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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

Det med gud
Hvert grupperådsmøde starter 
med en lille indledning. Da vi 
er et kristent korps handler ind-
ledningen gerne om tro på den 
ene eller anden måde. Til det 
sidste grupperådsmøde fortalte 
Finn om en artikel fra Kristeligt 
Dagblad om unge og deres tro.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Artiklen handlede om, at flere 
unge i dag tror på Gud end i 
1990‘erne. Udtalelsen bygger på 
en undersøgelse, som er foretaget 
af CUR (Center for Ungdoms-
studier og Religionspædagogik). 
Vi snakkede om, hvordan vi op-
levede det i de enkelte enheder i 
gruppen.

Hos bæverne fortalte Gerda, at 
de små spejdere gerne hører om 
Gud og fortællinger fra Biblen. 
Bæverne synes det er nogle grov 
spændende historier og sluger 
dem med hud og hår.

Hos ulvene starter møderne med, 
at Lisbet holder en lille andagt. 
Det kan være en lille historie fra 
Biblen, som handler om sønda-
gens tekst eller måske knytter sig 
til det, som ulvene skal lave på 
mødet. Tænk, at 30 ulve kan sidde 
helt stille i 15 min og lytte. 

I troppen tager de normalt an-
dagten til sidst på mødet. Nogen 
gange er forkyndelsen også en del 
af mødet. Det skete for eksempel 
som en del af Birk-mærket, hvor 
spejderne skal lære om tro og kri-
stendom. Her tegnede spejderne 
en tegneserie til lignelsen om 
hyrden og fårene.

Konklusionen var, at de unge 
spejdere godt kunne være en 
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fordi vi tidligere får at se, hvad 
kristendom står for.

Et uldent ord i munden
Når man selv er et barn af 
1990‘erne, så er det sjovt at op-
leve, hvordan det er skiftet. Jeg 
kan stadig huske, at da jeg var 
ung, så snakkede man ikke åbent 
om at være kristen. Eller spejder 
for den sags skyld. Og da slet 
ikke kristen spejder! Det var helt 
galt. Det er dejligt at opleve, at de 
unge spejdere tager ord som Gud, 
tro og kristendom i deres mund, 
som var det en helt naturlig ting. 
De taler gerne om det og har lyst 
til at vide mere om, hvad det er 
for noget.

Respekt og forståelse
Hvad kan vi så bruge denne 
udvikling til? Hvad kan vi som 
spejdere gøre? Vi kan vise verden, 
at tro ikke adskiller, men samler 
mennesker. Vi kan som spejdere 
gå forrest, som vi har gjort så 
mange gange før: da spejderne 
oprettede det første bloddoner-
korps, “Spejdernes Hjælpekorps" 
under 2. verdenskrig, spejder-
hjælp og så videre.

At vi er kristne spejdere betyder, 

del af de unge, som i dag tror på 
Gud og gerne snakker om kri-
stendom.

Religioner og minispirer
Vi snakkede om, at der kunne 
være flere årsager til denne æn-
dring. En mulighed er, at der 
bliver snakket mere om religion 
i medierne end for 10 år siden. 
Det gælder både kristendom 
og islam. Og i modsætning til 
mange kristne i Danmark, så ta-
ler muslimer gerne om deres tro 
og er nysgerrig for at vide, hvad 
kristendom er for noget. De vil 
gerne vide, hvad det er vi tror på, 
når vi siger, at vi er kristne.

En anden forklaring er, at man er 
begyndt at have mini-konfirman-
der flere steder i landet. Her i byen 
kalder vi dem for mini-spirer. Det 
er 3. klasserne, som får et indblik 
i, hvad kristendom er for en stør-
relse. Det er med til at gøre det 
nemmere for de unge at snakke 
om Gud, tro og kristendom, når 
de har stiftet bekendskab med det 
tidligt i deres liv.

Måske er det begge årsager, som 
har skabt ændringen. Måske er 
det både, fordi vi møder en an-
den religion i vores dagligdag og 

Det med gud
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Det med gud
at vi har en forståelse og respekt 
for andre mennesker, som tror. 
Spejderbevægelsen er ikke kun 
for kristne. Der findes mange 
spejderkorps med en anden tro 
end kristendom. Vi kan vise 
verden, at man sagtens kan være 
fælles om noget, selvom man 
har forskelligt religiøst udgangs-
punkt. Det var SEE 2010 et godt 
eksempel på. Der lå kirken og mo-
skeen side om side, så spejderne 
kunne se, hvad det var for noget 
med egne øjne.

Måske er det også derfor, at spej-
derbevægelsen for første gang i 
mange år, har fået flere medlem-
mer. At vi viser en anden vej end 
fordømmelse og ringeagt. Så kan 
med stolthed tage sin grønne 
uniform på og sige, at man går 
til kristen spejder og at man er 
med til at vise en anden og bedre 
vej for mødet mellem mennesker 
med forskellig religion. ¤

 
 
 
Den følgende tekst er et uddrag af artikel 
på www.spejdernet.dk. Du kan finde et 
link til artiklen på www.lystrupgruppe.dk. 
Der kan du også finde et link til en artikel 
i Kristeligt Dagblad, som også omhandler 
moskéen på Houens Odde og SEE 2010.

