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Særudgave af Spejdersport
Spejdersport udkommer desværre i en reduceret ud-
gave i dette nummer. 

I foråret blev der afviklet en spørgeskemaundersøgelse 
om fremtidens Spejdersport, som har affødt en række 
overvejelser. Samtidig har dele af redaktionen valgt at 
stoppe.

Som nævnt på Korpsrådsmødet inviterer Korpsstyrel-
sen derfor til en workshop, hvor indhold og redaktio-
nen af Spejdersport fremover skal diskuteres. 

I dette nummer af Spejdersport er medtaget de indlæg, 
som er sendt til redaktionen. 

Næste udgave af Spejdersport
1. september udkommer næste udgave af Spejdersport. 
Ole Lumholt har tilbudt at stå for dette nummer. 

Det er vores mål, at decembernummeret af Spejder-
sport kan udarbejdes af den nye redaktion. 
Mere herom følger i nyhedsbreve fra korpset. 

Med Gul Spejderhilsen

PR-udvalget og Redaktionen

Spejdersportredaktionen
 

Efter mange års arbejde med Spejdersport ønsker Petra 
at bruge sine kræfter på andre spejderopgaver og stop-
per derfor som redaktionsmedlem. 

Malene fortsætter gerne i redaktionen, dog ikke nød-
vendigvis som redaktør.

Spejdersport leder derfor efter nye kræfter!

Igennem det sidste halve års tid har vi arbejdet med 
fremtidens Spejdersport. Dette arbejde skal først til 
rigtigt at starte nu, og derfor har du muligheden for at 
forme det nye Spejdersport!

Der er flere roller i redaktionen:
• Redaktør
• Grafisk medarbejder
• Sekretær
• Korrektionsmedarbejder 

• Skribenter

Vi søger folk til alle stillinger. Det er også muligt, at 
fordelingen af opgaver skal være anderledes, men igen 
er der mulighed for at være med til at forme bladet.

Hvis du er interesseret, så opfordrer vi dig til at skrive 
til stinus@degulespejdere.dk og til at deltage på den 
workshopdag, som korpset inviterer til for at udvikle 
Spejdersport og vores øvrige kommunikationsplat-
forme.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

PR-udvalget og Spejdersportredaktionen
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Workshop om fremtidens  
Spejdersport
Lørdag d. 26. september kl. 13.30 til 17.00

I Gruppe Lokes hytte, Jernalderen 40 A, 2640 Hedehusene

 

Alle interesserede inviteres til at deltage i en workshop, hvor vi skal drøfte fremtidens 
Spejdersport. 

I foråret blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om Spejdersport, hvor vi 
spurgte læserne, hvad de syntes om bladet, hvad de ønskede sig mere eller mindre af, og 
hvor vi undersøgte hvilke dele af målgruppen, som læste og brugte Spejdersport. 

 

Der er dele, som læserne ønsker sig mere af, og dele, som alene har begrænset interesse. 

 

Vi ønsker at diskutere resultatet af undersøgelsen på workshoppen og sammen finde 
frem til opdateret idegrundlag og rammebeskrivelse for Spejdersport. 

Samtidigt ønsker vi også at diskutere sammenhængen og interaktionen med øvrige kom-
munikationsplatforme i korpset, for eksempel hjemmeside, nyhedsbreve og eventuelt 
Facebook eller andre sociale medier. 

Som afslutning på workshoppen er det vores håb, at der kan samles en ny redaktion af 
Spejdersport, som sammen med PR-udvalget kan komme med oplæg til Korpsstyrelsen 
til det nye Spejdersport. 

 

Korpset er vært for workshoppen. 

Tilmeld dig til Stinus på stinus@degulespejdere.dk senest d. 20. september. 

Vi håber at se mange interesserede til workshoppen, så vi kan få en sund debat om frem-
tidens Spejdersport. 

 

Vel mødt 

Korpsstyrelsen
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Som I nok kan gætte, så er urtepottebrød brød, der er bagt i en urtepotte. Potten skal stilles i 
bålets gløder, og man behøver derfor ikke at lave en ovn for at få nybragt brød.  Husk at bruge 
nye urtepotter og husk at gøre potterne grundigt rent inden brug!

