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Jeg synes, der sker så mange spændende ting. Muligvis fordi jeg er ny. Ikke en 
gang ét år gammel. Men næsten.... Jeg prøver at fatte mig I korthed. Vi har så 
meget at berette.

Velkommen til Charlotte – den nye redacteur af Spejdersport. Tak fordi du 
vil lægge kræfter i bladet, I nu sidder med mellem hænderne. Uanset digitale 
medier og „nye“ kommunikationsformer - så holder det; Spejdersport består 
(endnu).  Charlotte har det sidste ord; hvad bliver bragt? Kender I „[forkortet 
af redaktionen]“-bemærkningen. Derfor videre...:

Vi ønsker, at korpsstyrelsen får øget kontakt til de enkelte grupper i hverda-
gen. Vi vil gerne have bedre føling med, hvordan det går i den enkelte gruppe, 
så vi mærker inspirationen fra det daglige spejderarbejde og kan bidrage til 
arbejdet I gruppen og til positiv vidensdeling mellem grupperne. Og den an-
den vej – tage noget med til korpsstyrelsesmøderne. Vi kan også nemmere og 
hurtigere kan træde til med vejledning og støtte, hvis der skulle opstå behov 
for det. Samtidig vil en tættere kontakt give en bedre løbende forventnings-
afstemning mellem grupperne og os, og vi vil have en bedre fornemmelse af, 
hvordan vi kan gøre hverdagen lettere for vores ledere. Derfor har vi udpeget 
et korpsstyrelsesmedlem, som er kontaktperson til den enkelte gruppe. Det 
skrev vi ud I et af de seneste nyhedsbreve.

Har I set det? Har I brugt det? Ellers: gør det!

Nu skal vi snart til Korpsrådsmøde – der er ledige pladser I korpsstyrelsen; 
kunne du tænke dig at være med, eller kender du nogen, der kunne være gode 
kræfter I korpsstyrelsen - så sig til & stil op!

Foråret er på vej - med turneringer og kurser – den civile del af korpsstyrel-
sen har besøgt forskellige arrangementer; inspirerende og lærerigt - og godt! 
Forårets turneringer er annonceret, og også andre civile aktive kan have glæde 
af at kigge forbi. Tro mig, det er godt, inspirerende og lærerigt at se De Gule 
Spejdere I fuld sving på en turnering. 

Vel mødt - jeg glæder mig til at se jer derude – og til korpsrådsmøde

På Korpsstyrelsen vegne

Per Mejer, formand. 

Nyt fra korpsstyrelsen



APR-JUNI 2016   SPEJERSPORT / 3    

Spejdersport
Medlemsblad for De Gule Spejdere 
i Danmark
Redaktør Charlotte Andersen, Frede-
riksborg Trop
Opsætning og layout: Lars Karoli-
ussen
Tryk: Lasertryk.dk
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 0908-5505

Deadline næste blad: Den 20. Maj, 
2016
Indlæg og artikler sendes til e-mail: 
spejdersport@degulespejdere.dk

Vær opmærksom på!
Artikler eller andet i bladet, er ikke 
nødvendigvis udtryk for korpsets 
eller redaktionens holdninger eller 
synspunkter.
Når du sender en artikel eller bille-
der, giver du redaktionen og korpset 
rettighederne til at bruge dette i 
bladet og på hjemmesiden samt i 
andet PR-materiale.
Vi forbeholder os retten til at redige-
re i alt indsendt materiale.
Det er desværre ikke altid muligt, at 
få alt tilsendt materiale med i Spej-
dersport, men vi gør vores bedste.

Forsidebilled:
Carolina Ellekjær på klatrevæg
Fotograf: Mark Rasmussen

WWW.GULSPEJDER.DK

Geocachen  / 4
Primi Mad  / 7
3 gode opgaver  / 8
Guldkorn fra Baden Powel  / 9
Focus på Fugl Phønix Trop  / 10

Wagadugo  / 16

Stifinder siderne  / 19

Ulve siderne  / 21

Gruppe siderne  / 26

Opslagstavlen   / 30

INDHOLDSFORTEGNELSE

4

21

10



4 / SPEJERSPORT   APR-JUNI 2016

”Hvad er ledetråden på den næ-
ste?” spørger Alexander. ”Sten” 
svarer Thomas. ”Der!” råber 
Alexander, og spæner igennem 
skoven mod 3-4 store sten, der 
ligger tæt op ad hinanden. Og 
inden vi andre 3 når derhen, 
har Alexander allerede fundet 
den store skattekiste, eller geo-
cache, som den også kaldes. Vi 
åbner skatten, og finder logbo-
gen frem. Der er altid en logbog 
i en geocache. Vi skriver vores 
navne i, og kikker ned i geoca-
chen. Der ligger lidt forskelligt 
billigt legetøj, som man gerne 
må tage med, hvis man selv 
har noget andet med, man kan 
lægge i istedet.

Jeg er på skattejagt, eller ge-
ocachingtur, med 3 stifindere. 
Aleksander, Alexander og Tho-
mas, fra Frederiksborg Trop. Vi 
er i en skov lidt uden for Hille-

rød. Skattejagten foregår med 
nogle udendørs GPS’er som De 
Gule Spejdere har købt 6 af for 
en donation. GPS’erne kender 
alle de små stier i skoven, og 
de er også ladet med positio-

ner på en masse geocaches, der 
er gemt af andre geocachere 
overalt i Danmark.

”Der ligger en mere 283m 
den vej” siger Aleksander. ”Der 
er også en 217m den vej” pe-
ger Thomas. Vi tager den sid-
ste. Ret hurtigt er vi ude på 
den store sti igen. Kompasset 
på GPS’en, der viser vej til 
næste skat, peger direkte ind 
i en granplantage. Jeg kikker 
på kortet på GPS’en. ”Hvis vi 
går et par hundrede meter til 
venstre, kommer der en sti ned 
mod cachen” siger jeg prøven-
de. Men stifinderne vil ikke 
finde stier. De vil finde skatte. 
”Ultimativt eventyr!” lyder 

GEOCACHING TUR!
På skattejagt i skoven med GPS

TEKST: JOHN HEMBERG

„Hvis vi går et par 
hundrede meter 
til venstre, kom-
mer der en sti ned 
mod cachen

Geocachen
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kampråbet fra Alexander, og 
vi styrer direkte efter pilen ind 
i skoven. Over en grøft, uden 
om en mose. 

Pludseligt bipper GPS’erne. 
Vi er fremme. ”Hvad er lede-
tråden?” – ”Nej, i må ikke sige 
det” siger Thomas. ”Jeg vil fin-
de den uden”. Men Aleksander 
og Alexander har allerede læst 
ledetråden på GPS, så de styrer 
hen mod hver sin ”Birk med 
flere stammer”. Denne gang er 
det Aleksander, der finder den 
først. Og Thomas skriver os i 
logbogen, og vi gemmer om-
hyggeligt skatten igen, så den 
er klar til de næste besøgende.

Fundet! Så skal den bare åb-
nes. Og Thomas skriver os i 
logbogen.

De 3 stifinderdrenge er 
hurtigt blevet fortrolige med 
GPS’erne. Når vi går på sti-
er, bruger de kortet, og når vi 
går udenfor stierne, bruger de 
kompasset. Vi snakker om at 
det er lidt luksus med en til 
hver. Man kunne godt være 
flere om at dele en, så hver 
gruppe kunne have en, og så 
kunne man være 6 grupper på 
tur samtidigt.