Religiøs dialog
At det blev en kristen forening som 
KFUM-spejderne, der skulle blive noget 
nær de første i Danmark til at bygge så 
konkret en bro til muslimerne, kan for 
nogen være et paradoks.

For Poul Erik Knudsen der selv er 
KFUM-Spejder, præst og medlem af 
Danske Kirkers Råd, er koblingen dog 
ikke så paradoksal:

"Man kan møde andre mennesker ved 
at fokusere på forskellighederne. Man 
kan også mødes ved at fokusere på 
lighederne. Troende kristne har mere 
tilfælles med muslimer end med ikke-
troende danskere. Vi har nemlig troen 
tilfælles, og det giver et godt grundlag 
for at indgå i dialog," udtaler han. 

Netop dialog blev en stor del af mo-
skeens aktivitet. Under festivalen kunne 
danske spejdere f.eks. stille spørgsmål 
til en rigtig imam, og moskeen blev et 
sted, man kunne diskutere religion og 
religiøse ritualer og på den måde blive 
klogere på hinanden.

Den rigtige ånd
"Som en troende forening bør vi respek-
tere andre mennesker der tror. Den inter-
nationale spejderbevægelse bygger på 
åndelighed, på trods af vi ikke alle tror 
på det samme. Det er derfor spejdere kan 
mødes på trods af religiøse forskelle. Jeg 
mener, det var et fint træk at bygge en 
moske, og på den måde vise tuneserne 
respekt. Og med en kirke på Houens 
Odde, som er der i forvejen, er der plads 
til dialog," mener Poul Erik Knudsen. ¤
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tænke på og lære om kartoflerne, 
der jo kan bruges til SÅ mange 
ting. Desværre må jeg aflyse den 
følgende gang på grund af en ny 
konfirmandklasse, der skal til 
København. Men så vender jeg 
frygteligt tilbage, når det handler 
om majs: hvor den kommer fra, 
og hvad vi han bruge de  til.

Så nærmer Julen sig med raske 
skridt – og dermed Lucia på Søn-
derskovhus søndag den 5 decem-
ber. Se mere om det i programmet. 
Men i år vil jeg gerne slutte af hos 
os selv i Spejderhuset. Det er den 
7 december med julehistorie og 
risengrøden Kom gerne i god tid, 
hvis der er julekalender kl 18. Så 
vi kan slutte af sammen og ønske 
glædelig JUL.

For at kunne komme stille og 
roligt ind i det nye år, begynder 
vi hos bæverne den 1. januar kl. 
16.30 - 18.00, som vi plejer. ¤

Livet ved Bæverdammen
Efter sommerferien kom de nye 
bævere bogstavelig talt vrim-
lende – rigtig dejligt er det. Der 
har været tryk på, nu da Inge 
desværre er ukampdygtig igen – 
vi tænker kærligt på hende!

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Til gengæld er der 3 vakse mødre, 
der hjælper på skifTrop: Vitus mor 
Lotte, Emils mor Stine og Noa Lis 
mor Camilla. Christina kommer 
når hun kan og tak for det! Hun 
blev jo student i sommer, og ar-
bejder til og fra i Brugsen. Men jeg 
har endnu en mor i kikkerten – da 
hun så jeg var fuldt optaget, skrev 
hun selv sin søn Christian på min 
seddel – dejlig dame!

Dejlige damer!
Og uden disse dejlige damer gik 
det slet ikke. Især ikke fordi jeg 
var nødt til at tage med præ-
sten til København med hendes 
konfirmander for den allerførste 
gang. De skulle se kirkens diakoni 
i praksis – de fandt op til flere 
hjemløse, som de lige så forsigtigt 
"øvede" sig på. Meget fint at se på. 
Imens var Lotte og Camilla de 2 
" kartoffelwomen ", der gjorde 
alt for at underholde bæverne, 
der denne gang skulle høre om, 
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Der var en gang en Lørdag i 
oktober, hvor ulvene var på tur 
i Skovhytten. Desværre ramte 
Lørdagen sammen med nogle 
andre aktiviteter i Lystrup Sfo 
mv. men der var 10 ulve (piger) 
og 4 ulveledere tilbage, som drog 
af sted til Lisbjerg skov.

Af Claus Thomsen

Det var en eventyrlig dag! Solen 
skinnede og frøerne sprang i 
mosen. Vi startede turen fra spej-
derhuset kl. 09.00 og kom frem 
til skovhytten kort tid efter. Da 
vi havde fået alt det medbragte 
pakket ud, var der fri leg omkring 

Ulve på eventyrlig skovtur

skovhytten. Når muligheden er 
tilstede for at træde støvlerne 
over og måske fange et par frøer, 
ja så skal det jo udnyttes.

Eventyr og frøer
Temaet for dagen var eventyr, og 
man erfarede hurtigt at frøerne 
ved skovhytten ikke kan forvand-
les til en prins på en hvid hest. Da 
vi havde spist vore madpakker, 
skulle der gang i aktiviteterne. 
Man kunne tegne en fin tegning 
til eventyret om ”nattergalen”. 
Man kunne male troldesten i 
flotte farver, som lige nåede at 
tørre før vi skulle hjem. 
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Løbet om eftermiddagen for”løb” 
også godt. Til de syv små dværge 
lærte vi at fabrikere et par briller, 
at finde en masse ting i skovbun-
den og løbe vandstafet så glas-
sene kunne fyldes op.

