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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

Nye tider
Der sker meget efter sommerfe-
rien i Lystrup Gruppe. Vi ændrer 
mødetiderne for ulvene, junio-
rerne og troppen. Lisbet og Claus 
holder som ulveledere. Men én 
ting ændrer sig ikke: vi vil stadig 
lave sjovt, spændende og udfor-
drende spejderarbejde!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Ledersituationen hos ulvene har 
det sidste års tid været ganske 
fornuftig. Kasper og Stinne fra 
Klan Godtid har fundet tid til 
at hjælpe Lisbet og Claus med 
at styre ulvene og i foråret kom 
Anette tilbage fra barsel. Det har 
givet en tiltrængt fornemmelse af 
overskud hos lederne, da der i et 
par år har været lige få nok ledere 
hos ulvene.

Et gammelt ordsprog siger, at 
man skal stoppe mens legen er 
god. Derfor har Lisbet og Claus 
valgt at stoppe som ulveledere 
efter sommerferien. De efterlader 
en ulveflok, som er fuld af liv og 
godt humør, og det er vi meget 
taknemmelige for.

Ny gruppeleder
Hver andet år vælger lederne 
en gruppeleder. Gruppelederen 

er leder for alle gruppens ledere 
og sørger for, at de har det godt. 
Det er en vigtig opgave, da glade 
ledere laver bedre spejderarbejde 
til glæde for alle spejderne.

Siden 2005 har Lisbet løftet op-
gaven som gruppeleder samtidig 
med, at hun har været ulveleder. 
Lisbet har været til inspiration for 
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komme til at fungere så godt 
som muligt efter sommerferien. 
Problemet er nemlig, at vi ikke 
er nok ledere til at kunne dele 
lederflokken i to, så ulvene kunne 
fortsætte om mandagen og de 
andre enheder om tirsdagen. 
Det ville kræve, at vi fandt 2-3 
nye ledere inden sommerferien 
og det slog vi hurtigt hen som en 
umulig opgave. Vi har før prøvet 
at skaffe nye ledere hurtigt og det 
har allerhøjst givet en enkelt. Så 
2-3 nye ledere ville være godt, 
men umuligt på så kort tid.

Vi gik derfor videre med det ud-
gangspunkt, at alle enhederne 
skulle have møde samme dag. 
Det ville gøre det muligt for os le-
dere at hjælpe hinanden på tværs 
af enhederne. Som bonusgevinst 
ville det skabe grobund for et 
bedre lederfællesskab på tværs af 
enhederne. Vores kære kasserer, 
Susanne, har sagt mange gange, 
at kendskab giver venskab. Og 
det vil vi gerne efterprøve.

Vi lagde os fast på tirsdag, fordi 
det er tirsdag, at de fleste enheder 
i forvejen har møde. Derfor er det 
“kun” ulvene, som skal flytte dag. 
Vi er klar over, at det skaber noget 
bøvl og det beklager vi. Men vi 
tænkte, at det var bedre, at fær-

os alle med sit gode humør, vilde 
idéer og store evne til at fortælle 
spejderne om, hvad kristendom 
er for en størrelse. Hun har været 
med til at skabe det sammenhold, 
som er mellem lederne i gruppen 
i dag. Et sammenhold som giver 
lederne energi og lyst til at bruge 
mange timer på at lave godt 
spejderarbejde. Og dét nyder 
spejderne godt af til møderne og 
på turene.

Lisbet har løftet en kæmpe opga-
ve og efterlader et par meget store 
sko, som den nye gruppeleder 
skal udfylde. Hun vil heldigvis 
gerne fortsætte som gruppeassi-
stent og kan på den måde hjælpe 
den nye gruppeleder med at 
komme på plads og finde sig til 
rette. Det er vi meget glade for!

Lederne valgte Johannes, som den 
nye gruppeleder. Han glæder sig 
til at løfte opgaven og ser frem til 
et godt samarbejde med lederne, 
Lisbet og grupperådet.

Nye mødetider
Da Lisbet og Claus sagde, at de 
ville stoppe som ulveledere, gik 
lederne i tænketank. Vi brugte 
to ledermøder på at vende gode 
idéer og nye tanker, så det kunne 

Nye tider
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Nye tider
rest muligt blev påvirket af, at vi 
flyttede mødedage.

Da tirsdag var valgt som fælles-
møde dag, fik vi den idé, om vi 
kunne starte og slutte møderne, 
så det bedre passede med spejder-
nes energiniveau og sengetider. 
Derudover ville vi gerne, at vi 
have bedre mulighed for at køre 
sammen til Lystrup, da mange 
af lederne kommer fra Århus og 
sparer meget tid ved at køre sam-
men fremfor bus. Derfor kom vi 
frem til de nye mødetider.

