fra rådsklippen
Så er det endelig blevet forår hos 
ulvene, som har haft nogle travle 
måneder.

Af Claus Thomsen

I april og maj måned er der kom-
met flere nye ulve til. De fleste 
er fra 2. klasse og de klør alle på 
spejderaktiviteterne med fuld 
energi. Vi har derfor fyldt flere 
ulve i hver af de 4 bander.

Vi startede i marts med at tage 
førstehjælpsmærket. For at få så-
dan et mærke skal man vide, hvad 
man skal gøre, hvis en kammerat 
kommer til skade. Ulvene lærte at 
rense sår, lægge plaster på.

Og de ved nu, hvad de skal gøre 
for at stoppe en ulykke og ringe 
efter hjælp. Derfor besøgte vi 
også Lystrup brandstation, hvor 
vi så nærmere på det udstyr der 
ligger i brandbilerne og vi fik 
fortalt lidt om hvilke opgaver en 
brandmand skal tage sig af. Vi fik 
endda lov til at sidde i deres nye 
brandbil og den kunne larme!

Småskader og ondt i halsen
På det efterfølgende møde fa-
brikrede ulvene deres egen første-
hjælpskasse, så man kan afhjælpe 

de værste småskader eller ondt i 
halsen.

Traditionen tro skulle der også 
sælges lodsedler marts, og de 
fleste som var med til dette, af-
sluttede sammen med de andre 
fra gruppen på en hyggelig week-
end tur til Hammel. Turen forløb 
fint, da vi endelig fik fyret op i 
pejsen. Herefter kunne vi gå om 
bord i de gode kager, som foræl-
drene havde bagt.

Hvordan bor min leder?
I april stod programmet på besøg 
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 Nye ulvehyl fra rådsklippen
hos spejderlederne, samt et løb, 
hvor vi kom vidt omkring H.C. 
Andersen som tema. Ja, nogle fik 
enda den standhaftige tinsoldat 
ud at sejle.

Maj måned er gået med "Natur 
mærket", som vi er ved at være 
færdige med. Vi har lært, hvor-
dan man finder alderen og højden 
på et træ. Ja, det med alderen kan 
jo være en udfordring, da træer 
jo, ligsom os mennesker, ikke er 
ens. Men med en malerpind, et 
målebånd og en lommeregner, 
når man langt.

Vi afsluttede med en hyggelig tur 
i Skårupgård skov, hvor der blev 
tid til lidt leg på bakketoppen.

Løb og dolk
En anden tradition var turne-
ringen Kristi Himmelfartsdag, 
hvor ca. 15 ulve deltog i løbet. De 
kommende møder skal der tages 
dolkebevis, så alle kan bruge en 
dolk uden at andre og man selv 
kommer til skade. Det bliver 
spændende at se hvor mange, der 
slipper igennem nåleøjet.

Vi nærmer os også sommerferien, 
men inden da skal vi jo på som-
merlejr, hvilket der vil komme 
nærmere information om på et af 
de kommende møder.

Så det bliver sikkert en spæn-
dende sommer, hvor vi håber på 
godt vejr. ¤
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Korpslejr, her kommer vi!
Så er der ikke længe til årets 
store sommerlejr. Vi skal på 
korpslejr sammen med 15.000 
andre spejdere og det bliver helt 
vildt stort! Og alle spejderne i 
troppen er klar og parat til den 
store tur!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Foråret har stået i foreberedelser-
nes tegn. Vi har skulle være klar 
til sommerlejren, så vi har brugt 
tiden på at tjekke om spejderfær-
dighederne var i orden. Og vi 
kan godt afsløre med det samme, 
at troppen er fuld af dygtige og 
lærevillige spejdere!

Ask
Vi startede med at tage mærket 
Ask. Det er et basis-mærke, hvor 
man kommer vidt omkring. Vi 
trænede kort og kompas, koder, 
bål-tændingsevner og meget me-
get mere. Spejderne blev ret ferme 
til det hele, så de fik overdraget 
mærket af en flok stolte ledere.