Men også alt det nødvendige 
for at holde en hel dags skovtur 
skulle klares. Bålet blev tænd, 
og  gulerødderne blev skrællet, 
samtidig med at aftensmaden 
blev forberedt. Ved skovhytten 
bliver det pludselig meget mørkt, 
og når der ikke er strøm, må man 
jo klare sig med lommelygter og 
lyset fra lejrbålet.

Ulve på eventyrlig skovtur

Om aftenen blev der lavet spa-
getti og kødsovs på bålet. Efter 
den eventyrlige middag var der 
lejrbål med båldans og rigtig bål-
hygge. Ja, der blev endda skrevet 
et helt nyt eventyr af Ulvene fra 
Lystrup-gruppen. Også kagerne 
som spejderne have med blev 
spist med god appetit. Tak til dem 
der havde bagt kage og boller! 

Da vi alle var blevet trætte drog 
vi af sted mod Lystrup! Ja det var 
en eventyrlig dejlig dag! 

Snip snap snude…

Eventyrlige hilsner Ulvelederne ¤
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Der var engang 7 små 
mænd der skulle ud 
og arbejde. Den 7. lille 
mand var de andre små 

mænds chef. Han var den yngste 
lille mand, og var blevet meget 
forkælet af deres mor. Derfor 
ville de 6 små mænd ikke adlyde 
den 7. lille mand.

Af Ulvene

Den 7. lille mand, som jo også 
var chefen, havde engang været 
soldat i militæret. Derfor var han 
vant til at gemme sig. Da han var 
i Afghanistan med militæret fandt 
han en baby på slagmarken, så 
den vælger han at tage sig af. 

Efter at have passet baby i noget 
tid, finder han ud af, at baby fak-
tisk er en prins! Derfor forsøger 
han at aflevere baby på slottet, 
men de vil ikke tage imod ham. 

Så kommer julemanden for at 
hjælpe den 7. lille mand, chefen, 
med at lægge en plan. Planen er 
at klæde sig ud i store frakker, 
gemme baby inde under frakken 
o komme ind på slottet, og det 
lykkedes. 

Straks efter kommer dronningen 
hjem efter en lang shoppingtur, 

Ulvenes eventyr

og hun vil gerne have baby. Hel-
digt! Men så kommer Lucky Luke 
ind på slottet med en pistol, og 
han skyder dronningens taske, 
hvor alle hendes indkøb er i! 
Pludselig er der en der opdager 
et dyr i dronningens taske, som 
hun har købt, og de får det ud af 
tasken og putter plaster på. 

Så kommer kongen hjem fra stran-
den, med seje solbriller på. Men 
han får et chok, da han finder ud 
af, at hans piller er blevet skudt i 
stykker, så derfor må prinsessen 
på apoteket efter nogle nye. 

Imens drikker de andre kaffe på 
slottet. Pludselig kommer der en 
FDF-spejder og banker på slottets 
port. Han kom bare lige forbi og 
blev nysgerrig efter, hvad der 
mon skete på slottet i dag. Men i 
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virkeligheden var FDF-spejderen 
en tyv, der har klædt sig ud, og 
da han bliver lukket ind på slot-
tet, løber han ind i et kammer og 
stjæler en masse guldsmykker, 
blandt andet en guldhalskæde. 

Nu kommer der en ridder og 
ser at smykkerne er stjålet. Han 
ringer til politiet, men politiet er 
nede og få lavet krøller, så de kan 
ikke tage telefonen. 

Så vil prinsessen lege te selskab 
med tyven. Da Lucky Luke kom-
mer ind, siger prinsessen at han 
skal lave mad, og det gør han så. 
Imens sidder kongen og dron-
ningen og ryger pibe. 

Da grøden er færdig, kommer 
den sjove fætter med den uldne 
hue for at spise med, og de levede 
lykkeligt til deres dages ende. ¤

Ulvenes eventyr
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Efteråret er ved at gå over i vinter 
og vi gør klar til at tage imod en 
ny sending ulve. Efter juleferien 
rykker godt et dusin friske ulve 
op og er klar til at være spejder 
i troppen.

Af Johannes Damsgaard-Madsen

De nye ulve rykker dog ikke helt 
op i troppen. Vi har valgt at op-
rette en juniortrop for 4. og 5. klas-
serne, da der er godt 20 spejdere 
i den alder. Så kan vi bedre give 
dem nogle gode spejderoplevel-
ser og lave noget lidt vildere for 
de ældste i troppen. Heldigvis er 
vi nok ledere til at dele kræfterne 
mellem to troppe. Vi tror, at det 
bliver rigtig godt!

Vi er klar over, at det skaber noget 
bøvl og besvær, at de ulve, som 
rykker op, skal skifte spejderdag 
fra mandag til tirsdag. Grunden 
til at vi laver oprykning fra ulv 
til juniortrop efter jul i stedet for 
efter sommerferien er, at der er 
så mange ulve, at vi er nødt til at 
gøre det før vi plejer. Vi gjorde det 
samme sidste år som et forsøg og 
alt i alt, har det været en succes 
at flytte oprykningen et halvt år 
frem.

Troppen siden sidst
Men på grund af problemerne ved 
at skifte spejderdag midt i året og 
at vi nu har lavet en juniortrop, så 
regner vi med at rykke ulve op 
til juniortroppen efter sommerfe-
rien. Det betyder, at ulvene består 
af 2. og 3. klasse, juniortroppen 
af 4. og 5. klasser og troppen af 
6. til 9. klasse. Til nytårsparaden 
vil vi fortælle mere om, hvordan 
det kommer til at fungere og der 
bliver også rig mulighed for at 
stille spørgsmål.

