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Søen 
Rundt

Søndag d. 11. september 2011
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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Så er det igen tid til Søen Rundt. I år 
har vi valgt at koble os samme med Na-
turens Dag 2011. Det er Danmarks Na-
turfredningsforening og Friluftsrådets 
mærkedag for naturoplevelser. Formålet 
er at åbne naturen for besøgende. Te-
maet for Naturens Dag er  "Oplevelser 
med vand". Vi glæder os meget til at 
præsentere alle de sjove og spændende 
aktiviteter, vi har fundet på!

Det er fjerde år, vi afholder Søen Rundt. 
Hvert år har der været mange ude og se, 
hvad det er for noget. Vi er glade for, at 
vi kan få mulighed for at vise jer, hvad 
det er vi laver til spejder og give jer mu-
lighed for at prøve det. Vi synes, det er 
så sjovt og spændende at være spejder, 
at alle skal have mulighed for at prøve 
det, om så kun én dag om året.

Vi har en overraskelse efter frilufts-
gudstjenesten. Vi glæder os meget til at 
vise, hvad det er, vi har planlagt!

Vi har i år en aktivitet, hvor vi træk-
ker lod om fine præmier. Vi har kaldt 
aktiviteten for "Vand-løbet" og det er 
gratis at deltage. Du kan læse mere om 
"Vand-løbet" på side 4 og 5.

Der skal lyde en stor tak til vores 
annonce- og præmiesponsorer for deres 
fine opbakning. På www.soenrundt.dk 
kan de se en sponsorliste og efterføl-
gende billeder fra dagen.

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 KFUM-Spejderne i Lystrup byder på en overraskelse!

12.15 Aktivitetspladsen, ”Vand-løbet” og "Badebroen" 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 og pandekagedej, 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.

14.45 Vi trækker en vinder i aktiviteten "Vand-løbet".

15.00 Søen Rundt 2011 lukker for denne gang. ¤

Program
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Aktiviteter

Til Søen Rundt 2011 kan du prøve mange forskel-
lige spejderaktiviteter. Nogle aktiviteter kræver 
styrke, andre at man tænker sig om og nogen 
begge dele! Vi håber, at du synes aktiviteterne er 
sjove og spændende. Og skulle du få lyst til mere, 
så læs på bagsiden af denne folder, hvordan du 
kan blive spejder. Vi glæder os til at se dig!
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"Vand-løbet"
Har du mod på at løse 5 poster, så kan 
du være med i lodtrækningen om flotte 
præmier. Vi trækker lod blandt de rig-
tige svar på posterne kl. 14.45. Du kan 
også efterfølgende se på hjemmesiden 
www.soenrundt.dk om det er dig, der 
har vundet "Vand-løbet".

Post 1
Der lever mange fugle ved Egå Engsø. 
Men ved du, hvilke der er og hvordan 
de ser ud? Hvis du kan finde de rigtige 
fugle blandt de mange forslag, vi har 
sat op, så kan du svare rigtigt på den 
første post.

Post 2
I naturen er der ferskvand og saltvand.  
Kan du smage forskel på dem? Vi har 
hjulpet dig lidt og puttet lidt sukker i 
ferskvandet. Gad vide, hvor mange der 
er af hver? 

Post 3
På bunden af søen lever der mange 
små dyr. På denne post skal du bruge 
dine fingre og se, om du kan tælle, hvor 
mange dyr vi har fundet og gemt i mud-
der. Du skal være fingernem, for de er 
hurtige, de små dyr!

Post 4
Vi har fået udviklet et meget specielt 
værktøj til Søen Rundt: et krabbe-
kompas! Med et krabbe-kompas kan 

man nemt finde krabber i sandet. Gad 
vide, hvor mange krabber der egentlig 
gemmer sig?

Post 5
På den sidste post i "Vand-løbet" skal 
du først lave en dybdevandsmåler og så 
måle, hvor dyb søen er et bestemt sted. 
Det er præcisionsarbejde, som kræver 
både tålmodighed og at man bruger 
hovedet. Men vi er sikre på, at det kan 
du sagtens klare!

