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93 år og stadig glad spejder
Jeg banker på ind til et værelse 
på hotellet i Multicamp. Her 
bor Eigil Møller på 93 år, han er 
medlem af Den Grønne Gruppe 
og bor i Herlev.

Af Line Dandanell Nielsen 
Foto: Anders Kongsted

På spørgsmålet om hvorvidt han 
har tid til at tale med mig, svarer 
han frisk: ”Jeg er altid klar”. Eigil 
er en frisk mand, bor i parcelhus 
med sin kone, har 4 børn, 7 børne-
børn og 8 oldebørn. Fra i onsdags 
og resten af ugen bor han på ho-
tellet i Multicamp. Han griner, da 
vi snakker om, at det er godt med 
et hotelværelse her i regnen.

Spejder i 80 år
Han har været spejder i 80 år. 
Faktisk var han ulveunge, inden 
korpset officielt startede ulvear-
bejde op. Han deltog på sin første 
korpslejr i 1930 på Fænø og har 
ikke tal på hvor mange korpslejre, 
han har deltaget på siden.

På spørgsmålet om hvad han 
tænker om udviklingen og stilen 
der er på SEE 20:10, hvor der også 
er koncerter med høj musik osv., 
svarer han straks ”spejder er jo 
spejder – ånden er den samme”. 

Det han holder mest af ved at 
være spejder er mangfoldighe-
den. Der er mange specielle men-
nesker, og som han siger 

- Man møder en masse originaler 
som spejder, og det er altid mor-
somt, siger han. 

Eigil mener, vi som spejdere er 
mere tolerante og der derfor er 
plads til alle – også originalerne.

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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Baden Powell Fellow Ship, hvor 
han var til gallamiddag hos den 
svenske konge. Eigil har rejst 
meget både som spejder og i sit 
arbejdsliv. 

- Jeg har ikke været i Sønder 
Omme, men ellers har jeg været 
alle steder, siger Eigil og griner. 

På SEE 20:10 kan man møde Eigil 
i museet, hvor han deler lomme-
bibler ud.

Det er med højt humør jeg tager 
afsked med Eigil. Jeg ønsker, at 
jeg selv om mere end 60 år sta-
dig drager på korpslejr og nyder 
spejderlivet på samme måde, som 
Eigil gør. ¤

Stadig i bevægelse
Eigil følger godt med i hvad der 
sker hos KFUM-Spejderne. Han 
synes, korpset stadig er bevæge-
ligt, og at der er mange gode nye 
ideer, og at vi indretter os godt ef-
ter tiden. Han fremhæver en lille 
ting som hotellet på Multicamp, 
men også større initiativer som 
købet af Sjælør Kirke roser Eigil. 

-Der er smadderdygtige folk i 
hovedbestyrelsen, siger han.

Store spejderoplevelser
2009 bød også på store spejdero-
plevelser for Eigil. Han var på 
vandretur i Kandersteg med Den 
Grønne Gruppe og i Sverige med 

93 år og stadig glad spejder
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God tur, Mette! Tillykke Anette

Tak for donation!
KFUM-Spejderne i Lystrup har 
med stor taknemmelighed mod-
taget en donation på 5.000 kr. 
fra "Støtteforeningen for børn i 
Lystrup".

Foreningen har gennem de sidste 
15 år årligt arrangeret fodbold-

turneringen "Byggercup'en" samt 
"Legedag i Lystrup".

Et lignende beløb blev doneret til 
FDF i Lystrup, Liffen samt Byg-
geren. ¤

Mette Mejlgaard er blevet ud-
sendt til Afghanistan til at drive 
KFUMs soldaterhjem. Hun skal 
varetage opgaven sammen med 
Lene Gregersen.

Vi håber alle, at Mette får det godt 
derovre. Vi er sikre på, at solda-
terne får det bedre, når Mette er 
der til at tage sig af dem. ¤

Anette og hendes kæreste, Jacob, 
blev den 7. august forældre til 
Elina. Et stort tillykke til dem 
alle tre!

Lystrup Gruppe har givet Elina 
en fin lille spejderuniform og 
tørklæde. Vi håber den passer og 
vi glæder os til at se den på! ¤
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Fire seje drenge: 
Alex, Emil, 

Lasse og Vitus
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Livet ved Bæverdammen
Det er så dejligt, når foråret 
kommer, og bæverne og alle vi 
andre igen kan komme udenfor 
og opleve, hvor skøn naturen 
dog er. 