Bæverne
Bæverne flytter vi ikke på. Det 
passer fint, at de starter kl. 16.30 
og slutter kl. 18.00. Der er de fri-
ske og nogenlunde fulde af energi 
på trods af en lang dag i skole, 
SFO og eventuelt fritidsordning.

Ulvene, junior  og trop
En af fordelene ved at have møde 
samme dag er, at det bliver nem-
mere for spejderne at rykke op 
til den næste enhed. Og hvis 
starttidspunktet er det samme, 
så bliver det endnu nemmere. Så 
skal man møde op samme dag og 
samme tid, som man plejer, men 
bare være sammen med nogle an-

dre spejdere. Smart, tænkte vi.

Ulvene har altid har møde fra 
18.30-20.00. Det passer godt for 
dem, at det ikke slutter for sent. 
Så det holder vi fast i, når ulvene 
mødes om tirsdagen efter ferien.

Juniorspejderne plejede at være 
fra 19.00-21.00. Da de nye juniorer 
rykkede op i januar, fik vi en del 
tilbagemeldinger om, at kl. 21.00 
var lige det seneste at slutte. Det 
har vi taget til efterretning og ryk-
ket juniorernes mødetidspunkt til 
18.30-20.30. De starter og slutter 
en halv time tidligere end nu og 
vi håber, at det passer bedre ind i 
deres døgnrytme.

For at gøre det lidt nemmere for 
os ledere og for at troppen kan 
lave fælles ting med juniorerne, 
har vi valgt også at rykke deres 
mødetid en halv time frem. De 
møder derfor også 18.30-20.30 
efter ferien. Vi håber, at det ikke 
skaber for mange problemer, men 
kan gøre det lidt nemmere even-
tuelt at nå lidt lektier efter mødet, 
hvis der lige er en matematikop-
gave, der skal løses, eller et par 
sider dansk, der skal læses.

For os ledere betyder det, at vi 
starter både ulve, juniorer og trop 
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Nye tider
kl. 18.30, at vi noget nemmere 
kan få det hele til at hænge sam-
men. Vi kan mødes inden mødet 
og planlægge aftenen, så vi ikke 
forstyrrer hinanden mere end 
godt er.

Udfordringer
Udfordringer er der nok af. Vi 
skal finde en måde at dele Spej-
derhuset på, så vi alle sammen 
kan være der. En stor del af løs-
ningen på den udfordring er, at 
vi vil være mere udenfor, både 
ulve, juniorer og trop. Og vi vil 
bruge Skovhytten lidt mere til 
møder. Det er så fantastisk at 
holde møder i Skovhytten, da der 

Vi har lovet at stille cykelvagter 
ved Århus Y's Men's Club Nord-
stjernens cykelrally i Risskov 
torsdag den 25. august fra ca. 
kl. 17.

Af Jane Mumm Thomsen

De har flyttet ruten på grund af 
vejarbejde i Risskov – den foregår 
nu inde omkring Nordvestpassen 
og Risvang Allé, så nu skal vi 
gerne stille med 20 cykelvagter! 

Alle kan deltage, bare du er over 
18 år. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.

Det giver et godt tilskud til grup-
pens kasse på 4.000 kr., når vi stil-
ler op med cykelvagter. Det er ca. 
100 kr. pr. medlem i gruppen.

Der kommer mere information 
om det i starten af august. Vi 
håber, at I har lyst til at hjælpe os 
med at løfte denne opgave. ¤

Vagter til cykelløb

er mere plads og højere til loftet. 
Så det vil vi gøre lidt mere i som-
mermånederne.

Vi er overbeviste om, at fordelene 
ved én mødedag og ét startstids-
punkt for ulve, juniorer og trop, 
opvejer udfordringerne. Vi håber, 
at I kan få det til at passe, så vi 
ses til spejder om tirsdagen efter 
sommerferien. ¤
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Vinder af den store konkurrence!
Mine damer og herrer, bævere 
og ulve, juniorer og tropsere, se-
niorer og rovere, ledere og grup-
perødder og alt andet godtfolk! 
Vinderen af den store konkur-
rence er fundet!

Af Lodseddel-udvalget

Igen i år har vi solgt lodsedler og 
det har givet en god slat penge til 
gruppens kasse. Tak til jer alle for 
jeres store indsats! Så er der råd 
til nye madrasser, solcelleanlæg 
i Skovhytten, nyt tovværk og 
meget mere spejder-materialer. 
Dejligt!