Vandraketter
Hvis du er til vilde vandkræfter, så er 
vandraketterne lige noget for dig! Vi har 
lavet ramper og raketter, så de er klar 
til, at du kommer og sender raketterne 
afsted i en vældig fart. Vjuss og så er 
de afsted!

Samarbejdsøvelse
Kan du ramme en spand på 5 meters 
afstand med en vandpumpe? Det ly-
der nemmere end det er. Det finder du 
ud af, hvis det er dig, der skal holde 
spanden. Men hvis I arbejder godt 
sammen, bliver spanden hurtigt fyldt 
med vand og du behøver ikke tørre 
dig i solen.

Badeænder
Vi har lagt en masse ænder ud ved ba-
debroen. De er nogle hurtige små nogen, 
de ænder! Kan du hjælpe os med at få 
dem fanget igen? ¤
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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 og pandekage-
dej, så du selv kan lave det 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.

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

Toiletter
Der forefindes et gammeldags das ved 
shelterne på naturlegepladsen.

Aktivitetsplads
I år vil alle aktiviteterne være samlet 
på aktivitetspladsen. 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. ¤

Lystrupvej

Vie
ng
ev
ej

P

P

Egå Engsø

Aktivitetsplads
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danskere i gennemsnit 3 timer og 15 mi-
nutter på at se fjernsyn – om dagen!

Al arbejde hos spejderne i Lystrup 
Gruppe er frivilligt og ulønnet. Og leder-
arbejdet i vores bæverflok er selvfølgelig 
ingen undtagelse. Vi får ikke løn, men 
vi bliver rigeligt betalt i gode oplevel-
ser med glade børn. Vi vil meget gerne 
fortælle meget mere om hvad vi laver. 
Hvis du har fået lyst til at høre mere, 
er du meget velkommen til at tage fat i 
en af os til et bævermøde! Du kan også 
ringe til Johannes på 40 86 98 95 eller 
johannes@lystrupgruppe.dk

Har du mere har mod på at være le-
der for ulve, juniorer eller tropspejdere, 
vil vi selvfølgelig også meget gerne høre 
fra dig. ¤

Hvis du ikke ved alt om, hvordan man 
binder et trompetstik, besnører en 
rafte eller bygger et pyramidebål, gør 
det altså ikke noget. Det kan vi lære 
dig, hvis du har lyst til at lære det! Det 
eneste, der virkelig betyder noget, er, at 
du har lyst til at tilbringe nogle glade 
timer sammen med en flok herlige og 
livlige unger.

Der er lidt arbejde involveret i at være 
med som leder hos spejderne – det vil vi 
ikke lægge skjul på! Vi mødes med vores 
bævere hver tirsdag kl. 16.30-18.00, og et 
par gange i løbet af året tager vi også på 
tur i weekenden. Men det er heller ikke 
et fuldtidsarbejde at være spejderleder! 
De fleste af os bruger mellem 2 og 3 timer 
om ugen. Til sammenligning bruger vi 

Vores kære bæverleder, Gerda, synes, at det 
kunne være godt, hvis unge friske kræfter ville 
tage over. Så hvis du går med en spejderleder i 
maven, eller kender nogen der gør, vil vi meget 
gerne høre fra dig!

Vil du være leder?
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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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Hvad er spejder?
Der er mange forestillinger om, hvad spejderi 
er for noget. Det er noget med at hjælpe gamle 
damer over vejen, spise forkullede snorbrød og 
fare vild i skoven. Eller er det?! Hvis du vil vide 
lige mere om, hvad spejder egentlig er for noget, 
så er her et par smagsprøver!

Vi tager på sommerlejr!
Hvert år tager spejderne i Lystrup 
Gruppe på sommerlejr. Bæverne er 
afsted i en forlænget weekend, ulvene 
3-5 dage, juniorspejdere og tropspejdere 
tager afsted sammen i en uge.

