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Søndag d. 9. september 2012
9.30 - 15.00
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Hos KFUM-Spejderne i Lystrup er vi 
ca. 80 engagerede medlemmer i alderen 
6–70 år. Vores formål er bl.a. at lære børn 
og unge selvstændighed, medansvar og 
demokratisk livsholdning, og det gør 
vi gennem spændende og udfordrende 
aktiviteter. KFUM-Spejderne  har en 
folkekirkelig tilknytning.

Udgivet af: KFUM-Spejderne i Lystrup
 Elsted Skolevej 4
 8520  Lystrup
 www.lystrupgruppe.dk
 info@lystrupgruppe.dk
Trykkeri:	 Egaa	Offset
Oplag: 4.500 stk.
Omdeling: Folderen er husstandsom-

delt i Elev, Elsted og Ly-
strup. Derudover kan den 
findes	på	offentlige	steder	
til fri afhentning.
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Naturen smager godt. Især om efter-
året. Det vælter frem med lækre ting 
om efteråret, som er lige til at spise. Så 
det er lige præcis det, vi skal til Søen 
Rundt 2012! Så tag en gaffel med og 
kom med på en oplevelsestur i naturens 
spisekammer.

Søndag den 9. september holder vi Søen 
Rundt for 5. gang. Det glæder vi os rigtig 
meget til! Vi har fundet på en masse nye 
og sjove aktiviteter, som vi er spændte 
på at vise frem.

Vi starter Søen Rundt med en tur 
rundt om Egå Engsø. Det er en 5 km 
tur, så det er en god mulighed for at få 
rørt benene lidt. Efter gåturen holder 
Lystrup Kirke friluftsgudstjeneste og 
FDF's dygtige brassband spiller med. 

I år kan du prøve kræfter med 
"Smagsprøven". Kan du dufte forskel 
på karry og paprika? Eller smage forskel 
på to æble-sorter? Eller se forskel på en 
lækker champignon og en dødbringende 
fluesvamp?

I denne folder er der også lidt om, 
hvad vi laver til spejder. Hvis du ligesom 
os kan lide at være ude i naturen, kan du 
læse lidt om, hvad vi laver. Måske er det 
også noget for dig?

Der skal lyde en stor tak til vores 
annonce- og præmiesponsorer for deres 
fine	opbakning.

Vi	glæder	os	til	at	se	dig!	 ¤

Velkommen
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9.30 Vandretur ved Egå Engsø. Vi starter på parkeringspladsen ved DCH's klub-
hus.	Turen	tager	en	times	tid.	Der	er	en	gratis	kop	morgenkaffe	til	de	friske	
undervejs.

10.00	 “Tutten”	åbner,	så	du	kan	købe	en	kop	morgenkaffe	og	hjemmelavet	bolle	
eller kage. "Tutten" lukker inden friluftsgudstjenesten.

11.00 Friluftsgudstjeneste på aktivitetspladsen ved Hans Boas. Salmerne bliver 
akkompagneret til tonerne fra et FDF mini-brassband. Medbring gerne sid-
deunderlag. Hvis det regner, sørger vi for, at pladsen er overdækket, så vi 
kan sidde i tørvejr.

12.00 Aktivitetspladsen, ”Smagsprøven” og "Smageriet" er åbne.

	 ”Tutten”	er	åben	igen	–	her	kan	du	købe	kaffe,	the,	vand,	frisk	frugt	og	
hjemmebagt kage.

 “Bålbiksen” er åben - her kan du købe popcorn, som du selv kan lave over 
bål. Det er også her, at du kan få udleveret udstyr til at lave perler og bolde.

 "Pølseboden" er åben og sælger lækre pølser lige fra grillen.

14.30 Vi trækker en vinder af konkurrencen i denne folder.

15.00	 Søen	Rundt	lukker	for	denne	gang.	 ¤

Program
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Aktiviteter

Smagsprøven
Kom og se, hvad du ved om naturens 
mange forme, smage og dufte. Du skal 
bruge både din mund, næse, hænder og 
øjne, hvis du skal klare "Smagsprøven".