De 6 GPS er lavet til uden-
dørs brug. De kan tåle regn og 
frost, og de har en karabin, så 
man kan gøre dem fast til tøj 
eller rygsæk, når man ikke bru-
ger dem. De bruger almindelige 
AA batterier, der holder mange 
timer og  kan skiftes undervejs 
på meget lange ture. De ligger 
i en skumforet alu-kuffert, når 
de ikke er i brug. GPS’erne  har 
detaljerede kort med skovstier 
over hele Danmark og lidt af 
Sverige og Tyskland. Men hvis 
de skal bruges i andre lande, 
kan man låne dem med kort 
for det land også. Det skal vi 
bare vide på forhånd. Alle Gule 
Spejder troppe kan låne dem 
gratis, bortset fra forsendelse. 
Vi har nu fundet 5 geocaches 
og er på vej mod dagens sidste. 

Vi passerer en lille bæk ved at 
bruge et væltet grantræ som 
bro.

Skoven er mere åben nu, og 
flere af træerne indbyder til 
klatreture. Og den sidste ge-
ocache, vi skal finde, er gemt 
lidt oppe i et træ. Jeg kan se 
at den sidste, der har ledt ef-
ter den, måtte give op. Men 

prøves, det skal det da. Frem-
me ved træet på koordinatet 
kravler Aleksander hurtigt op, 

og Thomas klatrer efter. Fedt 
klatretræ, men skatten er for-
svundet. Jeg skriver en besked, 
til ham, der har gemt den, så 
han kan få hængt en ny op til 
de næste skattejægere.

ET EVENTYR FOR ALLE ALDRE!
Geocaching er en hobby for 

alle. Fra mindre børn til pen-
sionister. Der er geocaches, der 
er eksteme, og kræver klatre-
grej, kano, vaders og lygter, 
men langt de fleste geocaches 
kan findes af alle. Rigtigt man-
ge geocachere er spejdere. 

Alle geocaches er listet efter 
hvor svære de er at finde og 
hvor fysisk krævende de er. Og 
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hvilken størrelse de har.
Siden jeg begyndte at ge-

ocache for 5 år siden, har jeg 
fundet 1000 geocaches i 15 
forskellige lande.

Det er næsten som en ny ver-
den, der åbner sig omkring en. 
Næsten ligegyldigt hvor du er, 
er der en geocache i nærheden. 
Et lille eventyr, du kan opleve. 
Nogle er hurtigt fundet. Nog-
le er snedigt gemt, og kræver 
man leder lidt. Nogle er gemt 
på smukke steder, som en lo-
kalkendt geocacher har lyst til 
at vise frem. 

Alle geocaches har en beskri-
velse på nettet, hvor man kan 
læse om geocachen og det sted 
den er gemt. Du kan også log-
ge dit besøg på nettet, så andre 
kan læse om dine oplevelser.

Geocaching har fået mig 
meget mere ud i naturen. Jeg 

kender efterhånden de fleste 
stier og steder i de store sko-
ve omkring Hillerød, hvor jeg 
bor. Geocachebeskrivelserne 
på nettet er nærmest som en 
touristguide, og det er sjovt at 
læse om steder hjemme, og så 
tage ud at finde en cache, på 
det sted, man har læst om.

Jeg har også selv gemt nogle 
geocaches. Det må alle gøre, og 
på den måde bliver geocaching 
også noget med at give og tage. 
Jeg gemmer en geocache. An-
dre får en oplevelse ud af den. 
De giver mig måske en sjov hi-
storie eller et par søde ord fra 
deres tur.

SPEJDERE OG GPS?
Men, spejdere og GPS’er, pas-
ser det nu sammen? Ja, det 
synes jeg. Og de kan bruges til 
meget andet end geocaching.  

KOM I GANG MED GEOCACHING

Den nemmeste måde at komme 

i gang på er at låne De Gule 

Spejderes GPS’er. Der er masser 

af geocacher gemt i dem, især 

i nærheden af vores spejder-

troppe.

Jeg vil også anbefale at 

oprette en profil på www.geo-

caching.com. Det er gratis, og 

så logge dine besøg på nettet.

Du kan også geocache med en 

smartphone. Så skal du bare 

hente en gratis Geocaching 

Intro app.

Som spejder kan du f.eks. 
også bruge den til:

•  Finde vej på steder man ikke kender. Og finde tilbage 
igen (Track-back). Det giver sikkerhed og tryghed.•  Lave poster på steder, der er 

svære at finde eller forklare. 
Måske væk fra stierne i skoven.

•  Lave et løb/vandretur, hvor man skal følge en rute forbi nogle punkter.•  Når mZan har været på tur, kan man se hvad vej man har 
gået(spor), hvor langt man har gået, hvor hurtigt, hvor mange højdemeter  o.s.v•  Lære at forstå koordinater, som både bruges i GPS og på 

almindelige kort. 

God fornøjelse med Geo-
caching og GPS’er . Jeg håber 
I vil få mange sjove oplevelser 
med dem.
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STEGNING I JORDOVN

Materialer:

1. Sten (ikke flintesten)
2. Sølvpapir
3. En skovl
4. Et par gode grill handsker 

5. Kød - Steg, fugl, bøffer, korteletter  
(hvad du nu har lyst til)

6. Div. krydderier 
7. Muligvis lidt smør, hvis du har valgt 

tørt kød såsom fasan

At lave kødet i en jordovn er nem og spænden-
de måde at tilberede sit kød på, og det kræver 
ikke nogen stege pande eller andet,  så der kom-
mer til at være, et minimum af opvask.

For at lave f. eks.  en culotte steg skal man lave 
et hul der er en halv meter dyb og ca. 30 cm 
bred (varierer alt efter hvor stor din steg er). 
Det kræver en hel del varme sten (må ikke være 
flint). 

Du laver først et bål ovenpå stenene. Når du har 
varmet stenene op, tager du halvdelen af stene-
ne og gløderne og ligger ned i bunden af hullet. 
Derefter ligger du lidt jord oven på de varme 
sten, så dit kød ikke ligger direkte på stenene. 
Læg dit indpakkede (sølvpapir) kød ned i hullet, 
fylder mere jord i, så dit kød er godt dækket til 
og til sidst lægger du de resterne varme sten og 
gløder i hullet. Fyld resten af jorden i hullet så 
det er helt dækket til. 

En culotte steg på 1 kg skal have ca. 1 ½ – 2 
timer, pak stegen ind i 3 lag sølvpapir. 
Det er meget nemt og lige til men kræver noget 
forberedelse. Tilbehør kan f. eks. være en bage-
kartoffel der ligger i gløderne af dit bål. 

TEKST: MARK RASMUSSEN

MÅNEDENS 
MADOPSKRIFT

Primi mad
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HER FØLGER 3 SMÅ OPGAVER I TRÆ
Fælles for dem er at de alle 3 er en form for papirholdere.
 
På vores sidste juletur lod vi ulvene lave servietholderen.
De havde naturligvis voksen hjælp til at lave savskæret til 
at holde siderne på plads.
Men de havde meget fornøjelse af at slibe trædelen og 
male disse.

Det samme gjaldt stifinderne som også fik prøvet at bore 
og bundkile.

Spejderne fik lavet den lidt mere avancerede toiletpapir-
holder.
 
Alle fik naturligvis deres eget emne med hjem.