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Det så vi især tydeligt på vores 
10 km gåtur i skov og strand ved 
Moesgård. Vi så endda et helt lille 
kid, der lå og gemte sig så godt, 
og med sine lyse pletter lignede 
skovbunden, der hvor lyset faldt 
ned mellem grenene.

Selvfølgelig var der en røver på 
spil – en sørøver, der havde snup-
pet dronningens skat. Men bæ-
verne fandt tingene og fik hver en 
sølvske med hjem. De var faktisk 
rigtig gamle og skal pudses for at 
blive fine igen!

Robin Hood
Vi er jo altid på bæversommerlejr 
i “Bjørnebo” i Adslev skov. Men 
temaet for lejren skifter hvert år. 
Vi var i år på Robin Hood lejr. Og 
det er sjovt at tænke på, at den 
rigtige Robin Hood ikke havde 
nogen anelse om, at han skulle 
sætte gang i en bæversommerlejr. 
Men det kan han stadigvæk! Det 
gode han gør, har han jo lært af 

en vi også godt kender – nemlig 
Jesus – og vi føler den glæde det 
er, når Robin træner og kæmper 
for at kunne hjælpe dem, der lider 
uret.

Bæverne gjorde det godt! Og flot-
te så de ud i deres Robin Hood tøj, 
som de selv havde udsmykket.

Ny bæversæson
Nu begynder en ny bæversæson 
med nogle vældig raske unger-
svende: Alex, Emil, Vitus, Lasse 
og Rune. To vakse mødre, Emils 
mor Stine og Vitus mor Lotte, har 
tilbudt at hjælpe til på skift, og 
Inge vil også give en hånd med. 
Så skal det nok gå.

Til gengæld bliver det spændende 
at se, hvor mange nye bævere, 
der dukker op. I "gamle" bævere 
må gerne tage en kammerat med. 
Alle er velkomne til at prøve at 
være bæver. ¤
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Med Ida og Emil på Ulvelejr

Så kom endelig tidspunktet da 
vi skulle på den årlige Ulvelejr. 
Vi fik pakket bilerne, og med 
lidt god spejdervilje kunne vi 
lige være der alle sammen, med 
vore bagage og alt udstyr.

Af Claus Thomsen

Hytten vest for Randers ligger flot 
på en bakketop, med en terrasse 
som var perfekt til at spise vores 
medbragte mad ved ankomsten. 
Programmet var jo stramt, så da 
alle var færdige med madpak-
kerne, skulle vi finde sovesalene 
så vi kunne komme til lejrbål 
bagefter.

Men der var jo også spejderne fra 
3. klasse, Emilie og Freja, samt 
de to modige drenge Lukas og 
Mathias (de eneste drenge i høn-
seflokken) som først skulle sætte 
telte op. Ja sådan er det jo hvis 
man ikke skal sove under åben 
himmel, og når man ikke har et 
værksted at sove i, lige som Emil 
fra Lønneberg.

Pølser og suppeterrin
Lørdagen startede fint med mor-
genmad. Alle var veludhvilede, 
så vi var klar til Emil løbet som 
indeholdt en masse aktiviteter. Vi 
skulle hjælpe Emil fra værkstedet 
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over i laden for at spise sig mæt 
i pølser. En forhindringsbane 
der gav god kondi og appetit på 
cocktailpølser. Lille Ida skulle 
hejses op og ned af flagstangen, 
det krævede at man var god til 
flagknob, hvis turen ned for Ida 
ikke skulle gå for stærk.

Emil skulle også hjælpes til lægen 
for at få suppeterrinen af, lidt af 
en forhindringsbane med bind for 
øjnene, men alle kom vist frem. 
Der blev også lavet filtkugler som 
var årets lejrmærke.

Efter en dag med mange aktivi-
teter og udfordringer blev det tid 
til aftensmaden som blev lavet på 

Med Ida og Emil på Ulvelejr

bål. Ja, den gode gamle spejder-
ret pasta og kødsovs med en god 
salat går man aldrig fejl af, og slet 
ikke ved den skønne bålplads 
med udsigt over skoven.

