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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

Unge med stemmeret
På landsmødet i maj 2010 skrev 
vi de unge ind i vedtægterne som 
"demokratiske medborgere" – 
nu er opgaven at bringe de unge 
ind i arbejdet i grupperne.

Af Michael Aagaard Seeberg,  
medlem af Hovedbestyrelsen

Det er de garvede grupperåds-
medlemmers ansvar at klæde de 
unge på til at løfte opgaven. De 
bliver ikke demokratiske med-
borgere ved at deltage i et grup-
perådsmøde en gang. Deltagelsen 
i grupperådsmødet er ligesom 
alt andet i spejderlivet drevet af 
princippet "learning-by-doing". 
Grupperådsmødet er startskud-
det til at de unge engagerer sig 
i gruppen, og på længere sigt i 
samfundets demokrati.

Klædt på til opgaven
Spejderarbejdet har allerede klædt 
de unge på til at løfte opgaven. De 
unge spejdere har lært om demo-
kratiske grundværdier igennem 
patruljen og de er fuldt rustet til 
at blive involveret i gruppens og 
korpsets demokrati. Vi skal give 
dem hele pakken nu – mere end 
bare patrulje-demokrati – for det 
fortjener de.

Vi skal stå ved, at vi er en børne- 
og ungdomsorganisation, der 
drives af og for børn og unge, 
støttet af voksne. Det er spejder-
bevægelsens ypperligste opgave 
at bidrage til at udvikle børn 
og unge til hele mennesker, der 
tager ansvar for udviklingen i 
samfundet, både lokalt og glo-
balt. Ja, det står faktisk klart i 
vores formålsparagraf, at oplære 
til selvstændighed, medansvar, 



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 20114

mindst lade de unge mærke, hvad 
det er, vi vil have de bliver gode 
til. De skal udfordres og vi skal 
kunne forklare og vise, hvorfor 
spejder gør dem bedre til at møde 
verden. Det er heri unges inddra-
gelse har sin berigtigelse.

Og lad det sidste ord være en op-
fordring: Til alle jer garvede spej-
dervenner, der læser med – brug 
denne mulighed til at bringe de 
unge i spil – det er spejderarbejde 
at ruste unge til de udfordringer, 
der møder i samfundet. Og til den 
unge spejder, der har læst med så 
langt i lederen: Vi har givet dig 
mulighed for at prøve kræfter 
med demokratiet, før du opnår 
valgret i det store samfund. Det 
har både spejderne, du selv og 
samfundet brug for. ¤

demokratisk livsholdning og 
mellemfolkelig forståelse. At ville 
udvikle til selvstændighed og 
medansvar forpligter. Det kræver, 
at vi som KFUM-Spejderne ruster 
vores spejdere til at møde verden, 
tage stilling og handle, så de på 
længere sigt får en interesse for de 
demokratiske processer i samfun-
det. Derfor skal vi inddrage unge 
for deres egen skyld – ikke for 
underholdningens skyld – men 
for at give dem talerør og give 
dem kompetencer.

Vores intentioner
Unge "nu til dags" er fokuserede 
på, hvad de kan få ud af deres fri-
tidsaktiviteter. Derfor skal vi være 
i stand til at forklare intentioner 
med vores spejderarbejde og ikke 

Unge med stemmeret

Danmarks Naturfredningsfor-
ening fylder 100 år i år. Derfor 
lægger de op til, at hele Dan-
mark gøres forårsklar søndag d. 
3. april.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Her hos os indbyder vi alle fami-
lier  i 8520 området til lokalt at 

SAMLE SKRALD. Vi mødes ved 
Lystrup Kirke kl. 12.30 , får ruter 
uddelt, mødes igen ca. kl.15.00 
til en kop varm kakao, kaffe eller 
the og en bid brød. Senere vil I se 
en omtale i Lokalavisen  -  håber 
vi på.

Vi er Ingrid Oberborbech og 
Gerda Damsgaard. ¤

Store "Samle skrald" dag
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Referat fra Gruppemødet
Søndag den 23. januar 2011 i 
Lystrup Kirke.

Tilstede: Spejdere, ledere, grup-
perådet og forældre – ca. 60 
personer.