Mærker og gaffa
Siden sommerferien har junior-
patruljen, De Stærke Lakridser, 
taget to mærker: pionering og 
sygeplejemærket. Derudover er 
de godt i gang med basismær-
ket Birk. Juniorerne skal kunne 
mange forskellige ting for at få 
basismærket: De skal vide noget 
naturen, friluftsliv, lejrliv, tro og 
fællesskab og klar dig selv. Men 
de er dygtige og godt på vej til få 
mærket! Godt gået!

Patruljen med de større spejdere, 
Gaffaerne, har lavet patruljemø-
der: De har været på løb af den 
ene og anden slags, gaffet hele 
spejderhuset til og meget mere. 
De er selv med til at planlægge 
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møderne og afvikler dem selv 
med støtte fra lederne. Det er en 
svær disciplin at lære: Man skal 
have overblik, kunne planlægge 
og justere programmet for ufor-
udsete ting. De er godt på vej til at 
lære det og jeg er sikker på, at de 
vil kunne bruge de færdigheder 
i mange andre situationer senere 
i deres liv. Det har jeg i hvertfald 
kunnet.

Foråret kommer
Det bliver et spændende forår 
med både juniortrop og trop. Vi 
glæder os til at se, hvordan det 
kommer til at gå. Vi håber, at I, 
både forældre og spejdere, bliver 
glade for inddelingen og opryk-
ning på trods af de problemer, 
det skaber.

Hvis I har spørgsmål eller kom-
mentarer, så er I altid velkomne 
til at kontakte en af troplederne. 
Og hvis den nye mødetid for de 
oprykkede ulve skaber proble-
mer, så kontakt os endelig. Så ser 
vi om vi ikke kan finde en løsning 
på det.

På falderebet skal vi lige nævne, 
at vi jo har været til Maskot-a-lot 
igen i år. Det var sjovt som altid! 
Du kan se billeder fra dagen, 
hvis du går ind på www.lystrup-
gruppe.dk og vælger “Billedar-
kiv” i menuen “Blandet”. Der er 
også mange andre sjove billeder, 
du kan fordrive tiden med. God 
fornøjelse! ¤

Troppen siden sidst
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Det var en smuk sensommerlør-
dag i september. Klan Viklaros 
og den nye klan, Klan Godtid, 
skulle dyste i, hvem der var 
bedst over bål. Eller rettere: 
hvem der var bedst til at lave 
mad over bål

Af Karen Damsgaard-Bruhn

Derefter skulle Klan Viklaros 
gennemføre et snedigt løb, som 
var udtænkt af Klan Godtid. Alt 
i alt så var der udsigt til en spæn-
dende og begivenhedsrig dag!

Dysten over bål var enkel: Hver 
klan blev delt i to hold, som skulle 
lave tre svære retter på tid. Første 
ret var sushi. Der blev snittet og 
hakket til den store guldmedalje. 
1 time efter opskrifterne var delt 
ud, stod alle fire hold klar med et 
fad med lækker sushi. Dommerne 
var meget tilfredse!

Blinis og tortellini
Derefter stod den på blinis med 
forskelligt fyld og til sidst tortelli-
ni. Som dysten skred frem, kunne 
man ane, hvilke hold der havde 
erfaring i et køkken. Klan Viklaros 
havde tydeligvis snydt hjemme-
fra med deres mangeårige erfa-
ring bag egne kødgryder, hvor 

Klandyst i det fri
man kunne fornemme, at Klan 
Godtid ikke helt besad samme 
erfaring. Men hvad de ikke havde 
af erfaring, havde de til gengæld 
i godt humør og gå-på-mod. Det 
kræver sin klan at lave én tortel-
lini på ca 500 gr! Sådan!

9 meter lakridssnøre
Efter maden var fordøjet, havde 
Klan Godtid arrangeret et fint 
løb. Der blev dystet om at lave 
den bedste underholdning, gætte 
forskel på Coca Cola og Pepsi og 
slutteligt blev der målt på, hvor 
mange meter lakridssnøre man 
skal bruge for at binde Skovhyt-
ten ind. Jeg kan afsløre, at man 
skal bruge mellem 4 1/2 og 7 pak-
ker, alt efter hvor erfaren man er 
med lakridssnøre og knuder.

Til sidst er der kun at sige tak til 
Klan Godtid for god ro og orden! 
Det var en fornøjelig dag. På 
vegne af Klan Viklaros kan jeg 
roligt sige, at vi stiller gerne op til 
en dyst igen en anden dag!

På www.lystrupgruppe.dk kan 
du se en masse sjove billeder fra 
klandysten. Du finder dem under 
menuen "Blandet" og menupunk-
tet "Billedarkiv". ¤
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Program for bæverne
November
30. En tradition hos bæverne er turen til den store høj - i sko-

ven lige overfor præstegården. Vi vil gerne køres derop. 
Oppe på højen sætter vi lys i en fin krans, og hører histo-
rien om dengang englene fandt på jule festen.Vi synger 
julesange (som ræven i sin hule måske lytter til), lyser 
med vores lommelygter: HUSK DEN, og finder noget 
sødt og godt. Og så går vi hjem med lys i lygterne.