I år har vi haft en konkurrence. 
Hver gang man var med til at 
sælge lodsedler, fik man et lod i 
konkurrencen. Hvis man deltog 
til et møde eller fik solgt alle de 
lodsedler, man havde fået med 
hjem, så fik man et lod. Hvis man 
deltog om lørdagen, fik man også 
et lod. Og hjalp en forældre til, fik 
man et trejde lod.

Vi har nu gjort lodderne op og 
brugt en nummergenerator på 
nettet,  www.random.org, som er 
en side, der leverer fuldstændigt 
tilfældige tal udfra atmosfærisk 
støj.

Det er derfor med stor glæde og 
usvigelig sikkerhed, at vi kan 
annoncere, at den helt tilfældigt 
udtrukne vinder af 2 biografbil-
letter:

Christina Blomstrøm 
fra Klan Gotid

Et stort tillykke til hende og vi 
håber, at hun nyder filmen og 
kornene. Vi ser frem til at få en 
tilbagemelding om, hvordan fil-
men var.

Derudover har vi også selv vun-
det i konkurrencen, som korpset 
afholdte. De har trukket lod 
blandt alle de forsider, som blev 
indsendt i forbindelse med salget. 
På hvert bundt af 10 lodsedler var 
der en forside. Vinderen af den 
flotte præmie, et lækkert bade-
håndklæde er:

Lasse Dedekam Messell 
fra Ulvene

Et stort tillykke til Lasse og vi 
håber, at han får glæde af hånd-
klædet i sommerferien. ¤
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Søen Rundt - skal du være med?
Igen i år holder vi Søen Rundt. 
I år bliver det søndag den 11. 
september. Det er samme dag, 
som Danmarks Naturfrednings-
forening og friluftsrådet holder 
Naturens dag, så vi tænkte, at de 
to ting passer så godt sammen, at 
de skal holdes samme dag.

Af Søen Rundt udvalget

Så hvis du har lyst til at bage en 
kage, stå på en post, give en hånd 
med oprydning søndag eller være 
med til at flytte grej lørdag, så 
vil vi gerne kvittere med et stort 
TAK! Vi sender efter ferien infor-
mation rundt, hvor I kan melde 
tilbage, hvad I gerne vil hjælpe 
med.

Vi har lært meget af de sidste to 
års Søen Rundt. Vi prøver hvert år 
at gøre det lidt bedre og smartere 
end året før. Så i år vil vi lave en 
lang liste over alle de opgaver, 
der skal løses, så man selv nemt 
og hurtigt kan se, hvad man skal 
gøre, hvis man er sat på en op-
gave. Vi håber, at vi på den måde 
slipper for træls spildtid, hvor 
man bare står og venter på at få 
besked om, hvad man skal give 
sig i kast med.

Søen Rundt er en vigtig begiven-
hed for gruppen. Det er en god 
måde for os at vise hele byen, 
hvad det er for noget, vi spejdere 
laver. Derudover giver det et til-
skud til gruppens økonomi, så vi 
har råd til at lave sjovt og spæn-
dende spejderarbejde. Og når vi 
så samtidig synes det er sjovt at 
lave Søen Rundt, så er det jo en 
ren win-win situation!

Uddeling af foldere

Igen i år skal vi have husstands-
omdelt en folder. Det kommer 
til at fungere på den måde, at 
man til spejdermødet tirsdag 
d. 30. august kan komme op i 
Spejderhuset fra kl. 16.30-20.30 
og vælge den rute, man gerne vil 
dele foldere ud på. Hvis man ikke 
afhenter en rute, så får man tildelt 
en af de ruter, som er tilbage. Så 
hvis I kigger forbi Spejderhuset 
den dag, så kan I selv vælge.

Folderne skal uddeles fra d. 1.-7. 
september.

På forhånd tak for hjælpen og 
vi glæder os til at se jer til Søen 
Rundt! ¤
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neste vejr. Så vi rigtig kunne nyde 
forårsskoven i al dens pragt!

Små kæle-frøer
Og tænk, der var allerede små, 
små frøer og tudser. Bævermor 
bliver varm om hjertet ved at se 
sådan et lille fuldendt dyr i en 

Livet ved  Bæverdammen
Kan der mon være forbindelse 
mellem lodseddelsalg og lyse-
grønne bøgetræer? Ja, vi var nem-
lig på gruppelejr, weekenden 30. 
april - 1. maj, som en belønning 
for veloverstået lodseddelsalg.