Referent Jane Mumm Thomsen

Dagsorden
1. Velkommen til årets ordinære 

gruppemøde 
2. Valg af dirigent 
3. Uddeling af beretning fra året 

der gik. Der er mulighed for 
at stille spørgsmål til beret-
ningen

4. Kort gennemgang af nøgletal 
fra regnskabet. Der er mulig-
hed for at stille spørgsmål til 
regnskabet og budgettet for det 
kommende år.

5. Præsentation: Hvad er spejder-
arbejdet og hvorfor gør vi som 
vi gør? 

6. Valg af medlemmer til grup-
perådet 

7. Valg af to revisorer 
8. Spørgsmål til formandindens 

beretning 
9. Eventuelt

Punkt 1)
Mette Munch, formand for Grup-
perådet bød velkommen til årets 
ordinære gruppemøde, hvoref-
ter Lisbet fik ordet og foreslog 
at vi sang ”Spejderliv er leg for 
livet”.

Punkt 2)
Mette foreslog Jane Mumm 
Thomsen som dirigent, hun 
modtog valget og fortsatte dagens 
program.

Punkt 3)
Årets beretning skrevet af for-
mand Mette Munch var på for-
hånd omdelt på bordene sammen 
med regnskab og budget. Der var 
ikke spørgsmål til beretningen. 
Har man dette efterfølgende er 
man altid velkommen til at kon-
takte grupperådsformanden.

Punkt 4)
Kasserer Susanne Petersen gen-
nemgik kort regnskabet og for-
talte at grundet voldsomme 
tekniske problemer med bogfø-
ringssystemet er regnskabet ikke 
blevet revideret inden gruppemø-
det – men det bliver det inden det 
bliver trykt i Grøn Gren. 
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Hun fortalte, at overskuddet 
skyldes større tilskud fra Aarhus 
Kommune, + gavetilskud. Vi har 
bl.a. fået kr. 22.500 fra Lystrup 
Sognestøtte – disse penge er 
brugt til indkøb af 2 nye telte. Vi 
har fået kr. 4.000 fra Y’s Men’s 
Nordstjernen. Hans Jørgen An-
dersen tidligere leder og grup-
perådsformand har givet støtte 
til gruppen – dette i forbindelse 
med et ønske fra korpset om 
at flest mulige enkelt personer 
gav støtte, for jo flere som gav 
støtte til enhederne jo flere støtte-
kroner kan korpset modtage fra 
tipsmidlerne. Øvrige støtter vil 
fremgå af regnskabet.

En del af overskuddet skal hen-
sættes til næste korpslejr, solcel-
leventilationsanlæg til Skovhyt-
ten, indkøb af mastesejl såfremt 
tilskuddet fra Friluftsrådet kom-
mer i hus.

Aarhus Kommune har ændret 
tidsfrist for indsendelse af regn-
skabet, dette er ændret fra 1. 
februar til 1. marts, da mange 
foreninger ikke kan nå at blive 
færdige til februar. Regnskabet 
ligger til grund for søgning af 
næste års tilskud fra kommunen. 
Kommunen har i år også ændret 
reglerne vedr. lokaletilskud.

Der var ikke spørgsmål til regn-
skabet. Har man dette efterføl-
gende er man altid velkommen 
til at kontakte kassereren.

Punkt 5)
Lisbet startede med at fortælle 
hvorfor hun er leder, fordi man 
ikke kan være god til at være 
spejder. Der er ikke noget man 
bliver krævet for at være god nok 
som spejder. Alle har noget at bi-
drage med! Lisbet fortalte om et 
kort, hvorpå der står at ”spejder 
er TOTALUDVIKLING” som 
bygger på 4 grundelementer, det 
åndelige, det sociale, det intellek-
tuelle og den fysiske udvikling. 
I forbindelse med det åndelige 
sagde hun, ”man behøver ikke 
være kristen for at være med, 
men det kan være man bliver 
det”. Den fysiske udvikling sker i 
forbindelse med alle de udendørs 
aktiviteter som spejderne laver.

Herefter fortalte Johannes om 
”Hvad er det vi gør og hvorfor 
gør vi som vi gør”? Han fortalte 
om enhedsopdelingen, bæver, 
ulve, junior og trop, seniorer og 
klan. Vi forsøger at møde børnene 
der, hvor de er.