Smageriet
I Smageriet kan du prøve nogle nye og 
spændende ting over bål. Vi har lavet en 
masse små lækkerier, som du selv kan 
riste, stege eller koge over bål.

Du kan også vælge at prøve en menu, 
hvor vi har sammensat nogle lækkerier, 
som vi synes, passer rigtig godt sammen.

Lækkerierne koster mellen 5 og 25 kr, 
så	husk	at	have	kontanter	med.	 ¤
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Egå Engsø

Aktivitetsplads

Betaling
Vi tager desværre ikke Dankort, så husk 
klingende mønt!

Boder
På aktivitetspladsen er der rig mulig-
hed for at få stillet sulten. Du kan købe 
pølser	 eller	 en	kop	kaffe	og	 et	 stykke	
kage, hvis det er den søde tand, der skal 
mættes. Du kan også købe frisk frugt og 
kildevand.

Hvis du mere har lyst til lidt bålmad, 
sælger vi også popcorn, du selv kan lave 
over bål.

Bus
Hvis man kommer med bus nr. 18, skal 
man stå af ved tankstationen (Lystrup-
vej/Vejlbjergvej), og så er der ca. 10 
minutters gang til Engsøen.

Parkering
Der er en gratis ubemandet parkering 
på den tidligere Lystrupvej.

Toiletter
Der	forefindes	et	gammeldags	das	ved	
shelterne på naturlegepladsen.

Aktivitetsplads
Aktiviteterne er samlet på aktivitets-
pladsen. Pladsen ligger ved shelterne. 
Det gratis at prøve alle aktiviteterne og 
du kan prøve dem lige så mange gange, 
du vil!

Flødebollemaskine
Du	kan	træne	dit	boldøje	ved	flødebol-
lemaskinen.	Ram	plet	og	grib	en	fløde-
bolle. 3 bolde koster 5 kr. Overskuddet 
går	til	Spejderhjælpen.	 ¤

Info
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Det er den 22. juli 2012. Klokken er 
07.00 og en trompet-fanfare gjalder 
ud over de tusindvis af gule telte, der 
bader i solens første varme-famlende-
stråler. Græsset knaser blødt under de 
35.000 par fødder, der søvnigt finder 
vej ud under åben himmel. Det er fem 
korps. Det er Spejdernes Lejr. Det er 
begyndelsen på et ni-dages eventyr 

med international horisont, fællesskab 
uden grænser og læring for livet.

Sådan startede Spejdernes Lejr 2012, den 
største spejderlejr i Danmarks historie. 
Fra Lystrup Gruppe tog vi 72 spejdere i 
alle aldre afsted. Den yngste spejder var 
6 år og den ældste 71 år! Alle spændte 
på en oplevelse af de helt store.

mini-ARoS, byløb
verdens længste snobrød
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Stormpløkkens kvarter
Vi lå i et kvarter sammen med næsten 
1.000 spejdere fra Aarhus nord. Ved 
siden af vores kvarter lå Bardunens 
kvarter, hvor spejdere fra Aarhus syd, 
Odder og Samsø boede.

Vi ville vise hele lejren, at spejdere 
fra Aarhus er de sejeste spejdere. Så vi 
lavede et vartegn for vores to kvarterer: 

en miniudgave af ARoS, komplet med 
regnbue og kunstudstilling! Det var et 
imponerende bygningsværk. 10 meter 
på hver led og syv meter højt! Når man 
gik rundt i regnbuen fem meter over 
jorden, var der en fantastisk udsigt over 
vores to kvarterer og lejren.

Det tog os tre dage at bygge mini-
ARoS. Vi startede onsdag aften og lør-

mini-ARoS, byløb
verdens længste snobrød
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NEM BORGERSERVICE

NEM BORGERSERVICE
på Lystrup Bibliotek

TÆT PÅ DIG

ΩΩ Du kan få hjælp til bestilling af NemID 

og pas ΩΩ Personalet kan vejlede dig i digi-

tale selvbetjeningsløsninger med NemID.