Lejrbålet startede også fint, men 
de mørke skyer kunne ikke holde 
tæt. Ingen problem for spejderne, 
men mere for sangbøgernes 
skyld, trak vi indenfor. Her var 
fin underholdning som alle spej-
derne bidragede med.

Søndag vågnede vi igen op til godt 
vejr, lige til at gå i gang med nye 
aktiviteter. Efter morgenandagten 
var vi på pølseløb. En uheldig 
pølse som skulle syes, klædes 
på, og have navn. Traditionen 
tro skulle der også fabrikeres 
lagkager. Anne havde medbragt 
de mange ingredienser.
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Med Ida og Emil på Ulvelejr

Vi fandt vinderne af de flotteste 
lagkager, og de blev efterfølgende 
spist med god appetit, men det 

gjorde pølserne vist ikke. Ja, så 
var lejren slut for i år, men der 
kommer jo nok en ny i 2011. ¤

Så er det søde spejderår ved at 
være slut, og alle de bløde ulve 
sidder spændte og venter på at 
høre, hvad fine Lisbet har fundet 
på til det sidste store møde.

Af Ulvene og tilfældige tillægsord

Det skal helst være noget stikkende 
for nu varer det længe, før de 
violette børn mødes igen efter en 
venlig og smart sommerferie.

Hvad er der sket i det lille spej-
derår, der nu snart er slut. Jo efter 
sidste slimede sommerferie mod-
tog ulveflokken en flok store bæ-
vere, der nu ikke længere skulle 
være ved pølseformede Gerda i den 
dejlige bæverflok.

Bilig ulv til salg

Nu skulle de være sammen med 
de billige ulve, og det glædede alle 

Tillægsord fra rådsklippen
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sig til. I efteråret hørte vi om den 
dumme jungle, hvor den pjuskede 
Mowgli bor sammen med den 
bløde ulveflok. I efteråret lærte alle 
de hårde børn om de hjernevaskede 
ulves liv, og bag efter lærte vi om 
verdenshjørnerne.

Så var det tid at prøve kræfter 
med den naturlige klatrevæg i Søf-
ten Spejderhus. Der er en meget 
hæslig væg, og kun få af de seje 
ulve kom helt til tops, men alle 
gjorde en grim indsats. Også de 
pruttende forældre fik lov at prøve 
væggen, men kun de dumme kla-
rede det.

Den prikkende juletid
Da den prikkende december nær-
mede sig, tog ulvene på juletur 
med skøre Claus og åndsvage 
Anne. Da de kom hjem til det 
ulækre spejderhus, lavede de 
nogle skaldede juledekorationer, 
som deres lækre forældre blev 
meget døde over at se.

Efter jul var der masser af kæmpe 
sne i lille Danmark, men det for-
hindrede ikke de sandede ulve i 
at møde op til de blå ulvemøder. 
Det var altid vådt, om Casper el-
ler Morten gad lege i de strandede 
frikvarter.

Brand og modig ferie
De tørstige ledere havde arrange-
ret, at vi kunne komme på besøg 
på den idiotiske brandstation og 
se de blomstrende brandbiler. Der 
skulle også sælges mange gule 
lodsedler, og alle de bombarderede 
ledere skulle have en flok tåbelige 
børn på besøg i deres uvirkelige 
hjem.

Til sidst har vi lært noget om sko-
vens vandede træer, og andre ting 
om den sure natur.

Vi har også leget mange spejderag-
tige lege og sunget mange grønne 
sange.

Det har været et rigtig sparkende 
spejderår, og vi glæder os til at 
mødes igen efter den modige som-
merferie. ¤

Tillægsord ved rådsklippen
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Program for bæverne
September
7. Sommerlejraften i Lystrup kirkes lokaler i den nye kælder 

kl. 18-20 med aftensmad. Der kommer en invitation snart.
14. Er det vejr til det går vi til Ellebækken og svinger os en 

tur i svingetovet. På vejen får vi lidt bæverguf på Gerdas 
terrasse. Hvorfor mon I hedder bæverne – I de mindste ( 
og sødeste!) KFUM-spejdere?

21. Denne gang mødes vi 16.30 ved Spejderhuset, fordeler os 
i bilerne og kører ud til Skovhytten i Lisbjergskoven. Vi 
sætter et langt bord op, sætter vores medbragte mad frem 
og spiser sammen. Bagefter hører I lidt om lederne og om 
spejderarbejdet, mens bæverne finder små frøer. Og så 
leger vi til vi slutter ca. 19.15.