Bæverne har en lov som hedder: 

Referat fra Gruppemødet
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Vi leger sammen, vi arbejder sam-
men og vi holder sammen.. og det 
gør de!

Ulvene er inddelt i bander med 
hver deres bandeleder og assi-
stent. Dette fordi ulvene skal have 
forståelse for flokken som helhed 
og for bandeopdelingen. Ulvelo-
ven: En ulv adlyder den gamle 
ulv, en ulv giver aldrig fortabt.

Juniorer (fra 4. kl.) og troppen er 
inddelt i patruljer med hver en 
patruljeleder og assistent (så de 
lærer at lede) + møder for hele 
troppen samlet. Her arbejdes ud 
fra princippet, børn leder børn.

Patruljesystemet er i fokus og 
lederne er konsulenter og råd-
givere. Det er Patruljeleder (PL) 
og patruljeassistenten (PA) som 
laver programmerne. Spejderne 
siger: ”Det der før var umuligt 
– bliver muligt med støtte fra 
lederne”.

Seniorer, de har ”fri leg” – de be-
stemmer selv, og de ledere som  
er tilknyttet er rådgivende. Dog 
kan lederne bruges i forbindelse 
med praktiske gøremål eller an-
søgning om penge, hjælp ved 
arrangementer og lign. (Aktuelt 
ingen i gruppen)

Klan Go’tid  & Klan Viklaros, alle 
er lige der er ingen ledere – alle 
har et ansvar.

Tilslut kom Johannes med en op-
fordring: Er der nogen som har 
lyst til at hjælpe???? Alle er gode 
til noget.. Det bruger de også hos 
troppen, learning by burning 
(man lærer af sine fejltagelser), 
kvantitetstid – masser af tid (der 
er altid noget som er godt og det 
forgår i et andet tempo – end når 
man er i skole/på job). Fællesskab 
– vægtes meget højt, man kan 
ikke være god til spejder - alle er 
gode til noget!!

Punkt 6)
Valg til grupperådet blev fore-
taget, de omtalte personer rejste 
sig, så forsamlingen ved hvem 
der er hvem. De kandidater som 
ikke genopstillede blev takket for 
deres indsats.

Ikke på valg
Første år af 2 årig periode:
Jane Mumm Thomsen (Referent)
Genopstiller

Susanne Pedersen (Kasserer)
Genopstiller

Referat fra Gruppemødet
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Jørgen Andersen (Spejderhuset)
Genopstiller

Ole Bjerggaard (Skovhytten)
Genopstiller

Jens Jacobsen
Genopstiller

På valg
Andet år af 2 årig periode:
Mette Munch
Genopstiller

Finn Kallestrup
Genopstiller ikke

Jytte Jørgensen
Genopstiller ikke

Annette Mølby
Genopstiller ikke

Forslag til nye 
grupperådsmedlemmer
Frank Kruhøffer
far til Teresa hos ulvene og Kasper 
hos Klan Go’tid

Lene Messell
mor til Lasse hos bæverne

Der var ikke andre fra forsam-
lingen som ønskede at stille op, 

hvorved de to foreslåede kandi-
dater blev valgt. 

Punkt 7)
Valg til revisorer for det kommen-
de år blev foretaget, grupperådet 
foreslog to kandidater som begge 
blev valgt, der var ikke andre fra 
forsamlingen som ønskede at 
stille op.

Erik Bendix Jensen
Jens Frank Jørgensen

Punkt 8)
Mette takkede de afgående grup-
perådsmedlemmer for deres 
arbejde, Annette og Jytte fik 
blomster og Finn modtog 2 fla-
sker vin – Finn har gennem en 
længere årrække været gruppe-
rådsformand, Finn fortalte som 
tak, at grunden til at han havde 
været aktiv så længe skulle ses i 
lyset af, at det er sjovt at deltage 
i grupperådsarbejdet.

Herefter takkede Mette dirigenten 
og forsamlingen for at deltage. ¤

Referat fra Gruppemødet
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de har været af sted hele dagen. 
Rigtig godt gået, bævere!