Med handy-craft hilsen
Poul Wilcke

3 GODE OPGAVER
I spejderarbejdet er det altid godt at kunne lade medlem-
merne udføre praktiske opgaver.

Praktisk opgave
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KÆRE SPEJDERVENNER

I sidste nummer af spejdersport 
fortalte jeg om B.P.s liv frem til 
han udgav bogen ”Scouting 
for Boys” og startede spejder-
bevægelsen. Baden Powells liv 
sluttede dog ikke med udgivel-
sen af bogen, man kan tvært-
imod sige at hans ”andet” liv 
startede sammen med spejder-
bevægelsen.

Spejderbevægelsen startede 
som sagt på baggrund af B.P.s 
tanker, tanker som han første 
gang afprøvede på verdens 
første spejderlejr på Brownsea 
Island i august 1907. Fra han 
første gang udgav sine tanker 
på skrift i 1908 til slutningen 
af 1910 var antallet af spej-
dere i England vokset fra 0 til 
over 100.000. Denne eksplosi-
ve vækst i antallet af spejdere, 

gjorde det nødvendigt at skabe 
nogle mere faste rammer om 
spejderarbejdet. Disse rammer 
blev dannet med skabelsen af 
”Boy Scouts Association” d. 
10. december 1910, arbejdet 
med spejderbevægelsen tog 
nu så meget af B.P.s tid at han 
valgte at træde ud af hæren 
og hellige alt sin tid til spej-
derarbejdet. 1910 er forresten 
også årstallet for spejderbe-
vægelsens opstart i Danmark. 
De næste par år brugte B.P. på 
dels at rejse rundt i verden for 
at besøge spejderbevægelsens 
medlemmer i de forskellige 
lande, dels på at udvikle sine 
ideer og skrive flere bøger om 
spejderarbejdet. Det var på en 
af disse jordomrejser at han 
mødte Olave St. Clair Soames, 

der senere skulle vise sig at 
blive B.P.s kone og verdens pi-
gespejderchef.

I takt med at spejderbevæ-
gelsen vandt mere og mere 
indpas rundt om i verden, blev 
der også skabt et pres for at 
flere og flere kunne være med. 
Derfor udarbejdede og udgav 
B.P. også bøger og arbejdsstof 
til ulvearbejdet - med omdrej-
ningspunkt i Rudyard Kiplings 
Junglebogen samt til roverar-
bejdet.

B.P. forsatte med at være 
dybt engageret i spejderarbej-
det indtil han i slutningen af 
1930’erne blev ramt af sygdom 
og trak sig tilbage med Olave 
til deres hytte i Nyeri i Kenya, 
hvor B.P. endte sine dage d. 8. 
januar 1941.

 GULDKORN 
FRA BADEN POWEL

TEKST: MICHAEL P. VESTER, TL ROLD SKOV GRUPPE

Baden Powel
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Fugl Phønix, har til huse i Sorø, på en god stor naturgrund. 
Hovedhuset er af ældre dato, med plads til ulvene, værk-
sted, toilet samt køkken. Stifinderne har en lille hytte med 
et enkelt rum og spejderne en større hytte med 4 patrulje 

rum samt et dejligt stort fællesrum, nybygget i 2012. 

Lige nu bygges der på en 
shelter og færdiggørelse af 
depotrum samt en løbende re-
novering af den gamle hytte. 
Drømmen er at bygge en ny.

Alle grenene har samme 
mødedag, som er tirsdag. 
Den store fordel ved den fæl-
les mødedag er, at lederne ser 
hinanden og det giver en god 
synergi mellem grenene. Efter 
grenmødet, afholdes et kort 
ledermøde, hvor man vender 
stort som småt.  Det er helt ty-
deligt at det giver et godt kam-
meratskab og sammenhold le-
derne imellem.

En anden fordel ved en fæl-
les mødedag er, at det gør over-
gangen ved oprykningen lette-
re, samt at man har et fælles 
ansigt udadtil.

Fugl Phønix har en ambition 
om og fokus på rekruttering og 
hele gruppen deltager i arbej-
det. De har udarbejdet et spej-
der-postløb som kan genbru-
ges, med uddeling af et ”klister 
mærke” ved gennemførelse. 

Der er indgået aftale med de 
2 lokale skoler, hvor de kom-
mer en eftermiddag i efteråret 
med postløbet. Det har givet 
pote med nye medlemmer til 

både ulve- og stifindergrenen.  
Alle grene har gode faste ledere 
og gruppens pionerer hjælper 
til når der er behov.

For at få økonomien til at 
løbe rundt, søger gruppen 
fonde til udstyr og byggeri. 
Til den daglige drift, sælger de 
lodsedler i byen samt deltager 
i forskellige arrangementer så 
som Roskilde Dyrskue og Sto-
re Hestedag.

Stifinderne har 2 kobler. 
Stammemøderne lægges efter 
en plan for et ½ år af gangen. 
Stifinderne bliver delt op så 1 
års stifindere får det grundlæg-
gende stof det  første halvår. 
Lederne bestræber sig på at alt 
hvad de laver på møderne, har 
en praktisk dimension. Ansva-
ret for mødet er delt mellem 
lederne, så alle bidrager til 
indholdet/planlægningen. Det 
giver forståelse for planlæg-
ningen, respekt for arbejdet og 
alle føler et ansvar for mødet 
og dets gennemførelse. 

Stifinderne har deres eget lil-
le hus, fyldt med indianerting. 
Hos spejderne er de 2 velfun-
gerende patruljer. De vandt 
velfortjent LPT i 2015. 

Tropslederne er tilstede på 

alle patruljemøderne. De laver 
en plan med nogle punkter 
som spejderne arbejder med. 
På den måde sørger de for, at 
de grundlægende færdigheder 
er på plads. En del af mødet 
vælger/planlægger patruljerne 
selv hvad de vil arbejde med.

Tak for en hyggelig søndag og 
samtale til Preben, TL+Gruppe-
leder Michael F., TA Signe, SL 
Michael H. og SA Mogens. 

GENERATIONSSKIFTET

Preben har som gruppeleder, 

med omtanke og kloge beslut-

ninger, gjort Fugl Phønix til en 

god og velfungerende spejder 

trop. Han har skabt en kreds af 

ledere med sammenhold og 

ambitioner.  Grundlaget for nye 

yngre kræfter på pladsen var 

skabt og Preben har klogelig 

givet stafetten videre til Michael. 

Som Preben siger, hvis jeg skulle 

have chancen for at se om det 

lykkes, skulle det være nu. 

Preben er stadig med på sidelin-

jen og Michael har løftet opgaven 

og fører den gode stil i Fugl 

Phønix vider.

Fugl Phønix
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Man kan i jubilæumsbogen ”De 

gule spejdere – i endnu 25 år” 

læse en detaljeret beskrivelse af 

Fugl Phønix historie. Har man ikke 

bogen, kan den købes på web- 

shoppen på gulspejder.dk

HISTORIEN KORT FORTALT
• Troppen blev dannet den 12. oktober 1985 af Nete og Peter 

Fibiger med 5-10 spejdere. 

• I november 1985 fik man af kommunen lov til at benytte den 
plads på Apotekervej, hvor Fugl Phønix stadig har til huse. 

• Den 3. marts 1986 fik man en skurvogn til at afholde møderne 
i. Skurvognen var relativt simpelt indrettet, men det var Peters 
motto, at det var i skoven og i naturen at spejderarbejdet 
skulle foregå. 

• I løbet af det første år, havde man allerede 2 ulvebander samt 
en spejder patrulje. 

• Ulvene vandt det årlige Sct. Georgsløb i 1986, et godt grundlag 
for fremtiden var lagt. 