26. Søndag: Søen Rundt 2010
28. Bæverne tænker meget på mad - nok mere end vi gør – 

og hvad spiser de egentlig. De elsker også at være i vand. 
Mon I tør prøve at holde hovedet i vand i nogle sekun-
der? I dag lærer vi bævernes spejderløfte: Bæverne leger 
sammen, Bæverne arbejder sammen, Bæverne holder 
sammen.

Oktober
5. Alle spejdere beder den samme bøn, på mange, mange 

forskellige sprog. Alle sammen siger vi Far til Gud. Det 
har Jesus selv lært os. Derfor hører I her i efteråret, hvad 
det betyder for os. Men vi leger også hver gang og tæn-
der bålet.

12. Spejdere kan godt lide ceremonier – så derfor har vi hos 
bæverne vores egen optagelsesceremoni. En ad gangen 
skal hver prøve noget! De "gamle" bævere ved godt, hvad 
det er.

19. Efterårsferie for alle - også lederne!
26. Det er høsttid. Igen i år har vi fået så mange ting fra na-

turen. Det snakker vi om i dag - og også om, hvad det 
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Program for bæverne
betyder når vi vores bøn siger "giv os i dag vort daglige 
brød". Prøv at tænke på alt det vi har brug for…

31. Søndag: BUSK ( Børn-Unge-Sogn-Kirke) i Elsted kirke. 
Bagefter ris med boller i karry og IS til alle!

November
2. I dag og de følgende gange handler det om det ,vi kan 

høste. I dag er det om æbler. Bæverne er med til at lave 
"bævermarmelade", og hver får et lille glas med hjem.

9. Kartofler kan vi vist ikke undvære. Og de kan sandelig 
bruges til mange ting. Hvem har smagt Gerda-kartofler? 
Det har nogle af bæverne.Vi hører også en historie om 
dengang kongen befalede at folk skulle spise kartofler.

16. Korn er der mange slags af. Her i Danmark dyrker vi 4 
slags. Kender I navnene? Det snakker vi om, og så bager 
vi bæverboller, eller hvordan jeres små brød nu skal se 
ud.

23. På engelsk betyder corn ikke korn men majs.Cornflakes.
Majsen har vi lært at kende fra et stort land, langt væk. 
Det hører vi en smuk historie om. Men vi skal lige bruge 
lidt tid på Luciasangen. Den 5. december vil de gamle 
mennesker på Sønderskovhus rigtig gerne se jer gå Lucia.

30. En tradition hos bæverne er turen til den store høj. Den 
ligger overfor præstegårdens parkeringsplads. Vi vil 
gerne køres derop. Oppe på højen sætter vi lys i en fin 
kreds - hører historien om englene der fandt på julefe-
sten - synger julesange (som ræven i sin hule måske lytter 
til), lyser med vores lommelygter og finder noget sødt og 
godt. Og så går vi hjem med lys i lygterne…

December
5. Lucia på Sønderskovhus. Det er en årlig tradition, som 

gør rigtig mange folk glade, og som vi får meget ros for! 
Vi mødes dernede kl 14.30. får dragterne på, øver en en-
kelt gang, tænder lysene og går Lucia kl. 15.00
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Program for ulvene
August
30. Vi tager en tur til Skovhytten – der er nok mange frøer i 

øjeblikket, og vi skal også have gang i bålet. Vi bliver kørt 
fra spejderhuset til Lisbjerg.

September
6.  Opdeling i nye bander – fuldmånemøde (mon ikke vi 

skal have kage).
7. Tirsdag: Sommerlejrgensyn – vi mødes i Lystrup Kirkes 

lokaler og ser billeder fra sommerens lejre – nærmere 
besked følger.

13. De næste tre møder kommer til at handle om papir. Vi 
skal folde papir til flotte figurer, lave fløjter af papir, trylle 
med papir og selv fremstille papir.

20. Papirmøde
26. Søndag: Søen Rundt – spejderne holder stort arrange-

ment ved Lystrup Engsø for hele Lystrup
27.  Fri

Oktober
4. Papirmøde
9.-10. Lørdag og søndag: Eventyrweekend i Skovhytten.
11. Vi holder FRI, da vi lige har været af sted i weekenden.
18. Vand, jord, ild og luft kalder man for "de fire elementer". 