Tredie eksempel
Sidst i Elsted Kirke, da det var 
meningen, at de skulle opføre 
to bibelhistorier for forældrene, 
var de så loppede, at Bævermor 
tænkte sit. Men igen – vupti – blev 
de opmærksomme og sad så fint 
og viste deres tegninger frem. De 
ventede også lige på deres kirke-
mærke! Og de fik det. Igen, igen 
godt gået bævere.

Til de kære forældre
Læg mærke til datoen lørdag den 
14.maj. Da går vi vores årlige 10 
km. tur i verdens dejligste grønne 
skov. I må selvfølgelig gerne 
komme med! ¤

Livet ved  Bæverdammen
Kan den gamle bævermor sta-
digvæk blive forbavset over 
bæverne? Ja det kan hun.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Første eksempel
Hun sidder og fortæller i rund-
kredsen, mens bæverne guffer på 
noget godt. Pludselig står Emil 
op. "Du må gerne sætte dig ned, 
Emil." Men Emil sætter sig ikke 
ned. "Jeg står og tænker på, om 
Lasse mon også har fået et stykke 
chokoladekage?", siger han. Lasse 
havde lige brug for at sidde lidt 
for sig selv henne ved vinduerne 
den dag. Og nej, han havde ikke 
fået noget kage! Rigtig godt gået, 
Emil! Her er en ægte bæver på 
udkik efter sin ven.

Andet eksempel
Bæverne – især drengene – stor-
mer rundt og leger med puderne, 
bygger huler og alt muligt – og 
de bruger også stemmerne! Men 
lidt senere sidder de ved det store 
bord på de blå stole og koncentre-
rer sig meget om at male et "kir-
kebillede" på en lille plasticplade. 
De går til opgaven med krum 
hals, og deres ideer blomstrer. 
Også da klokken er over 5, og 
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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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Program for bæverne
Marts
1. Tiden går fremad ved vi godt, men noget går også i ring. 

Det gør året for eksempel, Og nu er det igen tid til FA-
STELAVN. Bævermor må sige: Når tønderne skal males, 
er bæverne bedst.

8. Har I hørt, at der her i Lystrup bor en pige, der er ver-
densmester i handikapsvømning? Hende er der nogen 
der kender, og hende  kan I høre om i dag. I kommer selv 
til at prøve noget, der ikke er så let.

12. Lørdag. Vi sælger lodsedler ved Brugsen – de der har lyst 
til det. I begyndelsen kan det føles lidt svært, men bare 
vent til vi har solgt 100. Så er vi bare de sejeste spejdere. 
Det plejer vi at kunne gøre på godt 1 time.

15. Nu kommer foråret og vi tager NATURMÆRKET. Derfor 
må I bævere gerne tænke over, hvad naturen er for noget. 
Hvorfor er det godt, at vi passer på den? Det får vi en 
god snak om. Vi klipper en læderbæver til at hænge på 
uniformen eller trøjen – og navnet skal stå på den.

22. Denne gang vil vi prøve at bruge mange sanser: Finde 
noget udenfor, kaste med noget ret stort, løbe med vand, 
og til sidst prøver hver gruppe at tænde sit eget lille bål 
på bålstedet. Lunede flutes på en pind er godt med lidt 
syltetøj indeni.

29. Vi arbejder videre med noget med naturen.Hvis I der-
hjemme har en ting I eller Jeres forældre har fundet i 
naturen – prøv at tage den med og fortæl om den. I må 
også rigtig gerne tage en voksen med til mødet, som kan 
være med til at fortælle.

April
5. Bævermor tænker på, om gækkebreve er blevet umo-

derne. Hun vil prøve at overtale bæverne - og vise dem, 
hvor fine de kan blive. De voksne vil også gerne skrive et 
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Program for bæverne
lille vers på gækkebrevet. I kan selv være med til at folde 
en kuvert, og vi hjælper med at skrive navnet på.

12. Alle maler på et kogt æg – meget vigtigt at der er navn 
på. For så skal der trilles oppe på den store høj bag ved 
Elsted Skole! Bagefter kan man trille med sig selv. Det 
tør Bævermor ikke – hun bliver så svimmel – men hun er 
god til at gemme små chokolade påskeæg til alle bæver-
ne! Til sidst ønsker vi hinanden en GOD PÅSKEFERIE.