Af Gerda Damsgaard-Madsen

Ved Brugsen gik det helt forry-
gende! Alma, Sofie og Amanda 
var med fra start. Så kom Emil 
og lillebror Magnus. Der er godt 
nok spejderkrummer i den dreng! 
Han solgte 2 helt selv!

Weekenden var også arbejdslør-
dag for grupperåd og forældre 
– og tak fordi der kom så mange! 
Vorherre belønnede os med det fi-
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lige så fuldendt lille bævernæve. 
Alma var den eneste bæver – men 
hun fik så meget ros af de andre 
ledere, at det så ud som om hun 
groede en halv meter. I det hele 
taget er det en rigtig god idé, at 
store og små kan være sammen, 
arbejde sammen og lege sammen, 
som vi gjorde. Det vil Bævermor 
gerne være med til igen. Som 
Tobias fra Troppen sagde:" Det er 
båer dæili…”.

At samle skrald er knapt så dej-
ligt. Men de gjorde det, bæverne. 
Bævermor var rimelig stolt af 
dem! Det sjove er, at de også fin-
der sære ting, som de endda tager 
med hjem.

Forårstegn
Bæverne talte forårstegn forleden 
og der kom mange, mange bud. 
De er godt nok kvikke de dejlige 
bævere. Selvfølgelig sagde de med 
det samme: grønne blade, græs, 
blomster, varmere og lysere dage, 
påskeferie. Men også bål udenfor, 
klatre i træer, vandpytter, shorts 
og T-shirts og sand i vejsiden 
(Oliver), vejarbejde (Christian), 
forlystelserne åbner – cirkus kom-
mer (pigerne), Insekterne (Emil). 
Is, sagde Lasse, og så sagde Chri-
stian: “Mænd og damer, der bliver 

tykkere og tykkere, fordi de spiser 
for mange is!

Det problem har bæverne heldig-
vis ikke – og de må hellere få en 
god, stor madpakke med den 14. 
maj til gåturen i Moesgård skov 
og strand .Og bliver det ikke 
solskin er det bare med at have 
regntøjet i rygsækken. Det skal 
nok blive en fin tur! Vi følges jo 
med bæverne og deres leder Ka-
ren Vibe fra Kaløvig. Dem, vi også 
følges med på sommerlejren. Så 
lærer vi hinanden at kende inden 
vi skal af sted – det har vi meget 
gode erfaringer med.

Så vente sommerlejren forude – 
Troldelejr i år. I har fået sedlen og 
vi håber mange kan komme med. 
Bjørnebo ligger sådan et skønt 
sted med stejle bakker og herlig 
natur. Vi glæder os allerede!

Til sidst er at sige: DEJLIG SOM-
MER TIL ALLE og på gensyn efter 
ferien i uge 34.

For nye bævere er det bedst, at de 
lige vænner sig til at gå i skole, og 
at vi får rykket de "gamle" bævere 
op til ulvene. Derfor starter de nye 
op i uge 36, tirsdag den 6. septem-
ber kl 16.30, som vi plejer. ¤

Livet ved  Bæverdammen
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Genbrugsguld, supersælgere i 
Elev, lopper og meget mere har 
præget foråret hos Ulvene.

Af Anette Henriksen

Ulvene har været på besøg hos 
genbrugsen i Lystrup, hvor vi 
hørte om det store arbejde som 
Folke kirkens korshær laver 
for at drive genbrugsbutikken i 
Lystrup. Ulvene fik lov til at gå 
rundt i forretningen og vælge 
nogle genbrugsting, som de til 
et af de næste møder skulle for-
vandle til den pureste guld. 

Der blev lavet nyt tøj og smykker 
til tøjdyr. Udsmykket vaser og ly-
sestager, som nu pryder ulvenes 
værelser derhjemme. 

Supersælgere
Vi brugte i flokken en aften på 
at sælge lodsedler i Elev, og vi 
må konstatere at ulvene er nogle 
gode sælgere. De var næsten ikke 
til at stoppe da de var begyndt. 
På halvanden time fik ulvene 
solgt 73 lodsedler. Hvilket betød 
at Anette måtte give flødeboller 
den efterfølgende mandag, da 
hun havde væddet på, at hun 
ikke troede at ulvene kunne sælge 
over 50 lodsedler.  

Dolkebevis
2. klasserne har taget dolkebevis 
over to mandage, så nu kan de 
bare snitte på live løs. Dem der 
havde lyst har også lært at hugge 
brænde. Mens 2. klasserne har 
øvet sig på reglerne for brug af 
dolk og økse, har 3. klasserne 
spillet spil og fået lopper.