På sommerlejr går dagene med sjove 
og spændende aktiviteter. Igennem leg 
lærer spejderne mange praktiske fær-
digheder, men også at arbejde sammen 
og tage ansvar.

Jo ældre spejderne er, jo mere deltager 
de i de daglige gøremål. Juniorspejdere 
og tropspejdere laver for eksempel selv 
al deres mad over bål. Også havregrøden 
til morgenmad!

På de næste sider kan du læse lidt 
om de forskellige sommerlejre i år. Du 
kan læse om bævernes troldetur, ulvenes 
spiontræningslejr og juniorspejdernes 
og tropspejdernes farlige sørøverlejr. 
Hvis du gerne vil læse mere om sommer-
lejrerne eller se flere billeder fra dem, så 
gå ind på www.lystrupgruppe.dk.

Spejdernes Lejr 2012
I Danmark er der fem spejderkorps: Det 
Danske Spejderkorps (DDS), De grønne 
Pigespejdere, Danske Baptisters Spejder-
korps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig 
og KFUM-Spejderne. Alle fem korps er 
medlem af den internationale spejderor-
ganisation. Den kan du læse mere om på 
www.spejderne.dk.

Sammen er vi 59.000 børn og unge, 
som hver uge får ting til at ske. Vi er 
kreative og prøver grænser af med hjælp 
fra hinanden.

I 2012 holder vi lejr sammen i Holste-
bro. Det er første gang, at vi holder en 
lejr for alle fem korps! Det glæder vi os 
til. Vi regner med, at der kommer 35.000 
spejdere, som skal bo i telt i en uge. Det 
kan du læse mere om på side 14.

God læselyst!
Vi håber, at du får en bedre idé om, hvad 
spejder er for noget. Og hvem ved? Må-
ske får du lyst til at være med? ¤
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&I Bjørnebo på bæver-
sommerlejren ville jeg 
ønske, at I havde været 
en flue på væggen!

kasket. Og så fine og troldeagtige bæ-
verne kom til at se ud!

Lørdag eftermiddag regnede det en 
del. Men efter løbet var det dejligt at 
komme ind i tørvejr, dejligt at male sit 
lille troldebillede, der bliver til en badge, 
og lidt sjovt at besøge sure gamle trolde-
far og få ham gjort glad igen.

Om søndagen skinnede solen lige 
ned på os. Vi gik en dejlig tur i den vilde 
natur, der er omkring Bjørnebo. Der er 
så dejligt, at vi allerede er igang med at 
bestille hytten til næste år! ¤

Lørdag formiddag var der den herlig-
ste intense stemning: Nogle klippede 
zig-zag og farvede og klistrede ting på 
forældrenes gamle cowboybukser, andre 
flettede troldehaler, andre igen klippede 
troldeører og satte dem fast på på en  

BæverTrolde
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&Ulvene glædede sig til at 
skulle på træningslejr.  
Allerede ved spejder-
huset var der en særlig 
stemning: Hvad skulle 
weekenden indeholde? 

lavet at mælkekartoner og små spejle.  
Enhver spion har brug for et ID kort og 
lære hvordan man tager fingeraftryk, så 
man kan finde den rigtige tyv.

Vi har lært at kigge på koder og lært 
både hvordan man laver dem og løser 
dem. Aspiranterne brugte lang tid på at 
løse koder og lave koder til hinanden. 
Eftermiddagen gik hurtigt og aspiran-
terne havde brug for noget frisk luft. 
Nogle hjalp med at lave mad, mens 
andre tog en tur på den vilde gynge. 
Gyngen blev flittigt brugt og der var kø 
til den hele tiden. 