Derefter gik vi igang med at plan-
lægge, hvilke aktiviteter og hike 
vi gerne ville prøve på korpslej-
ren. Det var lidt svært, da der jo 
er længe til og svært at forestille 
sig, hvad der bliver sjovt. Men vi 

fik valgt og vi er sikre på, at det vi 
har valgt, det bliver sjovt!

Rødbeder, gulerødder 
og jordskokker
Ja, der er ikke mange, der vil tro 
det, men spejderne de kan godt 
lide rødbeder, gulerødder og 
jordskokker. De skal bare en tur 
over bål og så er det mega læk-
kert! Og krydrer man det hele 
med et lækkert selv-bagt fladbrød 
med honning og lidt lækkert frisk 
frugt, så er den lige i øjet!

Grunden til det lækre måltid var, 
at vi tog mærket Sund Spejder. 
Vi skulle lære om, hvad der var 
sundt og hvorfor det var sundt. 
Så nu ved vi alt om proteiner, 
kulhydrater, fedt, mineraler og 
vitaminer! Eller næsten… Men 
vi ved nok til at vide, hvad der er 
sundt og giver energi.

Den nye viden brugte vi på vores 
troptur, hvor vi skulle forberede 
os til korpslejren. Vi skulle sætte 
telte op og pionere et spisebord. 
Men uden mad og drikke dur 
helten ikke! Så til frokost fik vi 
rugbrød med masser og masser 
af kerner og til aftensmad stod 
den på fuldkorns-pastadyr med 
kødsovs spækket med grønsa-



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

Korpslejr, her kommer vi!
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Korpslejr, her kommer vi!
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Korpslejr, her kommer vi!
ger. Det var gaven til maven for 
spejderne! De spiste og spiste og 
spiste og spiste…

Hvor skal vi hen?
Hvad er en spejder uden kort 
og kompas? Nok er det fint at 
kunne pionere to rafter sammen, 
men hvis man ikke kan finde sin 
lejrplads, så er det ikke meget 
bevendt. Derfor kom turen til 
orientering. Vi lærte at håndtere 
kort og kompas og blev sendt ud 
på orienteringsløb. Det tog lidt tid 
at få pejlingerne til at passe, men 
spejdere giver ikke op!

Indtil sommerferien står den på 
bålkapper og lejrforberedelse. 
Bålkapperne mangler vi lige at 
lægge sidste hånd på og så skal 
vi have støvet vores lejrviden af, 
så vi er helt klar til at tage afsted. 
Og der er efterhånden ikke længe 
til, heldigvis!

Minder fra 2005
På den næste side kan du se bille-
der fra den sidste korpslejr i 2005. 
Det var en tosse-god lejr og SEE 
2010 bliver mindst lige så god! ¤ 
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Minder fra korpslejren i 2005
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Program for bæverne
Maj
29. Vores årlige 10 km. gåtur i den fineste grønne skov i 

verden er rykket til lørdag den 29. maj. 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!

Juni
1. 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…

2. Fordi I er nogle herlige bævere med fantasi og energi vil 
vi se om I selv kan finde på eventyr, som I så opfører for 
forældrene. Er det en ide, at forældrene kommer kl. 17.30, 
ser Jeres spil og vi så spiser sammen af det som hver  
familie har taget med? Vil I give mig et praj, om det er 
noget!

15. Det er så sidste gang før sommerlejren. Det er jo en god 
ting at vide,hvad man skal have med og at få det pakket 
på en praktisk måde. Det vil Inge vise Jer.Selvfølgelig er 
der bål - måske med pandekager- og til sidst ønsker vi 
hinanden en rigtig god sommer (sommerlejr).

18.-20. Bæversommerlejren i" Bjørnebo" ved Hørning . Det er 
bare det bedste sted!

August
17. Efter en forhåbentlig dejlig sommer starter vi op igen. 