Ny mødedag
Efter sommerferien får ulvene ny 
mødedag – nemlig tirsdag fra kl. 
18.30 til kl. 20.00. ¤

Nye ulvehyl fra rådsklippen
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Alting har en ende, synger Shubi-
dua. Og det er så sandt, så sandt, 
men også en smule trist. Efter 
ferien siger vi farvel og tak til 
Lisbet og Claus, som har løftet en 
kæmpe opgave som ulveledere.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Som frivillig spejderleder er det vig-
tigt, at lysten til at lave spejderarbejde 
er dét, som driver værket. Men det 
sker for alle, selv de bedste, at lysten 
slipper op og man skal prøve noget 
nyt. Det er sket for Lisbet og Claus og 
vi vil gerne sige tak med manér.

Lisbet
Lisbet har været ulveleder i man-
ge, mange år i Lystrup Gruppe. 
Faktisk så mange år, at mange af 
de unge ledere i gruppen har haft 
Lisbet som ulveleder. Det giver en 
helt fantastisk sammenhæng i en 
spejdergruppe, når nogen er med i 
så mange år og hele tiden kan være 
med til at binde fortiden sammen 
med nutiden, så fremtiden bliver 
bedre. Dét har Lisbet i den grad 
været med til og det har mange 
ulve nydt godt af i årenes løb.

Derfor skal der lyde et kæmpestort 
spejderråb fra os til dig, Lisbet. 
Tak for de mange gode år vi har 

haft sammen. Det har været en 
fantastisk lærerig og spændende 
tid sammen. Det arbejde, du har 
gjort som ulveleder, vil sætte sine 
spor i mange mange år fremover.

Claus
Der var engang et gruppemøde, 
hvor en leder fortalt, at nu var der 
ved at være alvorlig brug for en eller 
syv hjælpende hænder. Der var ikke 
ledere nok. Efter mødet gik Claus op 
til Lisbet og sagde, at han gerne ville 
hjælpe som ulveleder, for børnene 
skulle da have mulighed for at gå til 
spejder! Det var en dejlig nyhed og 
straks så fremtiden lysere ud!

Siden den dag har Claus taget godt 
fra. Han har været en stor hjælp hos 
ulvene og givet mange ulve nogle 
gode og uforglemmelige spejderop-
levelser. Derfor skal der lyde et højt 
ulvehyl fra os alle som tak for den tid 
og energi, som du har lagt i spejder-
arbejdet. Uden dig havde vi ikke haft 
den ulveflok, som vi har i dag.

Tak!

Derfor tak til jer begge. Vi håber, 
at vi ses igen en anden gang. Må-
ske til Søen Rundt? Vi glæder os i 
hvertfald til det sker. ¤

Ulvehyl og farvel!
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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
Juni
2. Distriktsturnering for bæver og ulve. Se indbydelsen her: 

Distriktsturnering bæver2011

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 Ellepar-
ken 18. Der hentes bæverne kl. 18.00. Vi ønsker hinanden 
enten en  rigtig dejlig sommer eller på gensyn på Bæver-
nes Sommerlejr den 17.-19. juni. Der kommer en særlig 
indbydelse i god tid. Men nu ved I hvilke dage det er.

17.-19. Sommerlejr

August
16. Som vi plejer, mødes vi i Spejderhuset kl. 16.30. Spæn-

dende at høre, hvad vi hver især har oplevet i ferien. Vi 
leger de gode gamle bæverlege. Det er et hyggemøde: vi 
snitter pinde, vi tænder selvfølgelig bål og varmer noget 
godt.

23. Denne gang er den sidste med de “gamle” bævere. Vi ser, 
hvad vi finder på. Måske går vi til Ellebækken og mel-
lemlander på Bævermors terasse. Ved I godt, at ulve me-
get godt kan lide deres næser – det fejrer vi med NOGET!

30. Bævermor tænker på, hvad vi skal lave i dag, da er vi 
ikke så mange. Kan vi få biler nok, ville det være dejligt 
med et smut til Skovhytten. Det ser vi til. Måske er der et 
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Program for bæverne
par forældre, der kan få tid til at køre med os derover.

30. Oprykning for bæverne  til ulvene. Det er kl. 18.30!

September
6. Så starter den nye sæson for bæverne “rigtigt”. Det er 

nemlig i dag nye bævere kan møde op. Vi tager selvfølge-
lig godt imod dem. Vi leger navnelege. Laver løb rundt i 
haven og høre de nye om, hvad de er interesserede i.