• Den nuværende hytte blev bygget op af skurvogne fra Store-
bæltsforbindelsens tilblivelse sidst i 90erne. 

• En gave fra Glunz & Jensen fonden i 2006 gjorde, at der blev 
installeret vand og el i hytten. 

• Troppens medlemsblad hed indtil 1996 Spejderbladet. Navnet 
blev ændret til budstikken efter en konkurrence i gruppen. 

• I 2004 blev Roverklanen ”Ravnene” oprettet af Tonie Bjørne-
skov.  

• Stammen hedder ”Osage” og har fået deres helt ejet indianer 
hus på grunden. 

• 2009 blev året hvor man måtte afgive 3 meter af grunden til 
naboen, til gængæld fik man en parkerings plads, samt en 
udvidelse af grunden på den anden side.  

• I 2012 Blev gruppen tildelt en stor donation til bygning af en 
hytte til spejderne. Hytte rummer 4 patrulje rum samt et stort 
fællesrum. 

• 2015 blev et godt år for Fugl Phønix. Deres spejdere vandt 
LPT, 30 års jubilæum blev fejret og en ny gruppeleder Michael 
Folman tog stafetten efter Preben Bjergager.

FUGL PHØNIX TROP – 30 ÅR 
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FUGL PHØNIX 
30 ÅRS JUBILÆUM
I slutningen af september kunne vi i Fugl Phønix 
fejre vores gruppes 30 års jubilæum.

TEKST: SOFIE HOLM OG SIGNE PAAMEJER FUGL PHØNIX TROP, SORØ
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Det var en weekend fyldt med 
hygge og sjove historier, både 
gamle og nye. Hele gruppen 
var involveret i at stable en fan-
tastisk spejderfest på benene 
og forberedelserne var allrede 
begyndt uger inden med ren-
gøring og planlægning ned til 
mindste detalje, for at sikre at 
alle ville få en fantastisk aften. 

Fra hele landet dukkede gule 
spejdere op for at støtte op om 
vores gruppe. Ud over støtten 
fra vores eget korps dukkede 
både Sct. Georgs gildet op og 
mange venner af gruppen. 

Aftenen bød blandt andet på 
en dejlig middag bestående af 
vildtragout og en sand klassi-
ker af en dessert i form af gam-
meldags æblekage skabt af ulve 
og stifindere med lidt hjælp fra 
spejdere og ledere.  Hele mid-
dagen blev indtaget i selvbyg-
get telt på grunden i Sorø, op-
lyst af olielamper og pyntet op 
med knob, bladguirlander og 
fint service. 

Ud over middagen så bød 
aftenen også på mange taler 
hvor de fleste gik til vores tid-

ligere gruppeleder Preben, for 
ud over fejringen af de 30 år så 
bød aftenen også på en over-
rækkelse af faklen fra Preben 
til vores nye gruppeleder Mi-
chael Folman.  

Som det hører sig til når 
spejdere mødes blev der selv-
følgelig også holdt lejerbål 
med sange og underholdning. 
Underholdningen bestod af 
”versus, spejder edition” byg-
get på tv-programmet versus, 
hvor leder og spejdere dystede 
i forskellige spejderdiscipliner. 
Som en lille afslutning på le-
jerbålets underholdning frem-
førte den vindende patrulje fra 
årets LPT deres lejerbålsunder-
holdning. Efter et par sange og 
fortællinger sluttede lejerbålet 
af på smukkeste maner med nu 
flyver mørkets fugle ud. 

Længere ud på aftenen blev 
der serveret the og kaffe mens 
et slideshow med billeder fra 
gruppens mange år blev sam-
lingspunkt for de sidste gæster. 
En hyggelig afslutning på en 
fantastisk aften i spejdereån-
dens tegn.
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Formand Per Mejer ٠ Niels Juels Vej 20 ٠ 4700 Næstved 

Telefon 23450626 ٠ e-mail: formand@degulespejdere.dk ٠ www.gulspejder.dk 
Medlem af The World Federation of Independent Scouts 

24. februar 2016 
 

Der indkaldes hermed til ordinært Korpsrådsmøde 2016 således: 
 

 
Tid: Lørdag den 16. april 2016, kl. 13.00  
 
Sted: Frie Fugles hytte ”Reden” 

Kirkevænget 7,  
5471 Søndersø 

    
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra Korpsstyrelsen 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab med tilhørende statusopgørelse til godkendelse  
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af korpskontingent 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Behandling af lovforslag 
9. Korpsstyrelsens planer for de kommende 2 år 

   10.  Eventuelt 
 
 
Senest den 12. marts 2016 skal følgende være korpsets formand i hænde:  
 

- Gruppeindberetning samt referat fra gruppernes Forældrerådsmøder 
- Forslag, der ønskes behandlet på Korpsrådet, samt stillerlister 

 
 
Gruppens delegerede bedes indberettet til formanden senest 1. april 2016.  
 
Korpset vil sædvanen tro være vært ved en spisning inden Korpsrådet. Denne vil være 
klar fra kl. 12.00.  
 
Deltagere, ud over de delegerede, bedes af hensyn til spisningen, tilmelde sig til 
formanden på formand@degulespejdere.dk senest 10.april 2016. 
 
 
Med Gul Spejderhilsen 
 
Per Mejer 
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Wagadugo
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Nye Spor af eftersøgt Gangster 
Dansk Politi har gennem det seneste halve Aar modtaget flere Oplysninger, der peger paa, at den eftersøgte 
Gangsterkonge Kaj Olsen og hans Bande af organiserede Kriminelle er ved at lægge nye, store Planer for Aktiviteter 
i Danmark. Meldingerne kommer fra fjerne Lande, hvor Kaj Olsen er set i forbindelse med gemene russiske 
Jernbanegangstere, afrikanske Storvildtjægere og skumle ægyptiske Beduiner. Politiet har intensiveret Jagten paa 
disse Gangstere og beder Befolkningen om Hjælp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye Spor 
   Pengene flyver igen i de dunkle 
kriminelle Miljøer. Det er en bekymrende 
udvikling, melder Politiet, der nu har 
kortlagt den berygtede Gangsterchef Kaj 
Olsens ogsaa kaldet „Skallesmækker“s 
Færden siden hans Flugt sidste Aar. Her var 
han kun Haandsbredder fra at blive fanget 
af en række civile Politiagenter. 
   Allerede faa Maaneder efter Flugten, 
lykkedes det ham ved et stort Togrøveri at 
skaffe Kapital til nye Planer. Dette 
meddelte russiske Myndigheder til Politiets 
Efterretningsvæsens Afd. 5, PET5, efter 
Kaj Olsen og den russiske Jernbanegangster 
Sergej Putinski blev sat i Forbindelse med 
det grove Røveri paa den Transsibiriske 
Jernbane. 
 