Efter aftensmaden holdt vi lejrbål 
foran brændeovnen. Ulvene valgte 
mange af sangene og opførte flere optrin 
til stor morskab for de andre ulve og 
ledere. Lørdag aften blev der ro en del 
hurtigere end fredag aften! ¤

Lørdag begyndte vi dagen med at træne 
de nye spioner. Vi var på opgaveløb, 
hvor spionaspiranterne skulle lære at 
følge spor og finde ud af, hvilke spor der 
var de rigtige og hvilke bare var der for 
at forvirre aspiranterne. Der blev lavet 
pistoler, som viste sig at være meget far-
lige. Man blev hele tiden  ramt af skyts 
fra aspiranterne!

Da det blev tid til frokost, begyndte 
regnen at falde, så spiontrænerne forbar-
mede sig over aspiranterne og lod dem 
komme indenfor og spise. Aspiranterne 
var blevet godt sultne og de ni børn 
spiste to hele rugbrød og vi kan vidst 
konkludere, at makrel i tomat altid er 
et hit når man er på lejr! 

Eftermiddagen blev brugt på at lave 
periskoper så aspiranterne kunne kigge 
rundt om hjørner. Periskoperne blev 

UlveSpioner
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Om formiddagen fortsatte vi produktio-
nen af sværd, tin-amuletter, sørøverflag 
og meget andet sørøverudstyr. Det blev 
til nogle drabelige sværd og flotte flag.

Sørøverne fik trænet deres færdig-
heder i sværdkamp. De er blevet nogle 
drabelige sørøvere, kan vi godt afsløre. 
Vi blev næsten helt bange for os selv!

Vi prøvede også kræfter med at bage 
boller i en papkasse, som var foret med 
sølvpapir. Det blev en begrænset succes: 
bollerne blev mere som tørret dej end 
egentlige bagte boller. Men det var sjovt 
at prøve, var vi alle enige om!

Om eftermiddagen skulle vi på 
gårdbesøg. Naboerne til lejren har en fin 
økologisk gård med forskellige dyr. Så 
udover at få nogle helt friske grøntsager, 
som lige er taget op ad jorden, så fik vi 

Så blev det mandag! Og 
hvilken mandag! Vej-
ret var strålende. Solen 
skinnede og det var fan-
tastisk. Efter den våde 
lørdag troede vi aldrig, at 
vi skulle blive helt tørre 
igen. Men det blev vi!

8713 1980

Sørøvere på Endelave
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også en fin rundtur. Sørøverne kunne se 
med egne øjne, hvordan deres yndlings-
spise bliver til: kød!

Der var mange forskellige dyr. Det 
første var merino-får. De har en meget 
speciel og lækker uld. Den kradser slet 
ikke! Fårene var meget sky, men da der 
kom mad i deres trug, kom de hen så 
sørøverne kunne klappe dem.

Vores rundviser spurgte, om vi så 
ville se store eller små dyr. “Store!” 
svarede sørøverne hurtigt. “Ok”, sagde 
han, “skal de være farlige eller søde?”. 
“Farlige!”, sagde de frygtløse sørøvere. 
Og så kom der en meget sød sort labra-
dor løbende. Sørøverne blev først lidt 
forundret, men forstod snart, at en hund 
jo lever af andre dyr, så den er jo lidt 
farlig. Men denne hund var mest kælen 

og var helt pjattet med sørøver-børn. Og 
de med den!

Efter klappen og kælen var det tid 
til de små farlige dyr. Fritter. “Er det 
ikke noget man spiser? Pommes fritter”, 
spurgte en. “Vi kalder det SFO og ikke 
fritter”, sagde en anden. Men det var 
hverken pommes frittes eller SFO, der 
var tale om. Det var små søde levende 
fritter. På Endelave er der masser af 
kaniner og man bruger fritterne til at 
jage dem ud af deres huler. Af nogle 
lede dræberdyr at være, så var fritterne 
meget søde. Og meget kælne!