Til dejen skal du bruge: 
 

• 500 g Hvedemel
• 25 g Blødt smør
• 25 g Gær
• 2 ½ - 3 dl Mælk
• 1 tsk Salt
• 1 tsk Sukker

Fremgangsmåde: 

Lun mælken til den er håndvarm og rør gæren i. 
Gæren skal være helt opløst, før du tilsætter de 
andre ingredienser og ælter dejen godt igennem.
Dejen skal hæve ca. 20 min et lunt sted. 
Dejen deles til kugler, som puttes i urtepotter 
-godt smurt med smør eller olie. 

Potterne skal kun være ca. halvt fyldte med dej. Herefter skal dejen igen hæve i ca. en halv time. 
Urtepottebrødene skal sættes i et godt glødebål og bages i ca. 1 ½ time. 
Brødene er færdige, når de selv slipper urtepotterne. 

Rigtig god fornøjelse! 

Urtepottebrød

Så er det igen blevet sommer, og I har nyligt overstået årets turnering. Jeg håber, 
at det var en fantastisk oplevelse for jer alle, og at I føler, at I har lært noget af 
oplevelsen. 
Snart skal i afsted på jeres gruppes sommerlejr - en lejr, der lige netop skal bru-
ges til at prøve nye og spændende ting. Derfor vil jeg denne gang give jer nogle 
opskrifte på anderledes brød, som I ikke behøver at lave en ovn for at bage. 
Jeg vil også fortælle jer lidt om Arapaho-stammen. Rigtig god sommer til jer alle. 
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Til grydebrød bruges en stor gryde med sand i bunden, hvor en mindre gryde sættes indeni.  
Hvis bålet er meget varmt, kan grydens bund smelte, så man skal huske at holde øje med gry-
den, mens brødet bages. I denne opskrift er der nok til to grydebrød. 

Til dejen skal der bruges:
 
• 6 dl vand eller mælk
• 50 g gær
• 2 håndfulde urter, som I finder i skoven 
• 2 tsk salt
• 2 tsk sukker
• Evt. lidt olie
• Ca. 1 kg hvedemel

Fremgangsmåde:

Lun væsken og hæld det op i en skål og rør gæren ud.  Rør salt, sukker og finthakkede urter i.
Rør derefter hvedemel i, til du ikke kan røre mere. Dejen æltes til dejen er smidig, fast og ikke 
klistrer mere. Brug evt. mere mel, hvis det er nødvendigt.  
Lad dejen hæve mindst ½ time. 
Hæld sand i bunden af gryderne i et ca. 1½ cm tykt lag. Læg et stykke bagepapir over 
sandet, så det bliver dækket. Dejen deles i to stykker og lægges i gryderne. Sæt låget på, så 
det slutter tæt. Lad dejen hæve mindst ½ time mere.
Gryden sættes direkte på gløderne. Der skal være et godt lag gløder (ca. 5 cm).
Efter 10-15 minutter skal du kigge om brødet får for lidt eller for meget 
varme. 
For at give brødet en ensartet bagning skal du efter 15 minutter 
dreje gryden 180 grader.  Efter ca. ½ time er brødet færdigt. 

• Arapaho’erne kalder sig selv for ”Hinono-eino” 
eller ”Inuna-ina”, som betyder ”vores folk”

• Oprindeligt dyrkede Arapaho’erne majs samti-
digt med, at de også gik på jagt, men da stam-
men fik heste, opgav de næsten helt at dyrke 
majs, så de kunne flytte med, når de store bison-
flokke bevægede sig rundt på prærien.

• Det våben, som Arapaho’erne brugte mest var 
bue og pil, og de var berøme for deres bueskyd-
ningsevner.

• Arapaho’erne var en af de stammer, der dansede 
soldans.