Alle bævere mødes og vi snakker sommerferie og leger 
lige, hvad vi har lyst til. 
Men vi ved godt at nogle snart bliver ulve – det vil vi 
fejre med noget!!
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Program for bæverne
23. Denne mandag er der så oprykning for de nye ulve. Det 

er kl 18.30.
24. Nu er der så plads til nye bævere - og selvfølgelig til de 

gode gamle, der nu går i 1. klasse, og er lidt store nu…
31. Hvad er spejdere fælles om – endda i hele verden? Vi tror 

på noget godt, og vi vil gerne også prøve at gøre noget 
godt. Det hører vi om og vi leger en sjov leg, hvor man 
gerne må slå de andre (lidt) oven i hovedet.

September
Temaet er bæverne og naturen. Vi lærer hinanden at kende, går til El-
lebækken ( håber det store tov kan komme op),  vi inviterer forældre 
og søskende til en hyggelig tur til Skovhytten, hvor alle tager mad 
med til ta´selvbordet.

Vi lærer også noget om bævernes måde at leve på - hvor længe mon 
de kan holde hovedet under vand, Det prøver vi også. Der kommer 
en seddel ud om de særlige arrangementer.

Så er der selvfølgelig Søen Rundt 2010. Husk endelig, at det er rykket 
til den 26. september!
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Program for ulvene
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.

Sommerferie

August
16. Så skal vi i gang igen efter en lang ferie. Det bliver dejligt 

at ses igen og høre, hvad hinanden har oplevet i sommer-
ferien.

23. De ældste bævere rykker nu op til ulvene – vil glæder os 
til at tage imod dem.

30. Vi skal lege og lære hinanden at kende.

HUSK udetøj til alle møder.
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Program for troppen
Juni
1. Tropmøde: Gør-det-selv mærke: Bålkapper med tryk og 

Stumtjener
5.-6. Bemærk: ny dato! Tropweekend i Skovhytten: Forbere-

delse til korpslejr
8. Patruljemøde: Lejrforberedelse
15. Patruljemøde: Lejrforberedelse

Juli
24. Så skal vi på korpslejr SEE 2010! Hurra! 

Vi er hjemme igen den 1. august.

August
17. Opstart efter ferien
24. Vi tager imod de nye tropsere og siger højt: “Velkommen 

til!”
28.-29. Maskot A Lot
31. Stabspatruljemøde

September
7. Patruljemøde
14. Patruljemøde

Fælles kalender
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.

September
26. Søen Rundt 2010
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Nyt fra Nisseland
I nissernes tilholdssted, der lig-
ger dybt inde bag de ny opsatte 
vægge, og hvor kun vi nisser har 
adgang, er der blevet pyntet op 
med farverige billeder og guir-
lander, som vi selv har fremtryl-
let ved hjælp af de magiske ting 
kaldet saks og farvekridt.

Skrevet af Have Nis

Før var vores tilholdssted nemlig 
ikke særlig muntert at befinde sig 
i, vi var triste og blege, for der 
var nemlig kun 4 hvide vægge, 
nogle slidte møbler og lidt støv at 
kigge på. Men efter som vi nisser 
fik taget os sammen til at pynte 
op, blev vores nissehumør noget 
bedre. 

De forrige nissemøder er blevet 
brugt til at lege lidt med gps og 
geocaching, som vores to nisse-
ledere Gammelnis og Doktornis 
havde forberedt til os unge nis-
ser.

Planlægningsnisser
Et par af nissemøderne er også 
blevet brugt til at planlægge en 
stor aktivitet, som skal udføres 
på korpslejren i Skive til sommer. 
Vi nisser har julelys i øjnene for 
vi glæder os meget til at afholde 

denne aktivitet, for så kan vi se 
om vores plan og alt vores hårde 
nisseslid har holdt stik. 

Lige for tiden er vi i gang med at 
lave vores egne glas, noget skal 
vi jo drikke nisseøl af, og det er 
et ret spændende projekt.