Det store Togrøveri  
   Ekspressen, der medbragte store Værdier 
i Kontanter, havde uden problemer fulgt 
Ruten over Sakhalin,  Khabarovsk, Amur til 
Folgograd. Derfra videre over Ekazan,   
Lijursk,   Folga  Elans,   Novosibirsk,   
Bajkalsøen og   Erlyan til Novgorod. Den 
befandt sig nu paa Strækningens sidste Ben, 
knap 100 km fra Endestationen. 
   Toget bestod af Lokomotiv med Tender, 
en Pakvogn med Banksække og fem 
Passagervogne. Lokomotivføreren opda-
gede pludselig, at Sporet længere fremme 
var Saboteret, men  kunne ikke naa at 
stoppe  i  tide. Baade  han  og  Fyrbøderen 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubelscener da Kaj Olsen smed Penge om 
sig under et Gangsterkonvent i Cannes. 
 
reddede Livet ved at springe ud fra 
Lokomotivet, der kort efter væltede ned ad 
en Skraaning og fik følgeskab af den første 
efterfølgende Vogn. Dette knækkede 
Forbindelsen til de bageste Personvogne, 
der som de eneste blev staaende uskadte paa 
Sporet. 
   I samme øjeblik dukkede en Gruppe 
Mænd op, alle overlæssede med Skyde- 
vaaben. Personalet blev tvunget ud af 
Toget, og bagbundet. Herpaa blev 
Passagererne, hvoraf flere var kommet 
lettere til Skade pga. omkringflyvende 
Bagage, skubbet sammen i Togkorridoren 
og frarøvet alt af Værdi. 
 

 
Bagage samles efter Togrøveriet 

  Som en anden Verdensmand returnerede 
en Bowlerhatbærende Gangster galant de 
stjaalne Vielsesringe og andre Genstande 
med særlig Affektionsværdi til 
Passagererne. Banditterne forsvandt med en 
Formue. Ingen af Tyvekosterne er endnu 
tilvejebragt, men Sergej Putinski blev 
genkendt af Vidner. 
 
Kinesisk Livseliksir 
   Næste Observation af Kaj Olsens Færden 
kom fra den Transmanchuriske Jernbanes 
Endestation i Peking. Her opsøgte Kaj 
Olsen Alkymisten Danjing Fu. Denne 
Kineser med Adgang til aarhundreder 
gamle Bøger i Den forbudte Bys Bibliotek 
kender til ældgamle kinesiske Opskrifter 
paa alt mellem Himmel og Jord. 
   Politiets Oplysninger tyder paa, at Kaj 
Olsen i særdeleshed var interesseret i et 
„Sandhedsserum“, som Danjing Fu kan 
fremstille. Med dette Serum kan man faa 
fuld Kontrol over den Person, der drikker 
det. 
   Kaj Olsen forsøgte at købe sig til 
Opskriften for store mængder medbragte 
Opaler, Guldsten samt Grønjader, Uankit, 
Lavasten og Diatomit. Men Danjing Fu var 
ubøjelig. Han krævede enorme Mængder 
Elfenben for at udlevere Opskriften. 
Elfenben betragtes som en særlig potent 
Bestandel af den Livseliksir, som Danjing 
Fu vil udbrede i hele Østen. 
 
Hemmeligt møde med Beduiner 
   Endnu engang har Dansk Politis PET5 
nydt godt af gode Kontakter til „Det Sorte 
Broderskab“ i Ægypten. Disse bidrog med 
endnu en Brik i den videre Efterforskning. 
  Kaj Olsen ankom i September med Toget 
Orientekspressen til Cairo, hvor han straks 
opsøgte Abdul Al-Hassan, der er en 
gammel kending af PET5. Denne Abdul var 
Sammensvoren med Kaj Olsen i det meget 
omtalte og mislykkede Forsøg paa at finde 
Cleopatras store Skat for et par Aar siden. 
  Kaj Olsen drøftede Abdul Al-Hassans 
Kendskab til Smuglerruter fra Afrika. Kaj 
Olsen søgte kontakt til Storvildtjægere og 
udviste stor Interesse for de nylige Fund af 
Guld i Transvaal. Kaj Olsen forhørte sig i 
Cairo om beskaffenheden af en 
Jernbaneforbindelse mellem Transvaal og 
Cairo.   For et meget stort Beløb i russiske 
Pengesedler anskaffede Kaj Olsen sig i 
Cairo en større mængde Sprængstof og 
Nitroglycerin.  Disse  blev fordelt paa flere 
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flere Skibe sendt mod Europa. Franske 
Gendarmer Opbragte det ene Skib, da det 
gik til Kaj i Cannes. De øvrige Skibe er 
endnu ikke identificeret. 
   Kaj Olsen derimod havde andre Planer. 
„Det Sorte Broderskab“ berettede, at han 
den 24. September afrejste med Kapstaden 
som Destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franske Gendarmer bevogter Lageret af 
beslaglagt Sprængstof.  
 
Storvildtsjæger i Kapstaden                
   En dansk Handelsrejsende fra firmaet 
„Compagnie Madsen A/S“ genkendte i 
Kapstaden, Afrika, Kaj Olsen og har via 
Selskabets Hovedsæde i Kjøbenhavn 
kontaktet PET5. De oplyste, at Kaj Olsen 
fra Kapstaden rejste paa en Ugelang 
Ekspedition med den hollandske 
Storvildtjæger og Mineejer Jan van Krüger. 
   Efter endnu et kort Ophold i Kapstaden 
rejste Kaj Olsen og Jan van Krüger videre 
til Mineomraadet i Transvaal, hvor der paa 
det seneste er gjort endog meget store 
Guldfund. 
   En Minearbejder oplyste til Politiet, at 
Kaj Olsen og Jan van Krüger drøftede 
Planer om et sammenhængende Jernbane-
net mellem Cairo og Kapstaden for lettere 
Fragt af Malm fra Minerne. Dette er dog 
ikke uden Problemer, da den franske del af 
Nordafrika har normalsporet Banenet, 
hvorimod Kapsporet er et smalsporet 1067 
mm Net.  

 
Kaj Olsen ledsatet af Boere i Kapstaden 
 
 Med Udgangspunkt i Tanta, Ismailia eller 
Luxor vil en sammenkobling af 
Jernbaneforbindelserne Bahir-Awassa, 
Nairobi-Dessie, Harare-Orton og 
Livingstone-Mahiking give Adgang direkte 
til Afrikas Sydspids. 
 
Paa Sporet 

  Først i December modtog PET5 Nyt om 
Kaj Olsen. Det skete, da hans Darling, 
Frøken „Lullu Bell“, modtog et Telegram 
afsendt fra en By ved Middelhavet, hvori 
han oplyste, at han er ved at udarbejde store 
Planer og bad Lullu Bell skaffe Sporplaner 
over et Par udvalgte, afsiddesliggende 
Danske Havnebyer. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET-
5, oplyser,  at  Politiet  har  indkaldt  et 
specielt  Opdagerkorps af hemmelige    
    .   

 
Til vore nye Læsere 
 
   Kaj Olsen kaldet „Skallesmækker“ er 
Mafiaboss for en Gruppe Danske 
Gangstere, der her i 1930´erne har staaet 
bag bl.a. Spritsmugling, Kunst-Tyverier og 
Fremstilling af falske Penge. 
   Kajs Darling er Sangerinden „Lullu Bell“. 
Selvom hun er i Kløerne paa Kaj, har hun 
flere gange forsøgt at hjælpe Politiet med at 
fange Kaj. Jagten paa „Skallesmækker“ 
ledes af Politiets Efter- retnings Tjenestes 
Afdeling 5, PET-5. Chefen for denne 
Afdeling er Kaj Vilstrup. 
   PET-5 anvender et Net af Hemmelige 
Agenter.  Disse  opsporede  Kaj i  Forbind- 
.  
 

 
Bandemedlemmer fanget af Agenter 

 
else med Bandens indsmugling af Sprit. 
Ved flere store Aktioner er det lykkedes  
Agenterne at fange de fleste Bande-
Medlemmer,  men aldrig selveste  „Skalle-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenter i Jagten paa de forskellige 
Gangsterbander. „Vi maa undersøge, hvad 
der planlægges“, udtaler Efterforsknings-
Lederen. 