December
5. Lucia på Sønderskovhus. For lang tid siden ringede de 

for at høre, om vi nu også kom i år – og det gør vi! Vi 
mødes kl. 14.30 – får dragterne på – øver en enkelt gang – 
tænder lysene. Lucia begynder kl . 15.00. Slutter med lidt 
guf til alle børnene – afskedssangen ca. kl. 15.45

7. Julen er fuld af gode historier. Vi hører en, som bævermor 
holder meget af. Så spiser vi risengrød og hygger os alt 
hvad vi kan. Ønsker hinanden glædelig jul og rigtig god 
juleferie!

Januar
11. Et nyt år – meget nyt venter på bæverne. Vi håber, de får 

gode oplevelser ved at "gå til Spejder". Her i januar vil 
vi arbejde på at få kirkemærket. Derfor går vi i dag op til 
den 850 år gamle Elsted Kirke. Ved I hvad der gør et hus 
til en kirke?

18. I dag maler vi fine små kirkebilleder, som lyset kan skin-
ne igennem. De skal hænges op i Lystrup kirke og pynte 
op til Nytårsparaden søndag d. 23. januar.

23. Søndag: Nytårsparade i Lystrup Kirke – nærmere pro-
gram følger.

25. Kirke og historier hænger meget tæt sammen. Så vi laver 
tegninger til 3 historier i 3 grupper. Hver gruppe opfører 
sin historie – en voksen fortæller – for forældrene næste 
gang d. 1. februar. I dag skal vi også have tid til at lege.
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Program for bæverne
Februar.
1. Vi går ned til Lystrup Kirke. Hvis vi er heldige, får vi 

Stens chokoladekage på vejen derned. Forældrene sø-
skende og eventuelle bedsteforældre kommer kl. 17.30 
og ser på spillene. Derefter får hver af Jer sit kirkemærke. 
Selvfølgelig synger vi også vores afskedssang og beder 
Fadervor sammen men forældrene!

8. Nu og de følgende gange handler det om vores sanser. 
Kan I prøve at snakke med Jeres forældre om de kender 
nogen, der ikke har alle deres sanser som I heldigvis har? 
Hvad betyder det at være handikappet?

15. Vinterferie for alle både bævere og ledere.
23. Kender I nogen der er døve? Hvordan klarer man sig så? 

Vi prøver flere ting, og laver også noget, der er sjovt. 

Marts
1. Fastelavn nærmer sig, og så skal der jo males fastelavns-

tønder. Her er ingen tvivl: Bæverne er de bedste!
6. Søndag: Fastelavnsfest i Elsted kirke og sognegård kl. 

14.00
8. 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?

12. Lørdag: Vi sælger lodsedler - bæverne plejer at stå ved 
brugsen med mig, og vi føler os så seje, når vi har solgt 
100. I år er gruppeturen rykket til april. Der kommer 
mere om det senere.
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Program for ulvene
December
Der er INGEN ulvemøder i december, hvor børnene har travlt med 
julekalender i fjernsynet.

6. Bæverne vil gerne have lidt hjælp til at gå Lucia på Søn-
derskovhus søndag den 6. december. Vi mødes dernede 
kl. 14.30 - bliver klædt på og går så ca. kl. 15.00. Det hele 
varer til ca. 15.45. Forældrene – de der ikke ser på – hen-
ter deres børn på Sønderskovhus kl. 16.

7. De store ulve, som går i 4. klasse kan komme på besøg 
hos troppen inden de skal rykke op efter juleferien. Bare 
rolig de bidder ikke i troppen! Mødet er fra kl. 19-21. 
Kontakt Johannes for mere information.

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

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

11. Tirsdag: KUN FOR 4. KLASSERNE! De store 4. klasse 
ulve skal starte i troppen. Deres mødedag er tirsdag fra 
kl. 19-21. Kontakt Johannes, hvis du har spørgsmål.

17. Vi går i gang med at tage et mærke, så vi kan få "pyntet" 
uniformen lidt. Vi skal arbejde med musikermærket

23. Søndag: Nytårsparade i Lystrup Kirke – nærmere pro-
gram følger.

24. Så skal der laves instrumenter
31. Nye og gamle sanglege, og vi skal vist også lege en gang 

"stopdans".



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

Program for ulvene
Februar
7. Vi synger og spiller for hinanden og laver måske et lille 

"rap".
14. FRI - vinterferie 
21. Fuldmånemøde med kage, hygge og uddeling af mærker.
28 Efter at have brugt vore øre så meget til de seneste mø-

der, skal vi nu træne de andre sanser. Vi skal lave en 
masse "kimslege", hvor vi skal se, lugte, smage og føle. 

Marts
7. Vi prøver, om vi kan komme på besøg i genbrugsbutik-

ken og høre lidt om, had der foregår der.
12. Lørdag: Vi sælger en masse lodsedler sammen med 

resten af gruppen. I år tager vi IKKE på gruppetur ef-
ter lodseddelssalg, men i stedet i april, når der er ar-
bejdsweekend. Der kommer mere information om det 
senere.