Arapaho

Arapahokvinde -Freckle Face 
www.familysearch.org

Grydebrød

Opskrift og billede fra www.skoven-i-skolen.dk
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Dette år startede Wagadugo på tor-
vet i Præstø. Her blev vandretrofæet 
afleveret af sidste års vindende pa-
truljede, som var Odder fra Frede-
riksborg Trop. I år følte vi virkelig, 
at vi havde gode chancer for at vin-
de, da vi i den seneste måned havde 
gjort vores bedste for at være parate 
til at hjælpe PET5 med at fange 
Skallesmækker, så vi var alle spændte 
på, hvordan løbet ville udvikle sig. 
Efter vandretrofæets aflevering blev 
vi introduceret af politimesteren 
om, hvad de vidste om Kaj Olsen 
aka. Skallesmækkers planer, hvoref-
ter vi i samlet flok gik mod Præstø 
privatskole, der skulle være vores ho-
vedkvarter i løbet af weekenden.

Her kunne vi så slå os ned, for straks 
at kaste os over rapportskrivningen. 
Vi nåede dog knap nok at skrive for 
de få minutter, som løbet nu havde 
været i gang, før vi blev sendt ud på 
den første af natløbets poster. Her 
mødtes vi med Lullu Bell på hendes 
nye casino, hvorfra vi blev sendt vi-
dere med en gammel engelsk dob-
beltdækker-bus til værtshuset Vild-
svinet. Herfra måtte vi så skygge en 
mand gennem Præstøs gader til hans 
hus, da han var mistænkt af PET for 
at have været involveret i en række 
indbrud med forbindelse til Skalle-
smækker.

Senere i løbet af natten var vi også 
ude at fiske en kasse fyldt med guld-
barrer op af søen (den var også fyldt 
med vand, hvilket nogen fra pa-
truljen hurtigt fandt ud af ), og vi 
var også ude ved en baghave, hvor 
vi fandt en pistol sammen med en 
ordre om at likvidere en butiksejer. 
Sidst men ikke mindst, skulle vi 
også hjælpe professor Sunesen med 
at hente et diagram til fremstilling af 
et antistof mod et ekstremt kraftigt 
brændstof, som professoren var ved 
at færdigudvikle for Kaj Olsen. For 
at finde dette diagram måtte vi ro 

gennem Præstø i kanoer ned af Tu-
bæk Å. Dette førte os til en baggyde, 
hvor vi fandt en nøgle til et penge-
skab, der indeholdt diagrammet og 
prøver på antistoffet.

Ved midnatstid blev vi indkvarte-
ret på et gammelt lejehjem, hvor vi 
ajourførte vores rapport, så godt vi 
nu kunne, for derefter at skynde os 
i seng.

Lørdag morgen fortsatte vi rapport-
skrivningen og kom hurtigt efter det 
forsømte. Vi følte os derfor klar, da 
vi ved 10-tiden skulle ud på dagens 
første poster. I løbet af dagen måtte 
vi igen hjælpe professor Sunesen 
med at samle et apparat til at destil-
lere det kraftige brændstof, som Kaj 
Olsen skulle bruge. Dette krævede, 
at vi undersøgte nogle breve for no-
gen skjulte talkoder, der viste i hvil-
ken rækkefølge slangerne skulle sæt-
tes sammen. Vi undersøgte også et 
gerningssted, hvor en låsesmed var 
blevet skudt, var nede ved et pakhus 
for at brække kasser op, og meget 
mere.

Wagadugo 2015
  - Vinderberetning
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Ved middagstid blev vi så kørt ud 
i skoven (igen i den engelske bus), 
hvor vi skulle rundt til en række po-
ster. Her måtte vi klatre op i træer 
for at undersøge en kasse, indtegne 
olieprøvers placeringer i terrænet 
ind på et kort, ro ud i kano for at 
undersøge en druknet person og fi-
ske et projektil ud af en soldat, der 
var blevet beskudt under landing 
med faldskærm.

Om aftenen skulle vi til indvielsen 
af Lullu Bells casino, hvor der var 
mulighed for at spille både roulette 
og blackjack. Dette sluttede af med, 
at vi gik over til en gammel fabriks-
bygning for at se demonstrationen 
af den boremaskine, som Kaj Olsen 
havde fået udviklet. 