                                 (O.L) 
 
  
smækker“. Ved en Aktion undslap han 
i sidste Sekund i en ventende 
Flyvemaskine. Ved en anden Aktion 
undslap han i en Undervandsbaad for 
Næsen af Spejderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kaj Olsen forsvinder i Undervandsbaad 

 
  Kaj Olsen vides at have lavet Partnerskab 
med en sydamerikansk Gangster Alfaro og 
Forbrydersyndikatet „Cartelle Lucerne”.  

(H.A) 
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FORÅR =  
STIFINDER-
TURNERING
Her finder du fakta om be-
dømmelse og point givnin-
gen på turneringen. Hvis 
jeres kobbel vil være med i 
vinderfeltet, er det vigtigt at 
vide hvad man skal kunne, 
det er altid godt at øve sig 
og vide hvad der bliver lagt 
vægt på i bedømmelsen. 
Hvis du mangler viden om 
vigtige stifinder færdighe-
der, så brug din Stifinder 
håndbog, den er fyldt med 
god information. 

BÅLPLADS
Ca. 1 x 1 m. i størrelse. Kiler, hjør-
nepæle og rafter skal være i niveau 
med terræn. Bålpladsen skal være 
etableret med afgrænsning af rafter. 
Der må etableres lås med smig-skårne 
rafter og bedømmelsen vil da gå på 
om afgrænsningen ligger fast, samt 
kvaliteten af de skårne smig. Generelt 
bedømmes sikkerhed og anvende-
lighed først og derefter udformning. 
Sikkerhedsafstande skal overholdes (3 
m. til telte, både naboens og eget telt).

Stifinder siderne
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INDGANGSPORTAL
Portalen skal være etableret så den er sikker-
hedsmæssigt forsvarlig og den skal være forsy-
net med kobbelnavn. Point gives for knob og 
besnøringer samt sikkerhed og sluttelig udseen-
de.

HUGGEPLADS
Der skal etableres en huggeplads med spånfang. 
Pladsen skal være etableret med huggeblok der 
står fast og som er hensigtsmæssig i højden, dog 
max. 50 cm. i højden. 
Huggepladsen må kun have én indgang, dog 
kan raftehul accepteres når det ikke er muligt 
at bruge dette hul til indgang. Selve pladsen 
skal etableres så der er 1 til 1,5 m. fra huggeblok 
til spånfang. Dog er placering af huggeblok og 
evt. værktøjsstativ valgfrit. Der gives point for 
spån-fangets effektivitet, pladsens sikkerhed 
samt huggeblokkens anvendelighed og knob og 
besnøringer.

BRÆNDESKJUL
Brændeskjulet skal dække et areal på ca. 1 x 0,8 
m. og skal konstrueres således at det er regntæt. 
Afdækning fremstilles af naturmaterialer f.eks. 
gran eller vævede stråmåtter. Besnøringer og 
stabilitet bedømmes først og derefter funktiona-
litet. Der skal være brænde i brændeskjulet ved 
bedømmelsen. Værktøjsstativ indgår IKKE i be-
dømmelsen. Ting og effekter medbragt hjemme-
fra indgår ikke i bedømmelsen af lejrarbejderne.

DAGBØGER

Dagbøger skal være kobbeldagbøger for at give 
point. Dagbøgerne skal være skrevet og tegnet 
af stifinderne.

TURN-OUT
På Stifinderløbet er der 8 point på hver 
post, hvor fordelingen er følgende:

• Tilmelding 2 point. 
• Afmelding 2 point. 
• Samarbejde 2 point. 
• Generel opførsel 2 point.

Der er yderligere 10 point på selve løbet, der 
gives for generel opførsel under hele løbet, også 
under evt. ventetid på posterne, samt opførsel 
når stifinderne går mellem posterne. 

Regler for turn-out under løbet:

• Må ikke være larmende.
• Må gerne gå og småsnakke, mellem poster.
• Når posten er i syne skal de gå på række, 

og være stille ”ikke rende rundt og slæbe 
på pinde”.

• Skal gå stille og rolig fra posten.

Indianernes Skattekiste, er en god bog som kan købes 

i shoppen på gulspejder.dk
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SÅDAN LEVER ULVE
Hver ulveflok har en førerulv, som 
alle de andre ulve skal følge og lystre.
Ulve jager i flok. De samarbejder og 
har hver sin opgave at udføre under 
jagten.
Ungerne fødes om foråret. De passes 
ikke kun af deres egen mor, men af 
alle ulvene i flokken.

Ulve lever i flokke. Hver flok har sit eget territorium, 
hvor den jager og yngler. Ulve tuder for at fortælle 
andre ulveflokke, hvor deres territorium er.
Det er sjældent, at en ulv trænger ind på en fremmed 
ulvefloks territorium. Hvis det sker, kommer det til 
åben kamp.

En ulveflok består i regelen af cirka femten medlemmer, og 
dens territorium kan være mellem ti og tyve kilometer i dia-
meter. Alle flokkens medlemmer tuder samtidig, og lyden kan 
høres helt op til ti kilometer væk. Undertiden kan en ulveflok 
tude som svar på en anden ulvefloks tuden. Hvis de ikke tuder 
højt nok, kan de risikere at blive angrebet. Ulve tuder mest om 
vinteren, når parringstiden begynder, men enlige ulve reagerer 
ikke på lyden.

HVORFOR
TUDER 
ULVE?

Ulvesider
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KAMMERAT- OG FÆLLESSKAB! 

Som ulveunge i en flok, er det at være en god 
kammerat vigtigt. Når man skal løse en opgave 

med sin bande, lykkes man bedst når man hjæl-
pes ad. Jo bedre man er til at hjælpe hinanden, jo 

sjovere er det.
Det at være fælles om en opgave og løse den godt, 

giver gode kammerater. Det fællesskab man får 
sammen kan være svært at finde andre steder.

Mange af de store spejdere har været ”bedste ven-
ner” siden de var ulveunger.

Legen: 
”RIKKI-TIKKI-TAVI 
OG NAGAINA”
”Rikki-tikki-tavi pilede 
afsted hen mod 
den ene ende 
af melonbedet, der 
var nærmest muren. Der fandt han 
Nagainas æg”
Lav en flokring med god afstand mellem de enkelte. En er 
udtaget til at være Rikki-tikki-tavi.. Han står uden for kred-
sen med ryggen til. En inde i kredsen er Nagaina. I midten 
af kredsen ligger en ærtepose (ægget).
Det gælder for Rikki-tikki-tavi at tage ægget uden selv 
at blive bidt (slået på ryggen) af Nagaina, idet han kun 
må smutte ud af kredsen på samme sted, hvor han kom 
ind. Nagaina må først forsøge at fange Rikki- tikki-tavi, når 
han har taget ægget.
Lykkes det for Rikki-tikki-tavi at slippe ud, får han lov at 
forsøge igen, og en ny Nagaina vælges. Bliver Rikki-tik-
ki-tavi fanget, fortsætter Nagaina i hans sted o.s.v.

Materialer: En ærtepose

KVÆLERSLANGERNE
-eller pythonslanger-
ne (Kaa) kan blive ca. 9 
meter lange. Om dagen 
ruller de sig sammen og 
hviler sig. Om natten ja-
ger de på jorden eller i 
træerne. De griber byttet 
med tænderne og sluger 
derefter den lange krop 
om det i så fast et greb, 
at knoglerne knuses. 
Slangen slyger derefter 
det dræbte dyr.
Overfor mennesker 
er kvælerslangen som 
regel ufarlig.
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QUIZ - 12 RIGTIGE
1.  HVORNÅR BLEV BADEN- 

 POWELL FØDT? 2.  HVEM STARTEDE SPEJDERBEVÆ- 
 GELSEN I DANMARK?