25. 2. Påskedag kl. 14.00 er der børnegudstjeneste i Elsted 
Kirke, hvor 3.klasserne opfører påskespil. Derefter er der 
lagkage til alle i Sognegården.

26. Danmarks Naturfredningsforening organiserer "Samle 
skrald" d. 3. april, men vi bævere gør det her hos os selv 
i dag. God ide at tage et par gamle handsker med. For 
det er jo ikke så lækkert. I kan næsten høre det på ordet 
SKRALD! Men det er jo præcis derfor det skal væk. Så 
kan vi nyde alt det fine grønne – og kan nyde fladbrød 
med is imellem til sidst. I får Naturmærket til allersidst.

30/1 Weekend for hele gruppen - info følger.

Maj – Vi arbejder på bævermærket “Kan selv”.
3. Vi går en tur til Lystrupskoven – imens vi i grupper sam-

men med en voksen nævner alle de forårstegn vi kan 
komme i tanke om. Engang så vi en dreng, der sprang ud 
af sit hus i underbukser, og straks råbte en bæver:" Det er 
også et forårstegn!" Nogen har gemt noget i skoven – vi 
ved ikke hvad.

10. Landmændene har for længst sået deres marker til. Nu 
prøver I at plante en kartoffel i en stor urtepotte. Bæver-
mor har nogen med, der har gode spirer på. For tænk Jer: 
en kartoffel er levende! Den ved, hvornår spirerne skal 
begynde at gro ud. Spørg Vitus: Han er bævernes kartof-
felekspert!
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Program for bæverne
14. Lørdag. Vi går den 10 km. gåtur, som Bævermor glæder 

sig til hele året. Vi går sammen med bæverne fra Kaløvig 
– som vi også tager på sommerlejr med – ude i skovene 
ved Moesgård. Så bliver bøgeskoven ikke smukkere. Alle 
forældre er SÅ velkomne.

17. Kun de 3 "gamle bævere", Emil, Vitus og Lasse, har 
smagt brændenældesuppe.Nu får I allesammen chancen. 
I samler nye skud, de koges lige lidt i Bævermors hjem-
melavede kyllingsuppe og så er der serveret! Hvis der er 
voksne hjælpere nok, kan vi bage flade brød på bålet og 
spise dem til suppen!

24. Kender I Lucky Luke? Han var en vild cowboy, der måtte 
kæmpe hårdt mod de fæle Daltonbrødre? Han måtte øve 
sig godt og være snedig. Det kommer I også til at prøve 
på flere forskellige måder.

31. I dag går vi en tur til Ellebækken. Det er jo en "meget 
lang og hård tur" så Bævermor tror, at en lille mad med 
bævernutella et sted på vejen derned er en god ide!

Juni
7. Bævernes fantasi slår til igen, når de maler og tegner på 

stof, der senere sys sammen til en pose. De viser også, at 
de kan pakke en pakke ind og binde bånd om også – at 
de kan selv – og nu da sommerlejren nærmer sig, er det 
ret smart at vide, hvad der er godt at tage med.

14. Afslutning med pandekager hos Bævermor Gerda Elle-
parken 18. Der hentes bæverne kl. 18.00. Vi ønsker hinan-
den enten en  rigtig dejlig sommer eller på gensyn på Bæ-
vernes Sommerlejr den 17.-19. juni. Der kommer en særlig 
indbydelse i god tid. Men nu ved I hvilke dage det er.

17.-19. Sommerlejr
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Program for ulvene
Marts
7. Vi skal på besøg i Genbrugsbutikken, som nu er istandsat 

efter branden. Medbring gerne ting, vi kan aflevere dernede.
12. Lodseddelsalg sammen med resten af gruppen. Vi skal 

have solgt en masse lodsedler, så der kan komme penge i 
gruppekassen.