Nisse, mak ret!
Vi har i vores nisseråd besluttet 
at indføre en ny nisselov, der gæl-
der alle nisser. Den nye nisselov 
lyder på at hvis en nisse ikke har 
uniform eller tørklæde på, skal 
den pågældende nisse straffes. 
Straffen er at nissen skal have 
bagt eller fremtryllet en kage til 
det næste nissemøde.   

Hvad fremtiden bringer i nis-
seland ved vi nisser knap nok 
selv… ¤
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Flyndersø rundt
Når andre holder Bededagsferie, så spænder klanen støvlerne og 
tager på tur! Denne gang gik vi Flyndersø rundt. Det var en smuk 
tur med godt vejr og flot natur. Og i godt selskab føles vejen aldrig 
lang! Vi lavede gourmet mad på bål, overnattede i shelter og besøgte 
frilandsmuseet Hjerl Hede.

Af Karen Damsgaard-Bruhn
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Flyndersø rundt
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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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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.

Spejderhagl til bedste Junior-Reporter
Spejderhagl til den bedste  
Junior-Reporter! Grøn Gren er 
ikke kun et blad, hvor lederne 
kan skrive en masse kedelige 
ting!

Alle kan være med. Uanset om du 
er bæver, ulv eller spejder, så kan 
du blive Junior-Reporter. 

Har du en lille forfatter gemt i 
maven? Så skriv en historie eller 
tegn en tegning fra dit sidste bæ-
vermøde, den sjove ulvetur eller 
de vildeste aktiviteter i troppen.

I hvert nummer 
vil redaktionen 
kåre den bedste 
Junior-Reporter. 
Præmien er en 
pose spejderhagl!

Aflever dit indlæg til din leder el-
ler send det direkte til redaktøren 
(se side 2). ¤

Og vinderen er...
I hvert nummer af Grøn Gren 
kårer redaktionen den bedste 
Junior-Reporter, som belønnes 
med en pose spejderhagl.

Præmien for det bedste Junior-
Raporter indlæg går denne 
gang til:

Victor

fra Nisserne for den fine ar-
tikel om "Nyt fra Nisseland". 
Artiklen kan du finde på side 
14.
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Lørdag d. 17/4 var arbejdsdag 
for især forældrene i vor kære 
"Skovhytten" i Lisbjergskoven. 
Et herligt sted, som vi alle hol-
der af, men som også trænger 
til kærlige hænder fra tid til 
anden.

Af Ole Bjerggaard, grupperod

Som vi har for vane, startede vi 
med at planlægge samtidig med 
at rundstykkerne forsvandt… 

Det var meningen, at vi denne 
gang skulle gå extraordinært til 
værk og lave meget svineri: "Vi 
skulle rive en væg ned…" Finn 
udvidede begrebet og kiggede på 

pudset bag brændeovnen. Med 
en hammer konstateredes, at det 
var noget, der ikke så så godt ud, 
som de røde mursten bagved, så 
resolut blev alt puds fjernet.

Det nye lille rum
Vi kom igennem væggen ind til 
den lille stue bag det store rum, 
så de nu er lagt sammen. Det lille 
rum var extra 11,2 m2 til det store 
rum, så vi nu tilsammen har 56,2 
m2 opholdsrum! Rigtig godt.