Da vi kom tilbage, var det egentlig 
tid til at sove, men der var stadig 
rapporten som skulle gøres færdig 
før vi kunne krybe i poserne. Vi nå-
ede dog at få lidt søvn, så vi alle var 
parate til næste dag, hvor Kaj Olsen 
endelig skulle fanges.

Om søndagen blev vi pakket i den 
engelske dobbeltdækker-bus igen 
for at blive kørt ud til en skydebane, 
hvor vi fik mulighed for at skyde 
med luftgevær og salonriffel. 

Her dukkede Kaj Olsen så op, da vi 
lå klar til at fange ham, for hurtigt at 
stikke af i en gammel militær jeep.

Til flagparaden var hele patruljen 
meget spændte, da vi syntes vi havde 
klaret os godt igennem hele løbet. 
Da vi vandt både foropgaven og po-
litirapporten, håbede vi stærkt på 
førstepladsen, og det var derfor en 
stor lettelse, da “Vildsvin, Grib Skov 
Trop” blev kaldt op som vinder af 
årets Wagadugo, og vi derfor kunne 
bringe det eftertragtede vandretrofæ 
med hjem til at minde os om en fan-
tastisk tur.

Med Gule spejderhilsener fra Vild-
svins Pl,

Christian Frank Steinmann

Wagadugo fotos på denne og følgende 
sider er taget af Camilla Hylleberg 
Photography
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Historien om Balle 
Lars

Balle Lars blev i 1860 dømt for et lejemord 
og halshugget. Balle Lars havde før sin dødsdom 

inkasseret straf på 1 måneds tugthus for at stjæle et 
par seler og derefter 1 års tugthus for at stjæle brædder 

til sin dør i sit hus. Udtrykket ”Spildte Guds ord på Balle-
Lars” stammer fra den lokale præsts 21 besøg hos Balle Lars 

i fængselscellen, i et forsøg på at få ham til at angre sine 
synder. Men Balle Lars ville ikke angre. Udtrykket bruges 
den dag i dag om en situation, hvor velmente råd igno-

reres. Den fængselscelle Balle-Lars sad i, indtil han 
blev halshugget, er selvsamme celle, som I under-

søgte på loftet af det gamle rådhus. Bord og 
Stol er dem, Balle-Lars anvendte.

Veteranbussen

Det blev noget af en tur for 
chaufføren i den flotte Lon-

donbus, der indgik i løbet. Bus-
sen kørte fra Gadevang i Nord-

sjælland til Præstø med en 
tophastighed på 50km i 

timen. 

En stor tak til både 
deltagere og postmandska-

bet ved dette års Wagadugoløb. 
Præstø centrum udgjorde en perfekt 
ramme for en gangsterjagt i 1930´er 
stil. Tænk blot på den flotte parade 
på de brolagte gader med et kig til 

stokroser, der svajede langs fa-
caderne på de gamle huse 

omkring torvet.
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Jens Andersen Antonit-
termunk

Den flotte 3-4 meter høje træskulptur af 
Sct. Antonius med gris og Antonitterkors, der 
stod i en privat have ved Havnevej, er udført af 
Jens Andersen, ”1. Næstved”, til minde om det 

Antonitterkloster, der engang lå i Præstø.  I 12 år 
stod den ved Fjordstien, udført i et udgået elmetræ, 

men blot fire uger før Wagaduogoløbet blev den 
skåret ned for at gennemgå en restaurering. 
Lokale borgere er i færd med at indsamle 

penge, så der kan laves en bronzeaf-
støbning inden træet rådner 

væk indefra.

Der går også en speciel stor 
tak til de mange personer udenfor 

korpset, der hjalp med det praktiske eller 
udlån af lokaler til afviklingen af løbet:

• Menighedsrådsformand Kjeld Lorenzen
• Præstø privatskole 

• Præstø menighedsråd
• Vordingborg kommune ved Lene Vaupel

• Havnefoged Helmuth Bo Jacobsen
• Præstø antik ved Benny Hansen

• Fru Jytte Olsen
• Tubæk Skyttecenter ved John Nyberg

• Sct. Georgs Gilderne i Præstø
• Aut. el-installatør A&O Carstensen

• Dansk Veteranbil Udlejning
• Falck stationsleder Bo Olesen 

• med flere...