14. Genbrugsguld – vi laver sjove ting af det, vi har fået lov 
at tage i genbrugsbutikken. Måske skal vi male på glas, 
brodere puder, sætte nitter i bælter, male på træbøjler, sy 
bamsetøj eller…

21. Så skal der laves lopper i massevis, og de er ikke nemme 
at holde styr på!

28. Mål med din krop – så er det nemt at finde ud af, hvor 
bred vejen er, eller hvor langt et snørebånd, du skal bruge.

April
4. Bålaften – vi leger ude og hygger os ved bålet. Mon ikke 

vi finder på et eller andet spiseligt, der kan laves på bål?
11. Påskehobby – mon ikke også, der skal plantes lidt karse?
18. Påskeferie
25. Påskeferie
30/1 Weekend for hele gruppen
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Program for ulvene
Maj
2. Intet møde, da vi lige har været på weekendtur
9. Dolkebevis – vi skal lære alt om brug og pasning af dolk.
16. Dolkebevis – og så er der ’eksamen’.
23. Hjemme hos – banderne er på besøg hos lederne. Nær-

mere besked følger.
30. Opgaveløb

Juni
2. Distriktsturnering – nærmere besked følger.
6.  Sidste møde før ferien. Vi mødes ved Spejderhuset til 

almindelig tid, og vil gerne have børnene afhentet ved 
Skovhytten i Lisbjerg Skov kl. 20.30

13. Pinseferie
17.-19. Sommerlejr – nærmere besked følger.

HUSK udetøj til alle møder!
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Marts
1. Lodseddelmøde. Vi mødes kl. 17.00 og sælger lodsedler. 

Derefter er der lækker aftensmad for spejdere og foræl-
dre, som hjælper med at sælge. Tilmelding følger.

8. Junior og Trop: Virksomhedsbesøg: vi tager på politista-
tionen. Vi mødes ved politistationen kl. 19.00 og slutter 
igen kl. 20.30. Der kommer mere info.

12.-13. Lodseddelsalg lørdag - efterfulgt af troptur til søndag. 
15. Fri
22. Junior: Forberedelse til distriktsturnering: bål (opbyg-

ning, typer etc.). Brug af økse og kniv. 
 Trop: Stabspatruljemøde: find på et mærke der skal forbe-

redes til. 
29. Junior: Forberedelse til distriktsturnering: kort & kom-

pas.
 Trop: Patruljemøde

April
5. Junior: Forberedelse til distriktsturnering: Samarbejds-

øvelser og kommunikationsøvelser. Stresse dem lidt. 
 Trop: Patruljemøde

8.-10. Distriktsturnering - der kommer mere infomation senere
12. Fri
19. Påskeferie
26. Tropmøde: Jeg kom igennem byen på en… 
30.-1. Gruppetur til Skovhytten

Program for troppen
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Fælles kalender
Marts
12. Lodseddelsalg – nærmere info følger.

April
30.-1. Gruppetur

Juni
17.-19. Bævernes sommerlejr
17.-19. Ulvenes sommerlejr

Juli
2.-9. Juniortroppens og spejdertroppens sommerlejr

Program for troppen
Maj
3. Fri
10. Junior: "Primi-kok" del 1
 Trop: Stabspatruljemøde
17. Junior: "Primi-kok" del 2
 Trop: Patruljemøde
24. Junior: "Primi-kok" del 3
 Trop: Patruljemøde
27.-29. Weekendtur: Klar til sommerlejr
31. Fri

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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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:

Stinne

fra Ulvene for den fine artikel 
om "Musikkens glæde". Artik-
len kan du finde på side 19-21.
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Musikkens glæde
Siden jul har ulvene sunget, dan-
set og leget på livet løs. De ser 
frem til at få det omtalte musi-
kermærke. For at få mærket skal 
de udføre syv ud af ni opgaver. 

Af: Stinne Olesen

De skal blandt andet kunne 
mindst 10 sange eller salmer, så 
til stor glæde består hvert møde 
af mindst to sange. Ulveungernes 
egen yndling er uden tvivl ”Vi vil 
have voksne der griner”. De har 
også skullet forberede en dans og 
optræde med den foran de andre. 
Det blev til rigtig mange flotte, 
sjove og kreative indslag. 

En anden opgave, der vakte højt 
humør, var, da de fik lov til at lave 
al den larm de kunne komme til. 
Opgaven, som bestod i at lave 
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Musikkens glæde
et slagtøjsinstrument og opføre 
et nummer, gav anledning til at 
gennemsøge spejderhuset efter 
de mest støjende genstande. 
Nogle fandt grydeskeer, andre 
glasflasker og en enkelt tog en 
stor skraldespand med stativ og 
det hele i brug. Jo, der var ingen 
grænser. 