Fritterne var så tamme og kælne, at 
sørøverne kunne tage dem op og kæle 
med dem. Det var en stor succes! ¤

Sørøvere på Endelave
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Med 35.000 børn, unge 
og voksne samlet i ven-
skaber på tværs af korps, 
kultur og nationalitet, 
bliver spejdernes lejr den 
største spejdersatsning i 
Danmark nogensinde.

Holstebro Kommune bliver vært for 
Spejdernes Lejr 2012. Den fælles lejr vil 
blive afholdt på arealer umiddelbart 
uden for Holstebro.

Lejren får arealer ved Idrætscenter 
Vest. Idrætscenteret vil også være til 
rådighed under lejren. Holstebro kom-

mune har mange gode faciliteter og 
muligheder. Der er gode rammer for 
at skabe aktiviteter der vil gøre lejren 
til noget helt særligt for alle de mange 
deltagere. Et stort plus er desuden, en 
god lokal opbakning til det store projekt. 
Lejrens placering åbner gode mulighe-
der for både land- og søaktiviteter.

Lejren er for alle
Lejren er for både danske spejdere, inte-
resserede i spejd og internationale gæ-
ster. Sammen har vi fokus på udvikling 
af den enkelte såvel som fællesskabet, på 
mødet mellem mennesker af forskellige 
kulturer og på hvordan man som spejder 
– alene eller sammen med andre – kan 
gøre en forskel i den verden vi lever i.

Gruppe

Lejr

Spejdernes Lejr 2012
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Vi uddanner os
Undervejs kan alle uddanne sig. Vores 
kursusaktiviteter vil bl.a. være aner-
kendende værdiledelse eller læring om 
hvordan børn leder børn - fordi det er 
en stor del af spejderlederes hverdag. 
Vi sætter også fokus på mere konkrete 
færdigheder som den bedste og sikreste 
måde at håndtere en motorsav eller brug 
af GPS til løb. 

Lejrtemaer
• Vi møder hinanden
• Vi forandrer verden
• Jeg udvikler mig
Lejren bygger vi op om de tre temaer. Vi 
skaber derfor aktiviteter som erfarings-
udveksling mellem spejdergrupper, ud-

viklingsprojekter med eksterne partnere 
og masser af udfordrende adventure.

Frivillighed
Dialog, anerkendelse, tillid og helhed er 
nøglebegreber for 2-300 frivillige. De vil 
bruge hovedparten af deres fritid i over 
to år på at planlægge lejren så de mange 
tusinde børn og unge kan få en god lejr 
med oplevelser og venskaber. For dem 
er det nemlig en lejr der gør dem klogere 
end da de kom – og forhåbentlig giver 
dem endnu mere mod på at gøre en 
forskel. ¤
 
 
 

Møde

SpejderSpejdernes Lejr 2012



Vil du være med?
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
Hvis du går i 2.-3. klasse, så er du kan du blive ulv i ulveflokken. 
Vi mødes i Spejderhuset tirsdage kl. 18.30-20.00. Mød op og vær 
med eller ring til Anette på 61 28 67 87, hvis du vil vide mere.

Juniortroppen
Spejderne i juniortroppen går i 4.-5. klasse. Vi mødes i Spejder-
huset tirsdage kl. 18.30-20.30. Mød op og vær med eller ring 
til Rasmus på 40 79 37 04, hvis du vil vide mere.

Troppen
I troppen finder du de store spejdere, som går i 6.-9. klasse. Vi 
mødes tirsdage kl. 18.30-20.30 i Spejderhuset. Hvis du vil være 
med, så kig forbi eller ring til Johannes på 40 86 98 95.

Seniortroppen
Spejderne i Seniortroppen er 16-18 år. De holder møde hver 
tirsdag kl. 19.00-21.00. Ring til Johannes på 40 86 98 95 for 
yderligere information.

Klanen
Klanen er for spejdere fra 18 år og opefter. Programmet skiftes vi 
til at stå for, når vi mødes tirsdag kl. 19.00-21.00. Du kan kontakte 
klanleder Victor på 23 43 72 13, hvis du gerne vil være med.
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