En speciel stor tak 
går til de ikke uniformerede, 

der i så stor grad bakker op om 
arrangementet. Først og fremmest 
det flittige køkkenhold der i kulissen, 
knokler for os alle. Køkkenholdet er 
ledet af Pernille og Yvonne for nu 

11. år i træk. Det er simpelt-
hen imponerende. 

Vi nåede også det 
maksimale deltagerantal i 

år med 24 deltagende patruljer 
med 134 spejdere. Hertil deltog 
71 pionerer, ledere og hjælpere 
som postmandskab under hele 

eller dele af løbet foruden 7 af 
de lokale Sct. Georgsgil-

der.  
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Gule Spejdere
KonG ValdemarS Trop

landS paTrulje TurnerinG 2015

de
april 2015

R Å B J E R G
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g 2015

  KonG ValdemarS Trop 
  inviterer til 4 fede dage

   med oplevelser og eventyr.

I efterårsferien fra den 
10-13. oktober 2015 mødes 
spejderne på Råbjerggrunden 
til Lands Patrulje Turnering.

 
Gense og mød alle dine 
spejderkammerater i en 
sjov og venskabelig dyst.

Kom og oplev 
spejderarbejdet,
når det er bedst.

1984, Egern, Buderupholm   -   1985, Odder, Broager    -   1986, Ræve, Jens Langkniv   -   1987, Ørne, Fugl Phønix
1988, Falke, 1. Næstved   -   1989, Egern, 1. Næstved   -   1990, Falke, 1. Næstved   -   1991, Egern, 1. Næstved

1992, Ræven, Rold Skov   -   1993, Egern, 1. Næstved   -   1994, Vandrefalke,    -   1995, Ugler, 1. Næstved
1996, Bæver, Jens Langkniv   -   1997, Bæver, Jens Langkniv   -   1998, Bæver, Jens Langkniv   -   1999, Ræve, Grib Skov
2000, Bæver, Jens Langkniv   -   2001, Høge, 1. Næstved   -   2002, Grævlinge, Grib Skov   -   2003, Mår, Grib Skov

2004, Ræven, Rold Skov   -   2005, Ræven, Rold Skov   -   2006, Ræve, Grib Skov   -   2007, Bæver, Grib Skov
2008, Høge, 1. Næstved   -   2009, Grævlinge, Grib Skov   -   2010, Bæver, Jens Langkniv   -   2011, Egern, Grib Skov
2012, Egern, Grib Skov   -   2013, Hjorte, Grib Skov   -   2014, Ræve, Jens Langkniv   -   2015 ____  _________

Dette er en TL-invitation. Invitation til spejdere kan hentes på gulspejder.dk.



11

proGram
for

lpT  20 15

råbjerGGrunden
Råbjerggrunden og hytte ligger på 
Ny Mårumvej 233, 3200 Helsinge.

Råbjerggrundens historie har aner 
tilbage til det sagnomspunde Egedam 
Spejdercenter. Råbjergrunden ligger  
med sine 72.000 m2 lige op til 
Gribskov med gode muligheder for 
Lejrsport, o-løb og hike.

foropGaVe

Hver patrulje skal lave 2 styk 25 cm. 
lange flækkekiler af egetræ.

I foropgaven skal patruljen med økse 
og kniv tilhugge og skære kilerne.  
Navn billedskæres på siden af kilerne.

Der lægges vægt på 
håndværk, brug og 
ensartethed af kilerne.