ΩΩ Der er ingen sagsbehandling µµ

i biblioteksbetjent BORGERSERVICE.

Men du kan jo samtidig bruge alle 

bibliotekets øvrige tilbud.

Lystrup Bibliotek

Bystævnet 4 B, Tlf.:8713 1980

ÅBNINGSTIDER

Med betjening
Mandag og torsdag 12 - 18
Tirsdag og fredag 10 - 15.30

Uden betjening

Alle dage 07 - 22

Fuld Borgerservice fi nder du på Rådhuset 
(Tårnindgangen). Læs hvad du kan få hjælp 
til på www.aarhus.dk

dag formiddag blev det hele færdigt, så 
da de første spejdere ankom til lejren, 
kunne	de	se	vores	flotte	store	vartegn,	
miniARoS.

Nye venner
Torsdag var et kvartersdag. Om formid-
dagen skulle vi på løb. Alle grupperne 
havde hjemmefra forberedt en aktivi-
tet, som var en kopi af en atraktion fra 
Aarhus. Der var Friheden, skøjtehallen, 
musikhuset og meget meget mere. Så 
det var bare at gå i gang.

Spejderne dystede i skiskydning, på 
skøjtebanen, i bungee jump, hestevæd-
deløb og meget meget mere! Alt sam-
men tilpasset og planlagt, så det kunne 
afvikles på en græsmark.

Det var sjovt, men det bedste ved 
det	hele	var,	at	vi	alle	fik	en	masse	nye	
venner.

Verdens længste snobrød
Efter en sjov formiddag med fart over 
feltet, skulle vi om eftermiddagen laver 
noget endnu vildere: vi ville slå verdens-
rekorden for snobrød!

Rekorden lød på 30,15 meter, så det 
var ikke en helt let opgave, vi havde 
sat os for. Men som spejdere ved vi, at 
arbejder vi sammen, så kan vi opnå selv 
de vildeste ting!

Vores snobrød skulle være 50 meter 
langt. Det sværeste ville blive at vende 
hele brødet uden at det knækkede. 200 
spejdere i perfekt samarbejde vendte 
uden problemet brødet i et snuptag. På 
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30 sekunder blevet brødet løftet, løsnet 
fra ophænget, drejet, sat fast igen og 
sænket ned over kullene. 

Operationen blev udført fuldstæn-
digt perfekt! Brødet knækkede ikke og 
det var bagt næsten perfekt på samtlige 
50 meter!

10 minutter efter var brødet klar. 
Rekorden var i hus med et snobrød på 
49,67 meter. På få minutter blev hele 
brødet	knasket	og	guffet	af	 sultne	 	og	
meget stolte spejdere.

Vil du med næste gang?
Vi glæder os allerede til igen at dufte af 
røg, sove i telt og have det sjovt ude i 
naturen.	Skal	du	med?	 ¤

www.lystrupgenbrug.dk

Lystrup Genbrugs Center
Sønderskovvej 4
8520 Lystrup
Tlf. 8622 5562

Lystrup Møbel Genbrug
Møgelgårdsvej 39
8520 Lystrup
Tlf. 8622 6233

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00

Torsdag dog til kl. 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 13.00 - 17.00

Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Lystrup Genbrug
Stort udvalg i tøj, fodtøj, tasker, smykker, 
bøger, legetøj, køkkenudstyr, glas, keramik

Møbler, billeder, kunst,  PC-udstyr, radio og TV, 
CD, DVD, VHS, grammofonplader mm.