14. Genbrugsguld – vi laver sjove ting af det, der er hentet i 
genbrugsbutikken. Måske skal vi male på glas, brodere 
puder, sætte nitter i bælter, male på træbøjler eller…

HUSK udetøj til alle møder.
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November
23. Tropmøde: Abemadsløb
30. Tropmøde: Svenskermøde

December
7. Julehygge og besøg af de store ulve

Januar
11. Junior: Sig goddag til en ulv
 Trop: Forbederede nytårsparade
18. Junior: Boot Camp 1: Kommunikationsmærke
 Trop: Stabspatruljemøde og nytårsparade
23. Søndag: Nytårsparade i Lystrup Kirke – nærmere pro-

gram følger.
25. Junior: Boot Camp 2: Kommunikationsmærke
 Trop: Patruljemøde: Kommunikationsmærke

Februar
1. Junior: Boot Camp 3: kommunikationsmærke
 Trop: Patruljemøde: Kommunikationsmærke
8. Junior og  Trop: Test af kommunikationsfærdigheder
15. Vinterferie
22. Junior og  Trop: Test af kommunikationsfærdigheder

Marts
1. OBS! Vi mødes kl 17 og sælger helt vildt mange lodsedler. 

Bagefter spiser vi velfortjent aftensmad.
8. Junior og Trop: Virksomhedsbesøg
12.-13. Lodseddelsalg lørdag – efterfulgt af troptur til søndag. 
15. Fri

Program for spejdertroppen
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Fælles kalender
December
16. Ledermøde og julefrokost for ledere og grupperødder

Januar
23. Nytårsparade i Lystrup Kirke

Februar
5. Visionsdag for ledere og grupperødder

Marts
12. Lodseddelsalg

Program for spejdertroppen
22. Junior: Forberedelse til distriktsturnering: Bål
 Trop: Stabspatruljemøde
29. Junior: Forberedelse til distriktsturnering: Kort og kom-

pas.
 Trop: Patruljemøde

HUSK udetøj til alle møder. 

Hvis du ikke kan komme til et møde, 
så husk at melde afbud til en af lederne!
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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:

Kristine og Maria

fra Ulvele for den fine artikel 
om "2 ulve til Søen Rundt". 
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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Diamant X-Trem er et mega fedt 
kursus, med masser af gode, 
sjove, tørre, våde, kolde og hårde 
oplevelser, både alene, makker-
skab og en hel patrulje.

Af Kristian Pedersen Fuhlendorff

Jeg mødte op ved LIDL i Faaborg 
på Fyn, som jeg havde fået besked 
på. Det var lavet sådan, at vi 
skulle møde på forskellige tids-
punkter og forskellige steder.

Der stod en fra staben. Så fik jeg 
forseglet min telefon, fik en nød-
kuvert, et nummer (jeg var nr. 36), 
et gammelt kort, fik at vide, at jeg 

ikke måtte snakke med nogen 
eller gå med nogen, en pose mel 
med to små kartofler i og fik kon-
fiskeret mit slik, min madpakke 
og min sodavand.

Civil borger
Jeg startede med at gå hen til en 
civil borger for at finde ud af, 
hvor jeg var henne på kortet. Da 
hun havde vist mig, hvor jeg var 
og peget i den retning jeg skulle, 
begyndte jeg at gå.

Jeg fik samlet nogle poster med 
nye kort på vejen. Den første le-
vende post jeg kom til, skulle jeg 

Afsted på Diamant X-trem
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Afsted på Diamant X-trem
lave et kompas. Det jeg fik af dem 
var en magnet og vand. Til at lave 
kompasset skulle jeg bruge den 
nål, jeg havde med hjemmefra.

Nå, men jeg fik løst opgaven, fik 
en dåse flåede tomater, et stykke 
rødt stof, som jeg skulle sy et slips 
af og så fik jeg en lille seddel, 
hvor der stod, hvordan jeg skulle 
komme videre.

Da jeg havde gået et godt stykke, 
kom jeg til et træ midt på en mark. 
Så fik jeg vist, hvilken retning jeg 
skulle gå og hvor langt før jeg 
skulle begynde at finde den pind 
med mit nummer på, hvor jeg 
skulle være natten over.

Hvor er min pind?
Da jeg fandt pinden med mit 
nummer på, smed jeg tasken, 
og begyndte at sy. Så knækkede 
min nål og jeg blev nødt til at gå 
over den en anden dreng der lå 
10 m. væk for at låne en nål. Ef-
ter kort tid blev jeg færdig med 
slipset, og sad og kiggede ud i 
luften i et par timer, hvor jeg til 
sidst lagde mig til at sove selv-
følgelig under åbent himmel. Jeg 
blev vækket kl. 06:00 tror jeg, og 
fik at vide at jeg skulle pakke 
mine ting.

Efter en time blev vi alle sammen 
samlet, og jeg skal lige sige, at vi 
alle var ALENE det første døgn! 
Nå, men vi blev sat sammen to 
og to. Og når jeg siger ”blev sat 
sammen” mener jeg, at vi blev 
sat sammen med en stålwire, så 
skulle vi smide en sovepose i den 
ene rygsæk, og så måtte vi kun 
have en rygsæk med.