TilmeldinG
Senest 29. september 
Patruljenavn og antal af
spejdere sendes tropsvis
til lpt@knob.dk

beTalinG
Senest 29. september
Deltagerpris: 425 kr. pr. pers.
Betaling på konto: 5020-1379083  
med angivelse af trop.

lørdaG
13.00 Åbningsparade
13.15 Start lejrsport
14.00 PL/PA-møde
16.30 Madudlevering
18.00-19.45 Madbedømmelse
20.00 Fortsat lejrsport
24.00 Ro i lejren

SøndaG
7.00  Vækning/madudlev.
7.15 Havregrødsdyst
8.30 Up to standard
9.00 Morgenparade
9.15 Lejrsport forts.
12.15 Frokost
13.00 Afgang hike
17.00 Ank. overnatningsplads
18.30 Aftensmad
20.00 Hemmeligopgave
21.00 Nat oløb
23.00 Ro i lejren

mandaG
7.00  Vækning/madudlev.
7.15 Havregrødsdyst
8.30 Up to standard
9.00 Morgenparade
9.15 Afgang hike.
12.30 Hjemkomst hike
       / frokost
13.30 Dagsoløb
17.00 Madudlevering
18.00-19.45 Madbedømmelse 
20.00 Afl. af hikerapport 
20.15 Tovtrækning
21.00 Lejrbål
24.00 Ro i lejren

TirSdaG
7.00  Vækning/madudlev.
7.15 Havregrødsdyst
8.30 Up to standard
9.00 Morgenparade
9.15  Start af lejrnedbryd. 
9.30 Forhindringsbane
12.00 Up to standard - lejr
12.30 Frokost
13.00 Afslutningsparade
13.45 Flaget hales
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Frie Fugle Trop har bygget om og holder derfor indvielse af den 
nyrenoverede hytte.   

Ligeledes har Frie Fugle 30 års jubilæum. Det har været 30 år 
med godt spejder arbejde, store oplevelser og mange gode 
lejre med glade børn.   

Det skal fejres!!! 

Så derfor indbyder Frie Fugle – De Gule Spejdere alle venner og 
medlemmer af gruppen og alle samarbejdspartnere i 
forbindelse med vores byggeri til jubilæum og indvielse. Kom 
til en hyggelig dag med åben spejder hytte, hvor der er 
mulighed for at se hele vores ”nye” hytte og hører om gruppen 
og byggeri samt deltage i en masse sjove aktiviteter i Spejder 
Skoven. 

Lørdag den 15. aug. 2015 kl. 11-15. 
11.00  Korte tale med blandt andet vice Spejderchefen for De Gule spejdere 

i Danmark og officiel indvielse af ved Borgmester Morten Andersen 
12.00  Der er pølse og brød, osv. til alle. 

12.00  Aktivitet i skoven starter. 
15.00  Officielle program slut 

15.05 Medlemmer af gruppen og deres familie samt nære venner af 
gruppen og andre gule spejdere inviteres til og blive og fejre dagen sammen 

med  os samt god mad og drikke samt hygge omkring lejrbål.  

Med Spejderhilsen  
Frie Fugle  
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Rabataftaler
De Gule Spejdere i Danmark har en række rabataftaler, som du kan 
benytte dig af. 
For at dokumentere medlemsskabet i butikkerne skal du bruge et med-
lemskort. 
Hvis ikke du har fået det udleveret, så kan du få det af din grenleder 
eller kasseren. 

Eventyrsport
Giver 10 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS. 
Eventyrsport findes i følgende byer: Silkeborg, Aalborg, Århus, Roskilde, Køben-
havn, Frederiksberg, Hillerød 
Se www.eventyrsport.dk

Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 5% bonus til den gruppen, man 
kommer fra. 
Dvs. hvis du kommer fra F.eks. Fugl Phønix og køber for 1.000 kr. får du 100 
kr. i rabat, og der spares 50 kr. op, som Fugl Phønix kan bruge på grej.
For at få rabatten skal du skrive at du kommer fra De Gule Spejdere og fra hvilken gruppe du kommer. 
Ordre kan afgives i netbutikken eller på mail. 
Se www.danishoutdoor.dk

Jensen
Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spejdere, på alle ikke nedsatte vare. Jensen 
har et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige priser. 
www.jensen-globetrotter.dk

Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte vare. 
Spejdersport findes i følgende byer: 
Hillerød, Næstved, København, Lyngby, Roskilde, Rødovre, Tåstrup, 
Odense, Herning, Kolding, Aalborg, Århus 
Se www.spejdersport.dk

Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke nedsatte varer
Friluftsland findes i følgende byer: København, Århus, Roskilde, Aalborg, Oden-
se, Malmø. Se www.friluftsland.dk

  

Frie Fugle Trop har bygget om og holder derfor indvielse af den 
nyrenoverede hytte.   