Møbler afhentes 

GRATIS

Al overskud bruges til lokalt ungdoms- og hjælpearbejde i Lystrup området 
samt Kirkens Korshærs sociale hjælpearbejde
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IT-klasser
Projekt Indien & Kirgistan

Musiklinje
Idræt med fodbold-
og badmintonlinier 

Sy&Design&Håndværk 
              Friluftslinie 
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Rønde Efterskole
www.rondeefterskole.dk

Sidst i april var knap 30 elever og 3 lærere fra 
Rønde Efterskoles „Projekt Kirgistan“ i Kirgistan 
for, i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, 
at lave hjælpearbejde blandt gadebørn og fat-
tige i hovedstaden Bishkek. Opholdet var en 
uforglemmelig og overvældende oplevelse for 
alle. Vi har bedt Chris give sit bud på, hvad der 
gjorde størst indtryk.

Chris Lehmann skriver om den aften, hvor han 
fulgte socialarbejderne Fatima og Akin i deres 
opsøgende arbejde med at finde gadebørn og 
tilbyde dem et hjem:

Vi havde været ude på opsamlingsturen i næ-
sten 3 timer, og vi var nået til det sidste stop. 
Den gamle busstation bygget i samme firkan-
tede stil som alle de andre gamle Sovjet-byg-
ninger. Den var næsten lagt fuldstændig øde, 
der var ikke en sjæl at se, og heller ingen bus-
ser. Minibussen stoppede, og vi fik at vide, at vi 
godt måtte følge efter socialarbejderne.
De to gadebørn, vi havde samlet op tidligere, 
blev siddende bagerst i bussen. Den ene sov, 
og den anden var godt på vej til det. Udenfor 
bussen var verden et mindre trygt sted. Man 
kunne høre hunde gø voldsomt i det fjerne, og 
der var ingen stjerner på himlen. Bag en lille 
mur ved busstationen gik der to varmerør. Et 
lille stykke vej henne lå en dreng og sov un-
der dem på nogle papkasser. Socialarbejderne 
fik ham vækket, og han satte sig op på rørene 
og snakkede med Fatima. Samtalen foregik på 
russisk eller kirgisisk, så vi forholdt os bare i 
baggrunden. Flere gange mens de snakkede 
med drengen, døsede han hen. Til sidst fortalte 
vores tolk, at drengen tog med. 
Da vi kom ind i bussens lys, var det tydeligt, 
at han havde haft et hårdt liv. Han så meget 
yngre ud, end han var, og han var meget sky 
og stille...

Med Rønde Efterskole til Kirgistan
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Jeg var så heldig at få mulighed for 
at deltage i Spejdernes Lejr 2012 som 
forælder til en stolt bæver. Det var 
fantastisk at være med til at give disse 
små spejdere en så stor og usædvanlig 
oplevelse som denne lejr.

Af Michael Weidinger, far til Frederik

Det var meget specielt for børnene at se 
og opleve så mange mennesker samlet 
et sted, alle som en del af samme fæl-
lesskab og med et helt specielt sam-

menhold	på	 tværs	 af	 geografi,	 kultur	
og sprog.

Desuden var det skønt at lære de 
forskellige ledere lidt bedre at kende 
omkring bålet, når de små var blevet lagt 
i soveposerne. Det giver et godt indblik 
i hvad det vil sige at være spejderleder, 
og omvendt giver det også lederne et lidt 
bedre kendskab til de enkelte spejderes 
familiebaggrund og værdier. Endeligt 
var det dejligt at kunne hjælpe lidt til, og 
så	have	det	enormt	sjovt	ovenikøbet.	 ¤

Far på lejr

IT-klasser
Projekt Indien & Kirgistan

Musiklinje
Idræt med fodbold-
og badmintonlinier 
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Rønde Efterskole
www.rondeefterskole.dk

Sidst i april var knap 30 elever og 3 lærere fra 
Rønde Efterskoles „Projekt Kirgistan“ i Kirgistan 
for, i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, 
at lave hjælpearbejde blandt gadebørn og fat-
tige i hovedstaden Bishkek. Opholdet var en 
uforglemmelig og overvældende oplevelse for 
alle. Vi har bedt Chris give sit bud på, hvad der 
gjorde størst indtryk.