 1) d. 4. juni 1849
 x) d. 19. marts 1854
 2) d. 22. februar 1857

 1) Hartvig Møller
 x) Johannes V. Jensen
 2) Hans Scherfig

3.  HVILKET ÅR ER SPEJDERBEVÆGEL- 
 SEN GRUNDLAGT? 4.  HVAD STÅR FORKORTELSEN WFIS    

  FOR?

 1) 1906
 x) 1907
 2) 1908

 1) World Federation of 
 Irresponsible Scouts 
 x) World Federation of 
 Independent Scouts
 2) World Federation of 
 Intriguing Scouts

5.  HVOR BLEV DEN FØRSTE SPEJDER 
 LEJR AFHOLDT? 6.  HVORNÅR BLEV FUGL PHØNIX  

   TROP GRUNDLAGT? 

 1) Isle of Wright
 x) Brownsea Island
 2) Isle of Man

 1) 1985
 x) 1986
 2) 1984

7.  HVORNÅR BLEV DER FØRSTE GANG          
  AFHOLDT VERDENSJAMBOREE I  

         DANMARK?
8.  HVEM GRUNDLAGDE FUGL PHØNIX  

  TROP?

 1) 1904
 x) 1924
 2) 1944

 1) Preben Bjeragger
 x) Peter og Nete Fibiger
 2) Jan og Ida Eriksen

9.  HVORNÅR DØDE BADEN-POWELL? 10.  HVILKET ÅR BLEV DE GULE SPEJ-
DERE I DANMARK GRUNDLAGT?

 1) 1934
 x) 1941
 2) 1952

 1) 1984 
 x) 1974
 2) 1994

11. HVOR ER BADEN-POWELL BEGRA-
VET? 12. HVAD HEDDER SPEJDERCHEFEN 

FOR DE GULE SPEJDERE I DAN 
            MARK?

 1) Mafeking
 x) Kenya
 2) England

 1) Margon Sørensen
 x) Stinus Andersen
 2) Per Stigaard

Quiz

* Svarene kommer i næste nummer
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REBUS

BORNHOLM
RUNDT
Bornholm Rundt er et af de 
helt store spejderarrange-
menter på Bornholm.

Spejdermarchen finder altid 
sted i Pinsen, og 2016 skal alle 
raske spejderne skal ud at gå i 
dagene 13. – 15. maj 2016. 

I 2004 havde Spejdermar-
chen 25 års jubilæum, og her 
deltog 190 deltagere som til-
sammen gik 15.000 km Størst 
antal deltagere var der i 2011 
hvor hele 130 spejdere gik 
hele vejen og i alt deltog 210 
spejdere, hvorfor der blev gået 
knapt 16.000 km. 

Ud over en fysisk udfordring, 
så er turen en fantastisk smuk 
tur langs cykelvejen, som føl-
ger kysten Bornholm Rundt og 
en rigtig god måde at lære an-
dre spejdere at kende. 

Kammeratskabet er i højsæ-
det, - både medens der vandres 
og når man er i mål. Spejder-
ne overnatter selvfølgelig i tel-
te. Spejderne går i samlet trop 

igennem Rønne by med faner 
i spidsen frem til Sejersgård, 
hvor marchen gives fri! 

Spejderne kan vælge at gå 
delstrækninger eller hele tu-
ren som er på 105 km. Under 
hele turen er det vandpost for 
hver ca. 5 km., og der er mu-
lighed for at blive samlet op, 
hvis spejderen har overvurde-
ret egne evne og er for træt til 
at fortsætte. 

Spejdermarchen følger cykel-
stien Bornholm Rundt. Spejder-
ne sover i telte på campingplads, 
hvorfor der på overnatningsste-
derne er gode faciliteter. 

Bornholm Rundt (105 km): 225 kr. Til-
melding efter 1. maj er prisen 275 kr. 

Tilmelding til Lotte Kofoed (Bob-
barækus Trop) tlf. 5184 3554, 
E-mail: lottetreukofoed@gmail.com
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Vita Petersen
- et af korpsets ældste medlemmer er gået bort!

En elskelig person har forladt denne verden og mindet om 
Gammel Fru P, som Basses mor altid blev kaldt. 

- fortæller om en usædvanlig person som ikke gjorde meget af 
sig selv, men som altid var parat til at hjælpe andre!

Da Fuffer og Basse flyttede Ridder Ebbe ind i vort korps, 
startede de byggeriet af en spejderhytte på 

en bar mark ! En stor del af økonomien til hytten 
blev tilvejebragt af Gammel Fru P via et 

loppemarked på den lokale genbrugsstation.

Igennem flere år stod denne viljestærke dame i sne, slud, blæst 
og sol og fik krone på krone ind til hytten, og selvom dagene 

i snit kun gav 2-300 kr., kan man hurtig regne ud, 
at dette blev til et anseligt årligt beløb 
- som der kunne købes materialer for, 

og når hendes søn Basse og andre udførte arbejdet u/b 
- så dukkede tropshuset stille og roligt op imellem lærke træerne.

Gammel Fru P havde alle de gode egenskaber 
vi efterspørger hos vores spejder: 

- humørfyldt, ansvarsbevidst, engageret, viljestærk, 
stabil, punktlig, omsorgsfuld og loyal!

For 10 år siden fik jeg en lille kop af hende, som jeg 
helt ubevidst har gået og passet på.

Et lille kært minde om en elskelig person hvis 
spejderidealer var helt i top!

Ære være hendes minde

Poul Wilcke

Fredag d 8. januar mødtes vi nede i kukkerhu-
set efter arbejde. Dette var den første overnat-
ning, efter vi var startet som Rovere. 

Vi blev hurtigt delt ind i nogle grupper, 
hvor efter vi skulle i gang med aftensmaden. 
Menuen var plankelaks m. hollandaise sauce 
og båd kartofler. Da vi havde spist, havde vi 
fået hjælp udefra med kursus i at lave ild med 
ildspyd. Det var Niklas og Ian der stod i spid-
sen for det og de var virkelig dygtige. Hurtig-
ste tid var vist 46 sek. Vi sluttede aftenen af 
med ost og pølse bord inden vi traskede ned 
til shelterne, for at sove. 

Vi stod op omkring kl 08.00 dagen efter 
hvor vi fik pakket grejet sammen og vendte 
tilbage til kukkerhuset. Der ventede lækker 
morgenmad og info om dagens videre forløb. 

Efter maden skulle hvert hold lave deres egen 
stige, hvor trin skulle laves med både vinkel 
besnøring, kiler og dyvler. Herefter skulle vi 
med kompas finde posterne der var hængt op 
i træerne rundt i skoven. Der skulle vi have 
vores stiger med, de skulle bruges til at finde 
bogstaver til en gåde. 
Vi sluttede dagen af med pølser og brød på de 
sidste gløder og blev enige om, at det helt sik-
kert ikke er sidste gang vi laver sådan en tur. 

RØNNEBÆKKENS ROVERE
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Så er de tiden gået efter jul, og vi har haft man-
ge ting i ilden. Ulvene har taget førstehjælp og 
været på Falck, hvor de har prøvet lidt af hver. 
Stifinderne har taget der brandværnsmærke, 
og har slukket brænde hos Falck. Spejderne 
har ligeledes været på Falck og fået det sidste 
på deres mærke, men også en tur med røgdyk-
ker materiel.