De skulle også alle sammen lave 
deres eget rasle-instrument af 
paptallerkner og ris, og senere 
pynte dem, og det kom der en 

masse flotte instrumenter ud af. 
Sidst på mødet blev det hele kom-
poneret sammen til en sangleg til 
melodien ”På en skrammelplads” 
– meget passende. Her skulle de 
skiftevis synge, spille på raslein-
strument og spille på den ting de 
havde fundet i huset. 

Nu mangler ulvene kun få møder, 
før mærket er velfortjent deres 
eget til at pynte på uniformen. Og 
hvad der sker bagefter, er stadig 
en overraskelse. ¤
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Musikkens glæde



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Forår 201122

De er unge, de er seje, de er slet 
ikke til at vælte af pinden! De 
er juniorspejdere! Og tropspej-
derne mander sig op, så de ikke 
bliver overhalet indenom.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

I december sidste år holdt vi et 
møde, hvor de ulve, som skulle 
rykke op til juniorer, var vel-
komne. Vi annoncerede kun for 
mødet i Grøn Gren, da vi ved 
nærmere eftertanke indså, at det 
nok lige var lidt for sent at slutte 
kl. 21.00 for ulvene, som normalt 
er færdige allerede kl. 20.00. Men 
vi tog fejl! Der mødte to mega-seje 
ulve op og de deltog i hele mødet! 
Sådan!

Den lille fortælling er meget be-
skrivende for, hvordan det har 
været at få en ny sending ulve op i 
troppen. Vi overraskes altid over, 
hvor seje de er og hvor meget de 
kan. De tager virkelig godt fra!

Verdens bedste juniorspej-
dere
Nu er vi også så heldige, at vi har 
verdens bedste juniorspejdere, 
som tager de nye ulve under 
deres vinger. Det er en fornøjelse 

Troppen siden sidst
for os ledere at se, hvordan junior-
troppen bare fungerer.

Sammen har de taget Kommu-
nikationsmærket. De ved nu alt 
om koder, morse, signaler, huske-
regler og meget meget mere. De 
har så sandelig fortjent deres nye 
mærke til uniformen!

Tropserne
De ældre tropspejdere har også 
været i sving. I år lavede de 
optrinnet til gudstjenesten i for-
bindelse med Nytårsparaden. 
De havde selv været med til at 
udtænke optrinnet og det var et 
super godt optrin! Det var gen-
nemtænkt og veludført. Sådan 
skal det gøres.

Møderne efter nytårsparaden har 
tropspejderne også arbejdet med 
kommunikation. De har lavet 
nogle andre ting, som de selv 
har planlagt. De har blandt andet 
lavet et morseapparat. Meget 
avanceret!

Foråret kommer
Nu kommer foråret snart og så 
skal vi til at øve os på lejrliv. Vi 
skal være klar, så vi kan klare alle 
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udfordringer på vores sommer-
lejr. Det glæder vi os til.

Inden da skal vi have solgt en 
masse lodsedler, så vi har råd 
til at sove i nye telte, fikse vores 
patruljekasser og bygge med nye 
rafter. Vi håber meget, at alle vil 
give en hånd med, spejdere som 
forældre.

Det bliver dejligt med lidt sol og 
varme, så vi kan komme ud i na-
turen. Det er der, vi har det bedst. 

Derfor holder vi mange af vores 
møder i maj og juni i Skovhytten. 
Der kommer mere information 
om, hvornår vi skal være i Spej-
derhuset og Skovhytten. Hvis 
man er i tvivl kan man altid gå ind 
på www.lystrupgruppe.dk og se 
vores program under menupunk-
tet “Kalender”. Der står tydeligt, 
hvor vi skal være. ¤

Troppen siden sidst

Sidst i november nød både juni-
orer og tropspejdere, at der var 
sne. Masser af sne! De lavede 
hver deres borg og dystede om, 
hvem der hurtigst kunne slukke 
ilden i det andet holds borg. Og 
snart fløj der snebolde igennem 
luften!
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Gæt en leder
Mine damer og herrer! Kridt sko-
ene, gå frem i bussen og spids 
øre! Det er igen blevet tid til: 
GÆT EN LEDER!