 Hver gang hører vi i september og ind i oktober om vores 
fælles bøn Fadervor. Som jo begynder med, at vi siger: 
“VOR FAR, du som…”. Vi må altså sige Far til største 
der findes. Jesus har selv fortalt os det! Og det er en stor 
glæde for Bævermor, når forældrene er med i kredsen, 
når vi slutter af. Måske kan I planlægge at komme 7 min. 
før kl 18.00. Det giver også ro på bæverne, når flere kan få 
en voksenhånd at holde i.

11. Søen Rundt - der kommer mere info senere!
13. Der er ikke møde på grund af Søen Rundt.
20. Denne gang mødes vi kl. 17.00 v. SPEJDERHUSET. VI 

fordeler os i bilerne og kører til SKOVHYTTEN i Lisbjeg 
skoven.Vi sætter et landt bord op, sætter vores med-
bragte mad frem og spiser sammen.Lederne fortæller 
lidt om sig selv og om spejderarbejdet, imens bæverne 
finder små frøer!! VI leger også alle sammen og slutter kl. 
ca.19.15. PS. bedst at alle selv tager bestik og tallerkener 
med til sin egen familie.

27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke – der kommer mere 
information om det senere. Det starter kl. 18.00 og der er 
aftensmad!

HUSK udetøj til alle møder!
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Program for ulvene
Juni
2. Distriktsturnering for bæver og ulve.
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.

August
23. Første møde efter sommerferien – vi hygger og snakker 

om oprykning
30. Oprykning, goddag til de nye ulve

September
6. Bål – hvordan bygger man et bål og hvad brænder bedst
11. Søen Rundt - der kommer mere info senere!
13. Intet møde på grund af Søen Rundt
20. Opdeling i bander og ryste sammen opgaver – fuldmåne 

møde
27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke – der følger mere infor-

mation. Det starter kl 18.00 og der er aftensmad!

HUSK udetøj til alle møder!
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Program for troppen
Juni
7. Junior: Juniormøde
 Trop: Færdig til sommerlejr
14. Fælles afslutning i Skovhytten

Juli
2.-9. Sommerlejr på Endelave

August
20.-21. Maskot a lot - der kommer mere info senere!
23. Opstart efter ferien
30. Junior: Oprykning af ulve til juniortroppen
 Trop: Oprykning af juniorer til troppen

September
6. Fælles møde: Hvem er vi og forberedelse til Søen Rundt
10.-11. Opsætning til Søen Rundt
13. Intet møde pga. Søen Rundt
20. Patruljemøder
27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke – information følger!

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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Fælles kalender
August
16. Ledermøde
20.-21. Maskot a lot
23. Første møde i alle enhederne efter ferien

September
10.-11. Opsætning til Søen Rundt
13. Ledermøde
27. Sommerlejraften i Lystrup Kirke – information følger!
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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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Så er denne spejdersæson ved at 
være slut og sommerferien ven-
ter lige om hjørnet. Heldigvis 
slutter det ikke helt, for vi skal 
på sommerlejr. Det bliver helt 
vildt argh!

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

I år skal vi til Endelave. Det er en 
lille hyggelig ø, som ligger i Hor-
sens fjord. Temaet er sørøvere og 
vi glæder os til vi skal afsted.

De sidste par møder har vi brugt 
på at blive klar til sommerlejr. 
Patruljekasserne er blevet tjek-
ket igennem og tingene er blevet 

malet, så man let kan se, hvor de 
hører til. Selve kasserne er også 
blevet fikset. Der er kommet 
hylder i, så der kan stå klodskas-
ser. Det var en tiltrængt omgang 
opfriskning af dem, men nu er de 
klar til endnu en sommerlejr. Kas-
serne er vel snart 15-20 år gamle, 
så at de stadig hænger sammen, 
er egentlig ret fantastisk. Det er 
kram :-)

Politistation
Men vi har lavet meget andet end 
patruljekasser siden sidste num-
mer af Grøn Gren. I marts var vi 
på politistationen i Århus, hvor 

Troppen siden sidst
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vi fik en flot rundvisning. Både 
spejdere og forældre var inviteret 
og det var en stor succes.

Alle synes det havde været spæn-
dende. Faktisk så spændende at 
spejderne kom noget senere hjem 
end lovet. Det beklager vi meget, 
men vi håber, at det var det værd. 
Det synes vi, at det var.

Økser, kniv og bålkappe
Derefter stod den på forberedelse 
til distriktsturnering. Juniorerne 
skulle lære om økser, knive og 

save, så de var helt klar til udfor-
dringerne. Desværre var der ikke 
mange, der kunne komme med 
på distriktsturnering, så vi kom 
ikke afsted. Det betyder dog ikke, 
at træningen er spildt. Tværtimod 
så betyder det blot, at juniorerne 
er i kampform til sommerlejren.