Men hov! Er der nogen, der har 
bemærket noget underligt? I en 
skovhytte uden strøm står Jørgen 
med ledninger til saven og bruger 

Arbejdslørdag i Skovhytten

Jørgen(tv) saver i væg, Frands (m) prøver at nå at fjerne affaldet fra de to aktiviteter. Finn 
(th) bruger mejsel til at fjerne puds.
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Arbejdslørdag i Skovhytten
strøm? Hvad er nu det?? På det 
næste billede ses hemmeligheden: 
En såkaldt benzin-generator, som 
med en lille benzindrevet motor 
trak en lille generator på 900 
Watt. Så ved at låne denne på sit 
arbejde, havde Jørgen skaffet os 
strøm for første gang til arbejdet 
nogensinde. Han siger godt nok, 
at en fuksvans er hans yndlings-
sav, men nu har vi på billede, at 
det ikke altid er sådan. Andre 
siger: "Det rigtige værktøj til hver 
sin tid", så Ole havde nok fået 
proppet rigelig værktøj i bilen. 
Frands mente, at det skulle have 
været en varebil i stedet for en 
gammel sedan…  

Røgdetektorer
Og nu er der også røgdetektorer i 
hytten – 3 af slagsen. Også i sove-
salen for, hvis nogen bliver sultne 
midt om natten og vil riste pølser. 
Når de så laver bål i sengen, så 
vækker alarmen nu alle de andre, 
der selvfølgelig slukker bålet (og 
spiser pølserne…)!

Med nyt maling på facaden blev 
hytten igen flot udenfor, som det 
ses på billedet nedenfor. Den side, 
der vender mod solen bliver altid 
mest nedbrudt i malingen, så den 
er vigtigst at vedligeholde.

Tak for den flotte indsats!
Frands, far til Magnus, Ju-• 
niortrop (den modige foræl-
der, som turde tilbringe en 
dag sammen med gruppe-
rødderne!, red.)
Jens, far til Mads• 
Jytte, mor til Mads + grup-• 
perod
Mads, tropsspejder• 
Annette, grupperod• 
Mette, Formand for gruppe-• 
rødderne
Finn, grupperod• 
Jørgen, grupperod, Spejder-• 
huset
Ole, grupperod, Skovhytten, • 
far til Victor og Martin
Victor, tidligere tropspejder,  • 
kom om eftermiddagen

Den lille, blå generator gav strøm til støv-
suger, save og høvle. Det var første gang 
sådan én var med i skoven!
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Mus og lort
Efter endt arbejde skulle madras-
serne ud! Nu var det nok! Musene 
havde boet i dem i vinter (det var 
nok ekstra koldt), så I skal have 
nye madrasser med betræk, som 
kan vaskes d. 30/4. Og for at 
musene ikke skal gøre det til en 

Arbejdslørdag i Skovhytten

vane, så flytter vi nu madrasserne 
i Spejderhuset om vinteren. Men 
nu skal I bare sove godt på de nye 
madrasser, når I er i Skovhytten 
med hele denne herlige sommer 
foran os. Det bliver hyggeligt! Og 
det var uden en dråbe vand fra 
himlen! ¤

Jørgen spænder alle madrasserne på traileren - det gik godt nok selv om det ser vildt ud!

Ny maling gjorde "Skovhytten" flot igen!
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De fleste spejdere og forældre 
finder hurtigt ud af, at det næ-
sten altid hedder patruljer, -råd 
eller lignende i spejdersammen-
hæng – men et enkelt sted findes 
faktisk en bestyrelse.

Af Morten Højbjerg Jacobsen

Korpsets øverste myndighed 
er landsmødet, der afholdes 
hvert andet år. Men i perioderne 
imellem er det korpsets hoved-
bestyrelse, der er ansvarlige for 
korpset.

Hovedbestyrelsens opgaver 
spænder således over den øko-
nomiske styring, varetagelse af 
korpsets ejendomme, udform-
ning af korpsets strategi samt 
igangsættelse af initiativer på 
korpsplan. Nu skulle man jo tro, 
at der er ansat en lang række 
professionelle kræfter til alt det 
praktiske – men det er en sandhed 
med modifikationer.