Ligeledes har Frie Fugle 30 års jubilæum. Det har været 30 år 
med godt spejder arbejde, store oplevelser og mange gode 
lejre med glade børn.   

Det skal fejres!!! 

Så derfor indbyder Frie Fugle – De Gule Spejdere alle venner og 
medlemmer af gruppen og alle samarbejdspartnere i 
forbindelse med vores byggeri til jubilæum og indvielse. Kom 
til en hyggelig dag med åben spejder hytte, hvor der er 
mulighed for at se hele vores ”nye” hytte og hører om gruppen 
og byggeri samt deltage i en masse sjove aktiviteter i Spejder 
Skoven. 

Lørdag den 15. aug. 2015 kl. 11-15. 
11.00  Korte tale med blandt andet vice Spejderchefen for De Gule spejdere 

i Danmark og officiel indvielse af ved Borgmester Morten Andersen 
12.00  Der er pølse og brød, osv. til alle. 

12.00  Aktivitet i skoven starter. 
15.00  Officielle program slut 

15.05 Medlemmer af gruppen og deres familie samt nære venner af 
gruppen og andre gule spejdere inviteres til og blive og fejre dagen sammen 

med  os samt god mad og drikke samt hygge omkring lejrbål.  

Med Spejderhilsen  
Frie Fugle  
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Nyt fra grupperneNyt fra grupperne

Rold Skov

Der er ikke sket så meget opsigtsvækkende siden sidste 
Spejdersport. Dog er der sket noget. I marts måned 
havde vi nogle spejdere på PL/PA-kursus, og i april 
måned deltog patruljen Hermelinen i wagadugoløbet

Det er til stor glæde, at spejderne deltager i kurser, løb, 
turneringer m.v., idet det beviser  interesse for spejder-
arbejdet. 

Vi har afholdt Sct. Georgsparade. Budskabet, som 
var skrevet af Bent/Gamle Ravn, blev læst op for alle, 
hvorefter de forskellige grene gik til deres hemmelige 
sted i skoven for at aflægge hhv. spejderløfte, stifinder-
løfte og ulveløfte.

Efter denne ceremoni samledes vi alle omkring bålet 
og sang en del sange, indtil flaget skulle hales. Denne 
aften havde vi også besøg af Jakob(med grønt tørklæ-
de), som kom fra Aalborg. Det var hyggeligt at have 
ham  på besøg 

Stifinderne og ulvene forbereder sig til turneringerne, 
de skal på. For ulvenes vedkommende bliver det en 
rigtig lang tur, fordi de skal til Bornholm, men de glæ-
der sig så meget.

Så bliver der snart sommerferie med sommerlejr for 
hele gruppen i uge 27 på Samsø  -  og så glæder vi os 
igen.

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen
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Korpsstyrelsen
Formand:
Per Mejer
Niels Juels Vej 20
4700 Næstved
Mob: 23 45 06 26
formand@degulespejdere.dk

Regnskabsansvarlig
Erik Wedø
Kirkevej 7B
3480 Fredensborg
Tlf: 40 10 32 88 
regnskabsansvarlig@gdegulespejdere.dk 

Civile medlemer
Torben Schmidt
Borrisvej 6 Sparkær 
8800 Viborg
torben@degulespejdere.dk

Hanne Sørensen
Østervang 29 
Sparkær 8800 Viborg 
hanne@degulespejdere.dk

Trine Markvardsen
Herman Bangs Vej 44
4700 Næstved
Tlf: 25 65 02 37
trine@degulespejdere.dk

Irene Edelgaard
Sortedam Dossering 19, 3.
2200 København N 
irene@degulespejdere.dk