Så blev vi sendt på løb. Mig og 
min makker var dem, der havde 
samlet flest point, da vi næste 
morgen kl. 05:00 stod nede på 
Sydfyn, men vi havde også gået 
den længste rute vi kunne finde.
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U.F.O.
Efter 10 minutters tid skulle vi 
om og bygge en U.F.O. (Uiden-
tificeret Flydende Objekt), som 
vi skulle sejle over på en ø med. 
Det vi skulle bygge den af var: 
1 luftmadras (dobbelt), 2 bårer, 
4 rafter, 1 lægte, 1 træplade og 
4 skruer. Det var de ting vi fik 
udleveret, resten skulle vi selv 
have. Og det gik egentlig meget 
godt. Det var nemt at bygge, fordi 
vi var så gode og flittige, men vi 
hang stadig sammen i den skide 
stålwire. Men det var lidt svært 
at komme over. Det tog lang tid 
og det var kedeligt. Men alt kan 
jo ikke være lige sjovt altid!

Da vi så kommer over på øen, 
fik vi noget morgenmad og sad 
og ventede på, at resten skulle 
komme. Den, der kom sidst, var 
selvfølgelig en DDS’er. Nå, men 
da de også havde spist, skulle vi 
lave nogle konkurrencer. I en af 
dem skulle vi grave et hul, hvor 
der kunne være en kasse nede i, 
og hvis den ikke kom helt ned 
under jordkanten, fik vi lov til at 
løbe 1 km.

Regn, regn og regn…
Om aftenen stod det bare ned i 
stænger. Det var helt vild! Jeg har 
aldrig troet, at det kunne regne så 

Afsted på Diamant X-trem
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meget, som det gjorde der. Vi blev 
hentet af en traktor, smidt op på 
ladet og kørt tilbage til fastlandet 
(over vandet).

Så blev vi sat af, og nogen skulle 
med over og hente alle de ting 
der lå ovre på øen, og jeg tænkte: 
”hvorfor ikke?”. Så jeg steg på 
igen og kørte med over igen, og 
smed alle rafter, madrasser, bårer 
og alt skræl, og så skulle vi også 
lige have en båd med, og hold 
kæft den var tung. Og det blev 
bare ved med at regne. Det var 
MEGA RØV, men vi får så læsset 
af, og så alle op på ladet igen, og 
videre ud til et maskinhus på en 
gård, hvor vi blev inddelt i patrul-
jer, og så skulle vi på flygtninge 
løb.

Den første post vi var ved, skulle 
vi lave smykker ud af en slags 
metal plade, og af samme plade 
skulle vi lave en gryde, så vi 
kunne lave mad på den. Da vi 
havde fået varmet det dåsemad, 
vi havde fået udleveret, begyndte 
vi at gå op til vejen. Men da vi 
kom derop, sagde ham fra sta-
ben, at vi skulle hælde vores mad 
ned i en sort affaldssæk, og han 
skulle nok sørge for, at vi fik det 
senere.

Tortur musik
Da vi havde gået et godt stykke, 
blev vi fanget, og ført inden for i 
et lille rum, hvor der blev spillet 
”tortur musik”. En slags musik 
der skratter og flimre, som er 
lavet til at gøre folk vanvittige. 
Sådan sad vi i 2-5 timer og ud-
fyldte nogle papir. Jeg ved ikke 
præcist, hvor lang tid det var. 
Så gik vi videre i ca. 1,5 time. Vi 
kom til et sted, hvor vi lige kunne 
sidde og få et hvil. Så kom der en 
dame hen med den sorte affalds 
sæk med vores mad i. Der var en 
i min patrulje, der havde en slags 
trankia med, så vi kunne varme 
maden igen, og så spise den lun.

Efter kort tid kom damen tilbage, 
og sagde at vi skulle til at videre 
inden vi blev opdaget. Vi skyndte 
os videre, og gik til det blev lyst. 
Så gik vi et godt stykke videre, 
før vi fandt posten, hvor vi skulle 
kravle ”kommando kravl” over 
en 6-8 m. bred å på en stålvejer. 
Og vi skulle skubbe tasken foran 
os.

Efter det gik vi over til den næste 
post, som lå 500-700 meter væk. 
Vi skulle køre på svævebane over 
en sø, og svævebanen var ikke 
skæv nok, så da vi stoppede, 
skulle vi selv trække os resten af 

Afsted på Diamant X-trem
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vejen over. Og så var der lige en, 
der ville hjælpe mig med det sid-
ste stykke, så han tog fat i mig og 
rykkede tilbage. Det var jeg ikke 
helt klar på, så min finger bliv 
kørt over af det jernhjul jeg sad 
under, og jeg har stadig mærket.

En efterårsbadetur
Næste post lå 500 meter derfra, 
så det gik jo hurtigt. Der skulle 
vi skifte til badetøj, fordi vi skulle 
op i et træ, sætte os på snoren, 
og så køre svævebane over søen. 
Den svævebane vi kørte på, var 
så lavet sådan, at da vi startede, 
skulle vi svæve/køre igennem en 
masse grene, kun iført badetøj og 
så pludselig stoppede den, ude 
midt på søen. Så skulle vi springe 
i, og svømme ind til kanten. Det 
var dejlig koldt!

Vi hoppede i noget tøj igen, og 
kom over og fik lidt at spise 
(kolde ris). Da vi havde spist lidt 
begyndte vi at gå videre.

Ingen morfar til mig
Så kom vi til det center som vi 
skulle være på. Og nogen alle fik 
en lille morfar, undtagen mig og 
en der hedder Møffe. Jeg havde 
travlt med at hænge mine våde 

ting på i et træ så det kunne tørre 
i solen, og Møffe havde travlt med 
at underholde mig. Efter en time 
blev de andre vækket, og vi skulle 
til at lave mad.