KFUM-Spejderne har en lang 
tradition for at det er frivillige 
kræfter, der skal bære arbejdet; 
også på korpsplan. Derfor er den 
"professionelle del" begrænset 
til omkring 20 personer, som 
dels varetager driften af Houens 
Odde (herunder udlejning og ak-

tivitetsydelser til eksterne lejere), 
dels den daglige administration 
på korpskontoret (bogføring, 
IT-drift, medlemsadministration 
mv). Princippet med frivillige 
kræfter går faktisk så langt, at det 
også er frivillige, der står for hele 
planlægningen og afviklingen af 
en korpslejr – eneste undtagelse 
er én sekretær, der er ansat i året 
op til lejren.

På samme måde består korpsets 
hovedbestyrelse af 11 frivillige, 
som har sagt ja til at stå for den 
overordnede styring og fortsatte 
udvikling af korpset.

Lystrup Gruppe har i flere om-
gange været repræsenteret i 
hovedbestyrelsen. Det bliver 
muligvis tilfældet igen. I hvert 
fald har jeg sagt ja til at opstille 
til korpsets hovedbestyrelse på 
landsmødet i slutningen af maj. 
Jeg synes, der er en række spæn-
dende opgaver at tage fat på for 
korpset i de kommende år – og 
ønsker at være med til at sende os 
i "den rigtige" retning. Om jeg får 
lov til det er op til deltagerne på 
landsmødet. Men indtil videre er 
der færre kandidater end ledige 
pladser, så lige nu er "risikoen" 
for at blive valgt rimelig stor. ¤

Bestyrelse – hvad er det nu for en fisk?
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Invitation til sommerfest 2010                                                                                              

     

        

Sommerfesten 2010

Kære KFUM’er.

FDF Lystrup/Elev vil lørdag den. 5. juni, afvikle vores store sommerfest på 
festpladsen, Lystrup centervej i Lystrup.

Sommerfesten foregår mellem kl. 10.00 – 17.00 hvor der vil være rig 
mulighed for at prøve nogle af de mange sjove ting der foregår i boderne, 
rundt om på pladsen.

På et tidspunkt vil der blive serveret helstegt pattegris, som er et af de 
populære indslag ved sommerfesten. Ellers har man hele tiden rig mulighed 
for at forsyne sig med diverse mad og drikke. 

Vi vil i år få besøg af henholdsvis Århus pibeband og Rockbandet ”Big 
Freakin Bullit” der vil underholde på pladsen. De vil spille for os fra ca. kl. 
11.00 og igen ca. kl. 13.00

FDF Lystrup/Elev vil også gerne se nogle fra KFUM på pladsen og i må 
hellere end gerne have uniform på.

Venlig hilsen

Sommerfestudvalget
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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 20 år og opefter – også dem over 
30!
Programmet skiftes vi til at stå for og er en blanding af møder om 
torsdage og lørdage. Du kan kontakte klanleder René på 30 22 33 
12, hvis du gerne vil vide mere om klanen og programmet.

Seniortroppen
I Seniortroppen finder du de store spejdere. Spejderne i Senior-
troppen går i 10. klasse til de er 20 år. De holder møde hver tirs-
dag 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

Mette Munch, Formand Elleparken 90 86 74 14 15
 mette@lystrupgruppe.dk 29 82 81 29
Susanne K. Petersen, Kasserer Elstedvænge 23 86 22 63 52 

susanne@lystrupgruppe.dk 30 22 63 52
Jane Mumm Thomsen, Ref. Bjørnholt 37 86 74 03 70  

jane@lystrupgruppe.dk 21 14 92 33 
Jørgen Andersen, Hytteansv. Elsted skolevej 12 86 22 67 22 

jorgen@lystrupgruppe.dk
Ole Bjerggaard, Husansv. Dannevang 13 86 22 10 08 

ole@lystrupgruppe.dk 30 25 55 77
Annette Mølby Hasselhaven 43 86 22 55 54
 annette@lystrupgruppe.dk
Finn  Kallestrup Elleparken 5 86 22 77 91 

finn@lystrupgruppe.dk
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

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
René Drongstrup Dr. Holstsvej 50, dør 99, Åbyhøj 30 22 33 12
 rene@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



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 201032

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