Vi bruger et møde på hver af dem, og laver en masse 
sjove ting.

25. De fire elementer

November
1. De fire elementer
8. De fire elementer
15. 4. klasser skal på Jungleløb i skoven. 3. klasser skal holde 

møde i spejderhuset.
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Program for ulvene
22. ’Put i bøtten’ vi går hen og leger i æbleplantagen og bag 

efter er der hygge i spejderhuset.
27. Lørdag: Juletur

HUSK udetøj til alle møder!

Program for spejdertroppen
August
17. Hurlumhej med mad
24. Samarbejdsmøde
31. Kakerlakkerne: Stabspatruljemøde
 Skarnbasserne: A-bukkemøde ved Skovhytten

September
7. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: A-bukkemøde ved Skovhytten
10.-12. Fredag til søndag: Weekendtur
14. Fri
21. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: Pioneringmærke
25.-26. Søen Rundt 2010
28. Fri

Oktober
5. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: Pioneringmærke
12. Tropsmøde: Prins Christians fødselsdag
19. Efterårsferie
26. Kakerlakkerne: Stabspatruljemøde
 Skarnbasserne: Vi tager et mærke
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Fælles kalender
August
26. Torsdag: Cykelløb. Der skal bruges forældre til at stå tra-

fikvagt.
28.-29. Lørdag og søndag: Maskot A Lot. Spejderne i Tivoli. 

Skriv til johannes@lystrupgruppe.dk, hvis du vil med!

September
7. Tirsdag: Sommerlejrgensyn i Lystrup Kirke. Vi starter kl. 

18 med aftensmad. Aftenen slutter kl. 20 for de mindste 
og kl. 21 for de større.

26. Søndag: Søen Rundt 2010
28. Tirsdag: Ledermøde for alle ledere i gruppen
31. Søndag: BUSK gudstjeneste

December
16. Ledermøde og julefrokost for ledere og grupperødder

November
2. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: Vi tager et mærke
6.-7. Lørdag og søndag: Flagermuslygteløb
9. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: Vi tager et mærke
12.-13. Fredag og lørdag: Juletur
16. Fri
23. Kakerlakkerne: Patruljemøde
 Skarnbasserne: Vi tager et mærke
30. Tropmøde

December
7. Julehygge og besøg af de store ulve

Program for spejdertroppen
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En dag i naturen ved Egå Engsø 
for hele familien.

Dato og sted
Søndag den 26.september 2010 
kl. 9.30 – 15.00. Start/Slut ved ak-
tivitets-/naturlegepladsen, Egå 
Engsø. 

Tema
Avatar (inspireret af filmen af 
samme navn)

Indhold
• Fælles vandretur rundt om 

søen kl. 9.30.
• Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 (i 

samarbejde med sognepræst 
Hans Boas, Lystrup Kirke)

• "Avatar for en dag" ved ak-
tivitets/shelterbopladsen kl. 
11.45-15.00 

• Besøg af bussen fra 55Nord 
(www.55nord.dk)

• Vind gode præmier i ”Pando-
ras æske”

• ”Tutten” – boder med salg 
af pølser, kaffe og the, vand, 
frugt, kage o.lign. 

• Nedbrydning og oprydning 
kl. 15-18 (kræver forældredel-
tagelse)

• Og meget, meget mere…

Formål
• At være synlige i lokalområ-

det. (kendskab giver venskab 
og  skaber goodwill)

• At skabe en årlig tilbageven-
dende aktivitet ved Egå Engsø 
som er til inspiration og glæde 
for vores spejdere og lokalom-
rådet. 

• At skaffe et økonomisk tilskud 
til gruppens daglige drift og 
sommerlejre.

Arrangør
KFUM-Spejderne i Lystrup/El-
sted/Elev.

Hjemmesider
www.soenrundt.dk
www.lystrupgruppe.dk

Projektledelse
Susanne Kjærsgaard Petersen og 
Johannes Damsgaard-Bruhn.