Troppen fik den super idé, at de 
ville lave bålkapper og der er gået 
en del tid med. Det tager tid at 
sy “Lystrup Gruppe” bag på en 
bålkappe, når man skal sy hvert 
eneste bogstav fast. Men øvelse 
gør mester og til sidst blev de 

Troppen siden sidst
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Troppen siden sidst
færdige (måske var det også fordi 
de fik fat i noget stoflim, at det 
pludselig gik hurtigt).

Jeg kom gennem byen på...
En gang hver eller hver anden 
måned har vi et tropmøde. Så 
laver juniorerne og troppen noget 
sammen. Det kan være en dyst, en 
løb eller noget helt tredje. I april 
var det et lidt anderledes løb. 
Løbets tema var: “Jeg kom gen-
nem byen på…” og det spejderne 
kom igennem byen på denne 
gang var sofaer. Vi havde skaffet 
nogle gamle sofaer og hvert hold 
fik så udleveret en sofa. Jo yngre 
spejdere, jo lettere var sofaen.

Og så gik den vilde jagt rundt i 
byen. Lederne jagtede spejderne 
på cykler og i bil og spejderne var 
kun helle, hvis de sad på deres 
sofa. Imens de stakkels spejdere 
blev jagtet skulle de finde poster, 
hvor de kunne samle point sam-
men.

Det var et sjovt syn, der mødte 
indbyggerne i Lystrup den aften. 
Det er ikke hver dag man ser 6 
spejdere, der kommer slæbende 
med en sofa, kaster den på jorden 
og hopper op i den, mens en bil 
fyld af ledere kører op på siden 

af dem for at fange dem. Det 
var mindst lige så sjovt, som det 
lyder.

Sommerlejr
Resten af møderne er som sagt 
gået med at gøre både juniorer 
og trop klar til sommerlejr. Ju-
niorerne har fået tjek på, hvordan 
man laver primi-mad, men trop-
pen har fikset patruljekasser og 
andet.

Så vi er helt klar til sommerlejr 
nu. Og vi glæder os. Efter ferien 
bliver det spændende at se, hvor-
dan det kommer til at virke med, 
at vi skal have møde samtidig 
med ulvene. Vi glæder os til at der 
kommer mere liv i huset og at vi 
kan lave sjove og spændende ting 
sammen med ulvene.

Vi ses på Endelave! Og til dem, 
der ikke skal med, så ses vi efter 
ferien!

¤ God sommer ¤
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Dejligt vejr gør mange ting lidt 
nemmere. Især når den lørdag 
er arbejdsdag i Lystrup Gruppe. 
I år havde vi kombineret det 
med gruppetur, så mens foræl-
drerne kunne give en hånd med 
at friske Skovhytten op, lavede 
vi spejderaktiviteter med bør-
nene.

Af Johannes Damsgaard-Bruhn

Vi havde en lang liste af ønsker 
til, hvad vi gerne ville have fikset 
i Skovhytten. Den største opgave 
var at få installeret solceller på 
taget, så der kunne blive sat ven-
tilation op. Det vil forbedre inde-
klimaet i Skovhytten betragteligt, 
at der ikke er nær så fugtigt.

Madrasserne bliver mindre sna-
skede, hytten bliver nemmere 
at varme op og som bonus laver 
solcellerne strøm nok til, at vi kan 
få lidt lys i hytten. Ikke meget, 
men bare lidt lys, som gør det 
nemmere at være derovre, når 
mørket falder på. Det er jo en pri-
mitiv hytte og det skal det fortsat 
være. Men det er nu rart at kunne 
se, hvor man er, når man skal på 
toilet midt om natten.

I år var der mødt mange forældre 
op til arbejdsdagen. Jeg tror ikke, 

at vi har været flere før. Det er vi 
meget glade for! Et stort tak for 
det store arbejde I gjorde!

Vi har allerede planer for, hvor-
dan vi organiserer det bedre 
næste år, så der ikke er nogen, 
som ikke har en opgave at give 
sig i kast med. Vi beklager, at det 
kunne være svært at få et over-
blik over, hvad man kunne gøre. 
Næste år laver vi en stor planche 
med alle opgaverne, en udførlig 
beskrivelse af dem og hvem man 
skal kontakte, for at vide mere. Vi 
er jo kun frivillige, der gør det så 
godt vi kan, så vi lærer hele tiden, 
hvordan vi kan gøre det bedre.

Gruppetur
Imens forældrene fiksede hytten, 
installerede solceller og gjorde 
rent, lavede vi spejderaktiviteter 
med spejderne. Den enlige bæver 
og ulvene tog på løb i skoven, 
mens juniorne og troppen gik i 
kast med en kastemaskine.