Spejderchef
Per Stigaard
Alvedgårdsvej 4
Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 57 76
Mobil: 28 54 27 82
spejderchef@degulespejdere.dk

Vicespejderchef
Stinus Andersen 
Storskoven 1, Annisse 
3200 Helsinge 
vicespejderchef@degulespejdere.dk

Uniformeret  
Preben Bjergager
Dyssevej 1
4180 Sorø
Tlf: 24835344
preben@degulespejdere.dk

Uniformeret 
Signe Fjællegaard
Dalgas Boulevard 2, 3., lejl. 310
2000 Frederiksberg
signe@degulespejdere.dk

Info-siden

Vær opmærksom på!
Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korp-
sets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.
Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og 
korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesi-
den samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redi-
gere i alt indsendt materiale.
Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i 
Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Spejdersport:
Medlemsblad for De Gule Spejdere 
i Danmark
Tryk: Lasertryk.dk - Oplag: 1.000 
eksemplarer
ISSN: 0908-5505

Redaktør:  
Malene Rosenørn Folden

Mail: PR@degulespejdere.dk

Deadline næste blad
Den 10. August 2015

Lokalredaktører:
1. Næstved Trop:  Lise B. Møller
Bobbarækus Trop:  Lotte Kofoed
Erik Klipping Trop:  
Frederiksborg Trop:  Casper Dalker
Frie Fugle Trop:  Dennis Weichert
Fugl Phønix Trop:     Preben Bjeragger
Grib Skov Trop:    Kirsten Mandrup Schumann

Grøndal Trop og Flok: Bjørn Schwartzbach
Gruppe Loke:   Helle Marie Vesterløkke
Gruppe Odin:  
Jens Langkniv:  Maja Pedersen
Kong Hardeknud Trop: Poul Wilcke
Kong Valdemars Trop Camilla Sommer
Rold Skov Gruppe:  Kirsten Jensen
Skjoldungerne:   René Nielsen
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Per Mejer, Formand

Formandens krog 
(hæng mig ikke op på det):

Tak til afgående….. hov, 
goddag, jeg er jo lige 
begyndt. Nu var det bare 
lige noget andet: I sidder 
med Spejdersport i hånden. 
Og har læst – eller måske 
bare bladret – det. Det 
har jeg tit. Det er altid 
godt. Fordi redaktører og 
skribenter lægger stort 
arbejde i bladet. Ikke 
mindst Petra W fra Grib 
Skov Trop. Der nu træder 

fra som redaktionsmedlem; 
en tak for din tid & indsats 
for at opsætte bladet 
Petra! Tak fra mig som ny 
formand – og som tidligere 
Gul Spejder. 

Nyvalgt formand for 
Korpsstyrelsen. Tidligere 
tilknyttet 1. Næstved 
som – vistnok hed det – 
grenlederassistent (?) for 
Stifindere og Spejdere. 
Var i Kina 2011. Med at 
arrangere LPT vistnok i 
12. I al fald i Næstved. 2 
børn her fra huset startede 
som ulve & stoppede 
som spejdere. Efter tre 
år ude er jeg med igen. 
Nu i civil. Knyttet til De 
Gule Spejdere som sådan. 
Hvorfor gør jeg det? Fordi 
De Gule Spejdere er meget, 
betyder meget for mange og 
kan meget med mennesker 
og fællesskab. Det vil jeg 

gerne være en del af og 
bidrage mit til. Så tak for 
tilliden, tak for valget. 
Ambitionen er at være 
med til at drive & udvikle 
De Gule Spejdere i gode 
retninger som I har gjort 
hidtil, og dermed fremme 
jeres /Korpsets mission: at 
skabe et handlingspræget 
spejderarbejde gennem 
fællesskab – stil og smil – 
med fokus på friluftsliv, 
patruljearbejde og 
konkurrence.

Måske kunne formandens 
krog blive hængende 
i Spejdersport? Også i 
kommende udgaver? I 
hvilken skikkelse de nu så 
måtte komme.
 
Med spejder hilsen
 
Per Mejer