Søen Rundt 2010
Søen Rundt 10
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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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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:

Cecilie og Camilla M.

fra troppen for den fine artikel 
om "Vores første korpslejr!". 
Artiklen kan du finde på side 
28 (bagsiden).
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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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Korpslejr er noget helt specielt. 
15.000 spejdere der sammen for-
vandler en stor pløjemark til en 
levende by i 10 dage. Og i de 10 
dage er der fart over feltet!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

SEE 2010 var min 4 korpslejr. Den 
første jeg var på, var i Sønder-
borg i 1996. Jeg var afsted som 
seniorspejder og dengang hed 
vi Nisserne (Det gør seniorerne 
i Lystrup Gruppe stadigvæk! 
Imponerende). Derefter fulgte 
Randerslejren i 2000 og Guld-
borgsund i 2005.

Men SEE 2010 var også noget helt 
nyt for mig: det var min første 
korpslejr som leder. Det betød, 
at jeg ikke skulle på aktiviteter 
eller hike. Til gengæld skulle 
jeg sammen med 4 andre ledere, 
Gitte, Poul, Tommy og Rasmus, 
holde styr på tropspejderne og 
seniorerne.

Morgenmad
Uden mad og drikke duer heltene 
ikke. Hver morgen stod vi op kl. 
7. Faktisk blev spejderne allerede 
vækket kl 6.45, så de kunne være 
ude af poserne kl. 7. Der var me-

SEE 2010

Når det regner, danser man regndans!
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get der skulle nås: bålet skulle 
tændes, vand til havregrød og 
opvask varmes, man skulle en 
tur på Godik og morgenmaden 
skulle spises. Kl. 8.30 skulle alt 
være nået, for så var det afsted til 
aktivitet. Og spejderne er nogle 
seje nogen! De nåede det hver 
morgen. Godt gået!

Megaaktivitet
På See 2010 havde man forsøgt 
noget nyt. I stedet for en formid-
dags- og eftermiddagsaktivitet, 
var der en megaaktivitet fra 9-15. 
Megaaktiviteten bestod af en 
masse aktiviteter, som spejderne 
kunne prøve som de havde lyst. 
Kl. 12 fik spejderne udleveret fro-
kost, så de ikke skulle tilbage til 
deres lejr. En tur som godt kunne 
tage en 30 minutters tid i rask 
trav. Sådan en korpslejr er lang fra 
den ene ende til den anden!

Megaaktiviteterne var overordnet 
set ganske gode. Der var lidt bør-
nesygdomme, men de fleste blev 
luset ud i løbet af lejren. Spejderne 
tog det hele i stiv arm! Der skulle 
mere en frossen sandwich eller 
lidt uorganiseret planlægning af 
aktiviteter til at slå dem ud!

SEE 2010

Martin løfter en megatung rafte. Sådan!
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I aften skal vi have mad!
Når spejderne så kom hjem fra 
aktivitet, skulle der laves aftens-
mad. Der blev snittet, hakket og 
blandet ved patruljernes køk-
kenborde. Hver patrulje lavede 
mad til sig selv og to ledere. Og 
sikke det smagte! Vi fik dejlig 
mad hver dag, men især fredag 
fik vi noget rigtig lækkert! Vi 
fik spejdergryde, som hurtigt 
blev døbt både Skarnbassegryde 
og Bænkebidder-namnam. Det 
smagte så spejderne sang!

SEE 2010
Opskriften er nem: tag hvad du 
har i skabene og køleskabet og 
bland det sammen i en gryde. Lad 
det koge og spis det med ris, pasta 
eller kartofler til. Eller noget helt 
fjerde, hvis du har det. Lige noget 
for en spejder!

Vi har lejrbål her…
Når aftensmaden var sunket, 
skulle der vaskes op. En spejder 
har det som en bondemand: han 
har altid travlt! Men en spejder er 

Lørdag lavede vi sammen et kæmpestort Dannebrog. 15.000 spejdere med røde og hvide 
ark dannede tilsammen et stort flag. Se billedet i farver på www.lystrupgruppe.dk
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SEE 2010
en sej en! Så når dagens opgaver 
var klaret, så var det tid til enten 
stort lejrbål, Check-in aktiviteter 
eller andagter.

Vi ville have holdt vores eget 
lejrbål onsdag aften, da vi havde 
besøg af rigtigt mange forældre. 
Desværre regnede det med frøer, 
så vi rykkede lejrbålet til torsdag 
og håbede på godt vejr. Vejret 
blev både godt og vådt, men da 
dråberne blev for store, rykkede 
vi ind i førerbunkeren og fort-
satte der. Humøret var højt og 
stemningen god, når Gitte trak 
en seddel fra bålgryden med det 
næste indslag.