Af Redaktionen

På billedet nederst på siden kan 
du se en ung spejder, der er på vej 
ned af en mudderbakke i fuld fart. 
Det er sjov, spas og ballade – lige 
noget for en spejder.

Men denne spejder er ikke kun 
spejder. Denne spejder er nu – 
knap 8 år efter dette afslørende 
billede blev taget – også leder i 
Lystrup Gruppe. Tro det, hvem 
der kan, men det er sandheden! 

Den er god med dig, tænker du 
nok. Og ja, den er god med mig.

Så spids din blyant og skriv fluks 
dit forslag til, hvem det er på bil-
ledet, som nu er leder i gruppen. 
Hvis dit svar bliver udtrukket 
blandt de svar, der bliver sendt 
ind, så vinder du:

En lækker pose spejderhagl! 
Hurra!

Og æren, naturligvis, samt omtale 
i næste nummer af Grøn Gren.

Så hvad venter du på? Send dit 
svar NU! Se side 2 for kontaktop-
lysninger. ¤

Hint: Det er en bæverleder·
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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 Viklaros
Klan Viklaros – Vi garanterer ikke for grin og… men næsten!
Klan Viklaros er for spejdere fra 25 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.

Klan Go'tid
Klan Go'tid er for spejdere mellem 17 og 25. De holder møde hver 
tirsdag kl. 19.00-21.00 og laver nogle totalt crazy møder!
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad Klan Go'tid er for en stør-
relse, så ring til Victor på 23 43 72 13.
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Adresseliste – Grupperådet

Gruppeledelse
Lisbet Mejlgaard, GL Rugmarken 111 86 22 68 41 

lisbet@lystrupgruppe.dk
Anette Henriksen, GA Lærkehaven 156 61 28 67 87
 anette@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
Ulveleder
Lisbet Mejlgaard Rugmarken 111 86 22 68 41 

lisbet@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, Husansv. Elsted skolevej 12 86 22 67 22 

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

ole@lystrupgruppe.dk 30 25 55 77
Frank Kruhøffer Spergelbakken 4 86 74 21 91
 frank@lystrupgruppe.dk
Jens Peter Høgh Jacobsen Birkehaven 49 86 16 47 70
 jens@lystrupgruppe.dk 20 96 46 17
Lene Messell Rugmarken 34 86 74 26 17
 lene@lystrupgruppe.dk

Adresseliste – Lederne
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Adresseliste – Lederne
Ulveassistenter
Anette Henriksen Lærkehaven 156 61 28 67 87
 anette@lystrupgruppe.dk
Claus Thomsen Bjørnholt 37 86 74 03 70
 claust@lystrupgruppe.dk
Kasper Kruhøffer Andersen Spergelbakken 4 40 59 46 78
 kasper@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
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
Rasmus Olesen Klostertorvet 10, 3. sal, vær. 22, Århus C 40 79 37 04
 rasmus@lystrupgruppe.dk
René Drongstrup Dr. Holstsvej 50, dør 99, Åbyhøj 30 22 33 12
 rene@lystrupgruppe.dk
Tommy Raahauge Kristensen Finlandsgade 18a 2. lejl. 6 61 70 85 50
 tommy@lystrupgruppe.dk 

Klan Go'tid - Klanleder
Victor Dam Svensson Brendstrupgårdsvej 9D 2, Århus N 23 43 72 13
 victor@lystrupgruppe.dk

Klan Go'tid - Klanassistent
Hanne Faurholdt Møller Engvangen 17 28 68 69 21
 hanne@lystrupgruppe.dk 

Klan Viklaros - Klanleder
Anne Stidsen Høegh-Guldbergs Gade 141, 1. tv 61 78 86 81 

anne@lystrupgruppe.dk

Klan Viklaros - Klanassistent
Poul Høg Nordlandsvej 60 G st. 3, Risskov 28 92 08 59
 poul@lystrupgruppe.dk
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OL for spejdere
Før nytårsaraden var der spas og sjov ved 
Spejderhuset. Spejdere i alle aldre dystede mod 
hinanden om æren.