Da det så var blevet godt mørkt 
skulle vi lave lejrpladser, og det 
fik vi til kl. 02:30 til at gøre. Så var 
der gratis buffet i pølsevognen og 
sodavand og cocio. Og så lagde vi 
os til at sove.

På centeret lavede vi nogle sjove, 
men sære løb. Vi havde et handi-
cap-løb, der varede 4 timer. Jeg 
var den der var blind, så jeg gik 
rundt i 4 timer, uden at kunne se 
andet end mørke. Det var meget 
sjovt at prøve, men hold fast 
hvor var det svært at åbne øjnene 
igen.

Sort Patrulje
Om aftenen kunne man forsøge 
at komme med i noget der hedder 
”Sort Patrulje” hvis man havde 
lyst, ellers kunne man gå ned og 
sove lidt.

Men jeg var selvfølgelig med. Vi 
blev inddelt i grupper af tre. Og 
jeg kom i gruppe med en fra min 
patrulje og en DDS’er.

Afsted på Diamant X-trem
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Afsted tager på Diamant X-trem
Det vi skulle gøre var at: Vi skulle 
komme over en snor der var 2 m. 
oppe i luften uden at røre den, og 
vi havde et brat som vi måtte stå 
på, og et træ vi måtte støtte på. 
Og ikke nok med det, så havde 
vi også en 50 liters dunk, vi skulle 
have med over. Hvis den rørte 
jorden, så var det forfra.

Efter det skulle vi hen til nogle 
rafter, der lå på jorden, og dem 

skulle vi så grave os under. 50 
liters dunken skulle også med 
under. Og vi havde feltspader til 
at grave med. Efter det skulle vi 
så ud og finde nogle poster, der 
var gemt rimelig godt. Jeg kan 
sige så meget, at en af dem, var 
ca. 12 meter oppe i et træ, og det 
var en 1/2 toiletrulle, vi skulle 
finde. Da vi så havde fået samlet 
10, skulle vi sætte dem sammen 
til en kode. Hvis man skulle have 
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Afsted tager på Diamant X-trem
en ledetråd, så kostede det 3 km. 
løb, 50 armstrækkere og 50 ma-
vebøgninger.

Det endte med, at min gruppe på 
3 vandt, og kom i Sort patrulje. Og 
som præmie fik vi hver en plade 
chokolade. Hvilke andre fordele 
der var ved at være med i Sort 
patrulje, ved jeg ikke.

9 timers søvn og 150 km
Til sidst regnede vi ud hvor meget 
vi havde sovet, og der blev til 9 
timer i alt. Og det var fra lørdag-
lørdag. Vi regnede også sammen 
hvor langt vi havde gået, og det 
kom op omkring de 150 km.

Det eneste der egentlig døde, var 
mine fødder. Da jeg kom hjem 
havde jeg noget der godt kunne 
være skinnebens betændelse, og 
skyttegravs fødder.

Vi lavede en helt masse sjove ting, 
altså det var et MEGA fedt kur-
sus. Og det var MEGA fedt at se 
alle vennerne igen fra de mange 
forskellige kurser.

Jeg kan stærkt opfordre alle, der 
har viljestyrken til at udfordre sig 
selv til at tage af sted. Og tro mig, 
Diamant X-Trem, er det vildeste 
og sjoveste jeg har været på. Godt 
nok ikke det hårdeste, men allige-
vel MEGA FEDT! ¤

Hvad er den vigtigste opfindelse?
I sidste nummer af Grøn Gren 
var der er en stor konkurrence: 
Man skulle sende sit forslag til, 
hvad den vigtigste opfindelse i 
hele verden er.

Af Redaktionen

Vi har fået én besvarelse. Heldig-
vis var det en rigtig god en.

Derfor et stort tillykke til Lea fra 
ulvene. Hun har vundet en stor 
flot pose spejderhagl.

Her er hendes forslag:

1. Jorden
  For så har vi et sted at leve. 
2. Huse og telte
 For så kan vi holde varmen om 

vinteren.
3. Flyvemaskiner
 For så kan vi komme på ferie.

Se med i næste nummer af Grøn 
Gren, hvor der er en ny og spæn-
dende konkurrence.  ¤
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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 er 16-20 år. De 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
 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
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2 ulve var til Søen rundt

Denne dag til søen rundt har 
været fantastisk.

 Af  Kirstine Schriver Stoltenberg og Maria 
Muum Thomsen

Først var der gudstjeneste fra 
klokken 11 til 12 henne ved bå-
let.

Da gudstjenesten var slut kunne 
man besøge de forskellige boder. 
Der var tombola hvor man skulle 
trække lodder op og man kunne 
vinde præmier hvis man var 
heldig.

Der var også frugt boden, hvor 
man kunne købe kage og vand. 
den besøgte vi tit. Man kunne 
også købe pølser hos pølse boden 
og der var mange flere boder. 

Der var nogle der gik rundt om 
Engsøen men det gad vi ikke helt, 
det regnede og var lidt for koldt. 

Vi legede nede ved søen så vi blev 
lidt våde fordi vi faldt i vandet, 
men det gik.

Men det har heldigvis været ver-
dens bedste tur til søen rundt, 
selvom det regnede lidt og var 
koldt. ¤