Chris Lehmann skriver om den aften, hvor han 
fulgte socialarbejderne Fatima og Akin i deres 
opsøgende arbejde med at finde gadebørn og 
tilbyde dem et hjem:

Vi havde været ude på opsamlingsturen i næ-
sten 3 timer, og vi var nået til det sidste stop. 
Den gamle busstation bygget i samme firkan-
tede stil som alle de andre gamle Sovjet-byg-
ninger. Den var næsten lagt fuldstændig øde, 
der var ikke en sjæl at se, og heller ingen bus-
ser. Minibussen stoppede, og vi fik at vide, at vi 
godt måtte følge efter socialarbejderne.
De to gadebørn, vi havde samlet op tidligere, 
blev siddende bagerst i bussen. Den ene sov, 
og den anden var godt på vej til det. Udenfor 
bussen var verden et mindre trygt sted. Man 
kunne høre hunde gø voldsomt i det fjerne, og 
der var ingen stjerner på himlen. Bag en lille 
mur ved busstationen gik der to varmerør. Et 
lille stykke vej henne lå en dreng og sov un-
der dem på nogle papkasser. Socialarbejderne 
fik ham vækket, og han satte sig op på rørene 
og snakkede med Fatima. Samtalen foregik på 
russisk eller kirgisisk, så vi forholdt os bare i 
baggrunden. Flere gange mens de snakkede 
med drengen, døsede han hen. Til sidst fortalte 
vores tolk, at drengen tog med. 
Da vi kom ind i bussens lys, var det tydeligt, 
at han havde haft et hårdt liv. Han så meget 
yngre ud, end han var, og han var meget sky 
og stille...

Med Rønde Efterskole til Kirgistan
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Vi	skal	prøve	at	finde	ud	af	hvad	majs,	
æbler,	korn	og	kartofler	kan	bruges	til,	
og selvfølgelig skal vi også lave bål! 

Efteråret betyder også at det bliver 
tidligere mørkt. Det skal udnyttes med 
en (u)hyggelig gåtur med lommelygter 
og historier.

Sidst men ikke mindst så nærmer 
julen sig! Vi skal julehygge med nissen 
på loftet og på løb rundt på grunden. 
Det	er	nemlig	sjovt	at	være	bæver!	 ¤

Vil du være med? Skriv til Katia 
på katia@lystrupgruppe.dk

Vi holder møde hver tirsdag kl. 
16.30-18.00 i Spejderhuset.

I efteråret skal vi hos bæverne høre 
noget om Bæverdammen. Vi skal lære 
noget om hvor bæveren lever og hvilke 
fjender den har. Efter nogle gange skal 
vi optage de nye i bæverdammen ved 
en suuuuuper hemmelig ceremoni. Er 
du nysgerrig? Så kom og bliv bæver!

Bæverne
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I efteråret skal vi ulve både være i sko-
ven og ved søen. Vi undersøger, hvad 
det er der kribler og krabler i skoven 
og svømmer i søen. Og måske finder vi 
nogle flere frøer at kysse?

Vi skal også tage et mærke til uniformen 
som hedder “gør det selv”, hvor der 
skal laves en masse lige fra æble-på-bål-
hapsere til hjemmelavet papir.

Bål	skal	vi	have	flere	gange,	for	det	
elsker ulve, og så skal vi selvfølgelig lege 
en masse junglelege. 

Ulvene holder egentlig til i Seeone-
bjergene ude i junglen. Når vi har fuld-
månemøde fortæller Akela, førerulven, 
historier om junglen og det er her nye 
ulve	optages	i	flokken	og	her	ulvene	får	
deres mærker til uniformen.

I september skal vi på weekendtur 
til Skandinavisk dyrepark, hvor vi skal 
se de rigtige ulve og sove i en lavo. Se-
nere på efteråret skal vi på en hyggelig 
efterårsweekend i vores hytte i skoven. 
Det	bliver	et	godt	efterår	i	junglen!	 ¤

Vil du være med? Skriv til  
Karen på karen@lystrupgruppe.dk

Vi holder møde hver tirsdag kl. 
18.30-20.00 i Spejderhuset.