Og meget meget mere…
Der skete så mange flere ting, så 
det ville tage flere numre af Grøn 
Gren at beskrive det hele. Men 
jeg er sikker på, at alle spejderne 
gerne fortæller meget mere om, 
hvad de oplevede. Mit hoved er 
stadig helt fyldt med gode ople-
velser og glade minder. Både fra 
SEE 2010 og fra de andre korps-
lejre. Sammen danner de et dejligt 
galleri, som jeg kan nyde, når jeg 

igen savner lugten af bål og lyden 
af 15.000 spejdere.

Der er 5 år mellem hver korps-
lejr, men allerede i 2012 holder 
alle spejderne i Danmark én stor 
fælles lejr. De regner med, at der 
kommer 35.000 spejdere! Det 
glæder vi os til! ¤

Lørdag bød også på Stomp. Her er Kristian 
og Camilla klar til at stompe løs!
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Marked
Annoncer kan mailes til gg@lystrupgrupe.dk eller oprettes på www.
lystrupgruppe.dk under Marked.

Vandrestøvler
Vi har et par støvler til salg pga. 
at de er blevet for små. Brugt 2 
gange så de er som nye. 

Mærke: Columbia Titanium, str. 38. 
Pris 500 kr

Hilsen Jette (Magnus Troppen)  
Mobilnummer 26977520 ¤

Hvad er den vigtigste opfindelse?
I dette nummer af Grøn Gren er 
der en spændende konkurrence: 
Hvad synes du, er den vigtigste 
opfindelse i verden?

Af Redaktionen

Er det opvaskemaskinen eller 
brødristeren? Er det knobtov el-
ler en vandvarmer? Eller er det 
en popcorn-maskine? Eller hvad 
med rumraketter eller ostemad-
der? Eller meget meget andet…

For at være med i konkurren-
cen skal du sende dit forslag til  
gg@lystrupgruppe.dk. Skriv en 
kort beskrivelse af, hvorfor du 
synes lige præcis den opfindelse 
er den vigtigste opfindelse, der 

nogensinde er blevet opfundet. 
Det kan være ligefra, at den er 
smart, at den sørger for at bålmad 
smager fantastisk til at den red-
der fugleunger fra at falde ud af 
reden. Eller måske blot, at den gør 
verden til et bedre sted?

Vi trækker lod blandt de ind-
sendte forslag og vinderen får en 
lækker præmie! ¤
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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
 inge@lystrupgruppe.dk

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
Stinne Kjær Olesen Kildehaven 104 40 11 61 46
 stinne@lystrupgruppe.dk

Tropsleder
Johannes Damsgaard-Bruhn Oslogade 14, st.tv., Århus N 36 94 85 58
 johannes@lystrupgruppe.dk 40 86 98 95

Tropsassistenter
Anette Henriksen Lærkehaven 156 61 28 67 87
 anette@lystrupgruppe.dk
Anne Stidsen Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv 61 78 86 81
 stidsen@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 ¤ Efterår 201028

Vi har været på vores første 
korpslejr, SEE 20:10 i Skive. Det 
var en stor oplevelse.

Af Cecilie L. Thomsen  
og Camilla M. Thomsen 

Vi var på Civilization (hike) i to 
dage, hvor vi overnattede i bi-
vuak. Det var en udfordring.

Vi var på Megaaktivitet 3 gange, 
den første gang lavede vi Mega 
Lejrspil – rollespil. Vi vandt rol-
lespillet. Vi samlede livspoint, og 
de som havde flest skulle dyste i 
arenaen. Her vandt vi!

Vores første korpslejr!
Det var sjovt den dag, da vi fej-
rede fødselsdagen for korpset 
– 100 år. Vi fik allesammen rund-
stykker til morgenmad. Vi var til 
fødselsdagsshow (ved den store 
scene) om formiddagen og om 
eftermiddagen fik vi kagemand 
og fødselsdagsgave!

Om aftenen var vi til stort afslut-
ningslejrbål ved den store scene, 
her var der fyrværkeri og kanon-
salut. Det var en flot fest.

Det var en lejr, vi aldrig glem-
mer! ¤

Cecilie (trop), Stinne (senior) og Camilla (trop) hygger sig til fødselsdagsfest