Da ulvene kom tilbage, skulle de 
også igang med lidt pionering. 
Sammen med Karen lavede de 
en flot forhindringsbane. Ulvene 
var helt utroligt hurtige til at 
finde ud af, hvordan man binder 
besnøringer! De skulle bare se 

Arbejdsdag og gruppetur
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det en eller to gange og så kunne 
de selv lave krydsbesnøringer, 
vinkelbesnøringer, dobbelthalv-
stik og tømmerstik. Før vi havde 
set os om, havde ulvene og den 
enlige super-seje bæver lavet en 
flot forhindringsbane.

Kastemaskinen var måske et lidt 
større projekt end først antaget. 
Så klan Go'tid tog mere og mere 
over, da byggeriet gik ind i sin 

Arbejdsdag og gruppetur
afsluttende fase. Det betød blandt 
andet, at der skulle løftes en ret 
stor sten op på kastemaskinen, så 
der var en god tung kontravægt 
på den. Og det endte da også med, 
at den faktisk kunne skyde.

Hapset af Gerda
Juniorerne og troppen blev hap-
set af Gerda, som så sit snit til at 
få fjernet de rådne træstammer, 
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Arbejdsdag og gruppetur
der lå i siden af stien op mod 
Skovhytten. Hun gav dem økser, 
spader og andre redskaber, tog 
kommandørhatten på og satte 
dem i sving. Og i sving kom de! 
De huggede, hakkede, gravede, 
skubbede, maste, prustede, 
svedte og knoklede i timevis. 
Resultatet var flot: træstammer-
ne blev hakket i tusind stykker 
og resten skubbet over i krattet. 
Det pyntede!

Samtidig med alt det her skulle 
vi have lavet mad. Vi skulle lave 
grubbesteg. Det er lækkert og 
nemt. Man graver et hul i jorden, 
forer det med sten, tænder et bål i 
hullet og venter et par timer. Når 
stenene så er mega varme, lægger 
man en steg, helst af svinekød, 
ned i hullet og dækker det til 
med jord igen. Når der så er gået 
en 2-3 timer, så er kødet lækkert 
og mørt.

Desværre havde Johannes glemt, 
at lægger man en kold sten på 
som låg, så tager den al varmen. 
Så kødet skulle lige en tur på 
panderne for at være helt stegt. 
Men det blev lækkert og vi spiste 
alle 6 kg!

Dagen sluttede af med et dejligt 
lejrbål med sang, sketches og godt 
humør. En dejlig afslutning på en 
dejlig dag!

Søndagen stod vi tidligt op. Vi 
havde jo et program, vi skulle 
nå! Efter morgenmaden hejste vi 
flaget og så var det tid til en an-
dagt. Karen og Gerda fortalte og 
spejderne lyttede med store ører. 
Det var både noget med dumme 
kæmper, modige soldater, en tro-
fast hund, der ofrede sig for sin 
ven og meget meget mere.
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Resten af formiddagen gik med et 
sjovt stafetløb for hele gruppen. 
Spejderne blev delt op i tre hold 
og dystede i mange forskellige 
discipliner: sækkeløb, kast med 
redningsreb, kryds og bolle og 
meget meget mere.

Efter frokost skulle hytten gøres 
ren, toiletterne tømmes og udsty-
ret pakkes. Vi hjalp hinanden og 
blev hurtigt færdige, så vi kunne 
tage til Spejderhuset og læsse 
udstyret af.

Det var en dejlig tur! Det var dej-
ligt at se, at hele gruppen kunne 
hygge sig sammen og more sig. 

For os ledere var det rart at være 
sammen med hinanden, for det 
er vi jo ikke til møderne. Og for 
spejderne var det sjovt for de små 
at kunne se, hvad de store var for 
nogle og hvad de lavede af sjove 
og spændende ting.

Vi glæder os til næste år og hå-
ber, at både forældre og spejdere 
vi bakke op om arrangementet 
igen! ¤

Arbejdsdag og gruppetur
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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
Johannes Damsgaard-Bruhn, GL Oslogade 14, st.tv., Århus N 40 86 98 95
 johannes@lystrupgruppe.dk
Lisbet Mejlgaard, GA 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
Signe Richter Henriksen Ørnebakken 15 30 22 13 71
 signe@lystrupgruppe.dk

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 30 78 12 54 

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



Grøn Gren ¤ KFUM-Spejderne i Lystrup ¤ Sommer 2011 31

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 40 86 98 95
 johannes@lystrupgruppe.dk

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
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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