Ulvene
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Juniorene starter efteråret med at byde 
velkommen til fire nye ledere. Fire  er-
farne spejdere, som kommer med en 
masse nye fede ideer. 

Vi skal blandt andet bruge møderne på 
at tage et mærke om kommunikation, 
lære om hygiejne og madlavning, når 
det hele foregår over bål. 

Derudover skal juniorene ud på 
nogle helt nye og spændende løb, hvor 
vi bliver udfordret på helt nye måder. 

Sidst men ikke mindst så skal vi bare 
have	det	sjovt	og	hygge	os!	 ¤

Vil du være med? Skriv til Rasmus 
på rasmus@lystrupgruppe.dk

Vi holder møde hver tirsdag kl. 
18.30-20.30 i Spejderhuset.

Juniorerne
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I troppen arbejder vi i patruljer. Pa-
truljer er mindre teams, hvor I skal 
samarbejde om at løse forskellige op-
gaver. En opgave kan være svær for én 
og superlet for en anden og derfor er 
patruljen et super godt sted, hvor alle 
kan bidrage med det man er god til.

Vi kan lære en masse af hinanden i pa-
truljen. Sammen med troplederne er du 
som tropsspejder med til at planlægge 
nogle af de ugentlig møder. Møderne 
foregår enten samlet eller i patruljen.

En nat i november tager vi på et 12-ti-
mers løb i Marselisborg-skoven. Og med 
”løb” mener vi ikke at vi løber og løber 
og løber. Nej, natten byder på en masse 
aktiviteter rundt i skoven. Hvert år har 
natløbet et nyt tema – de seneste år har 
bl.a. budt på Valhalla, Batman, James 

Bond og Siriuspatruljen Man finder 
rundt ved hjælp af kort og kompas – om 
man vil gå eller løbe, må man selv om.

Derudover tager vi på ture, hvor vi 
overnatter i telt, shelter eller bivuak – 
det gør vi på alle tider af året. I løbet af 
efteråret skal vi bygge tårne af rafter, 
tonse rundt i skoven og måske mærke, 
hvordan badevandstemperaturen er i 
oktober. Vi skal blive beskidte, våde og 
trætte og vi skal prøve at klare os selv 
helt	uden	de	voksne.	 ¤

Vil du være med? Skriv til Anne 
på anne@lystrupgruppe.dk

Vi holder møde hver tirsdag kl. 
18.30-20.30 i Spejderhuset.

Troppen



Konkurrence
1. Hvor mange gange har vi holdt Søen 

Rundt?
2. Hvor langt blev snobrødet?
3. Hvem spiller til friluftsgudstjene-

sten?
4. Hvornår skal ulvene på tur?
5. Hvornår holder juniorerne møde?

Skriv dit navn her:

Find svar på spørgsmålene og deltag i 
konkurrencen om flotte præmier!

Det	eneste	du	skal	er	at	finde	svar	på	de	
fem	spørgsmål.	Aflever	svarerne	i	"Tut-
ten" og deltag i konkurrencen.

Vi trækker lod kl. 14.30 til Søen 
Rundt. Du kan se på www.soenrundt.
dk om du har vundet.

1. præmie: Hurtigttørrende håndklæde
2. præmier: 5 mug og spork
3. præmier: 10 knæklys

Er du tilhænger af økologisk, lækkert 
mørt og smagfuldt kød i mange
udskæringer, gode priser og tilbud. 
Så kig forbi vores frostafdeling. Dine
smagsløg vil aldrig glemme dig for 
disse sublime oplevelser.

Vi gør gerne tingene lidt anderledes. 
Blandt andet leverer vi osten uden
vaccum og plastic, men altid frisk 
udskåret, fra dagen før levering.

Anemonerne.dk kendt for friske øko-varer og lave priser