 
For nylig har ledere og rovere været på kursus 
på Værfeldtsgård, og sovet i vikingehallen. På 
kurset blev der smedet knive og paudet og syet 
i læder med forskellige teknikker. 

Den 11-12 marts skal stifinderne på shelter-
tur til Hammersøen, for at markerer 300 dage 
hvor Majbrit har sovet ude i telt. Så er der kun 
65 dage tilbage. Det bliver stort når hun run-
der de 365 dage til Maj.

BOBBARÆKUS
www.bobbaraekustrop.dk

TEKST: LOTTE KOFOED
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I Grib Skov Trop er vi kommet godt i gang 
med det nye år. Vi afsluttede året med den 
årlige juletur for hele gruppen. Her blev der 
hygget på kryds og tværs – ulvene pyntede op 
og lavede juleslik, stifinderne byggede forhin-
dringsbane til årets forældreløb, og spejderne 
gik hike spækket med spejderopgaver. Om af-
tenen var der dejlig julemad til alle efterfulgt 
af julehygge med besøg af julemanden. Bag-
efter var spejderne på natorienteringsløb. Der 
var stor tilslutning til årets jule-forældreløb, 
hvor der er efter løbet blev serveret suppe i det 
gode vejr.

Januar måned har stået på patruljeture, som 
alle er gået til hytten Valhal. Her har spejderne 
fået trænet en masse til de kommende turne-
ringer og har naturligvis også hygget sig ved 
pejsen. Til årets forældremøde fik vi 4 nye ci-
vile medlemmer i gruppestyrelsen og har ved 
første gruppestyrelsesmøde valgt vores nye 
formand, Lisbeth Steinmann. 

Vores fastelavnsarrangement var i år en stor 
succes med mere end 150 glade børn og foræl-
dre fra Nødebo og omegn, der havde en hyg-
gelig eftermiddag med os på Bassebjerg. I slut-
ningen af februar var spejderne og pionererne 
afsted med de andre troppe i Nordsjælland på 
årets tur til Gillastugan. Turen i år henlagt til 
Hotel Tusindfryd, som bød på høj service og 
en spændende krimigåde. Foråret er på vej og 
vi ser frem til den kommende tid med Waga-
dugoløb, ulve- og stifinderturnering. 

 
Den 4. oktober 2015 afholdtes Sct. Georgs Løb 
på Bassebjerg i Nødebo. Vi deltog med såvel ulve 
som stifindere og hjembragte trofæer for: ”En 
andenplads i stifinder/juniorgrenen”, ” Sct. Ge-
orgs Gildernes spejderlederpris” der gik til Akela/
Charlotte og ikke mindst blev Mohikanerstam-
men bedste gruppe i stifinder/juniorgrenen. 

Vores juletur gik til Harebo ved Gørløse, som 
vi ikke havde besøgt før. Vi havde 2 hyggelige 
dage. Om søndagen afholdt et opgaveløb for 
børn, forældre og gæster. Vi sluttede med fro-
kost. Harebo kan anbefales og vi har da også 
allerede booket hytten til næste års juletur.

I det nye år er vi gået i gang med at forberedes 
os på Ulve- og Stifinderturnering. Turneringer 
som alle ser frem til. For spejderne er forårets 
store oplevelse Wagadugo som altid er spæn-
dende og indholdsrig. Såvel Ulve som Stifin-
dere og spejdere glæder os til disse oplevelser.

”Springende Ulv” og ”Svævende Ørn” arbej-
der vi frem mod så de der skal rykke op til hhv. 
stifindere og spejdere får mulighed for at opnå 
disse eftertragtede mærker.

Årets sommerlejr går til Gillastugan ved Söde-
råsen i Sverige. Der ser vi frem til at nyde den 
pragtfulde natur og få arbejde med nogle af de 
mærker det tager lidt længere tid at tage.

FREDERIKSBORG TROP
www.frederiksborgtrop.dk

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

TEKST: JØRN ROEST TEKST: PERNILLE EDELGAARD CHRISTENSENZ



APR-JUNI 2016   SPEJERSPORT / 27    

I Københavnergruppen er vi nu flyttet ind 
i vores nye lokale på Æblevej! Efter at have 
holdt møder ved flotte linoleumsborde og 
fine kontormøbler i den første måneds tid, 
så fik vi en lille julegave i form af de arbejd-
somme svende Niklas og Ian fra de nordsjæl-
landske grupper, der imellem jul og nytår 
bankede nogle utroligt flotte borde og bænke 
sammen. Om det var et led i deres forberedel-
se til den næste Roverturnering vides endnu 
ikke.. Der skal lyde en kæmpe tak til dem for 
det flotte arbejde, som vi nyder frugten af ved 
hvert møde!

Forældrene omkring gruppen har ligeledes væ-
ret meget aktive og det har blandt andet ud-
møntet sig i et flot mærke som alle vores ulve 
og stifindere kan sy på uniformen. Det kan I 
godt gælde jer til at se på forårets turneringer.

Ligeledes har forældregruppen været i gang 
med et flot skilt, der skal hænges op over dø-
ren til vores lokale. Logoet er skåret ud i en 
flot egetræsplanke og olieret i lin-olie. Vi vil 
gerne rette en stor tak til Tine og Martin for de 
flotte ting.

Gennem juletræssalg i Hedeland i december 
har vi fået et rigtig godt overskud, så vi fortsat 
har  penge til at købe nyt udstyr og også holde 
udgifterne nede for de enkelte spejdere, når vi 
laver ture. Dejligt!

En weekend i april drager gruppen på Loketur 
til Hvalsø for at finpudse teknikkerne - tage 
Akelas prøve og blive eksperter i dolk, lave 
mad over bål og lejrplads samt få bugt med 
både kort og kompas på o-løb. 

Sommerlejrplanerne er så småt ved at falde på 
plads og vi har fået et dejligt tilbud om at tage 
til Møn sammen med de hyggelige Skjoldun-
ger - det glæder vi os til! Grundet vokseværk 
og tre fungerende grene, har vi fået fingrene 
i en hytte mere, som ligger lidt længere oppe 
i Fløng. En forladt spejderhytte, som Høje Tå-
strup kommune har sat i stand hvorefter et par 
ledere har svunget malerkosten samt dekore-
ret i det store rum i Stammens tegn. Hytten 
er tiltænkt som et supplement til hele grup-
pe, men det er stifindernes udsmykning, der 
får lov at pryde lokalet. Vi holder Åbent Hus 
for omegnens børn og forældre lørdag d. 12. 
marts kl. 11-15 -Magnoliavej 29, Fløng, 2640 
Hedehusene. I er meget velkommende til at 
kikke forbi. 

På Jernalderen ved vores faste hytte er kom-
munen ligeledes behjælpelig med at få lappet 
taget i laden, så vi slipper for regndråber in-
dendøre. Gruppestyrelsen og fædregruppen 
arbejder videre med at forskønne vores områ-
de og i løbet af foråret afholdes en fælles ar-
bejdsdag, hvor vi gerne skal have alle forældre 
i arbejdstøjet:) Flok og Stamme glæder sig til 
forårets turneringer og Troppen til PLPA-kur-
set.

Vi glæder os til at møde jer på forårets arran-
gementer. 

GRØNDAL TROP & FLOK
www.grondal-trop.dk

GRUPPE LOKE
www.gruppeloke.dk

TEKST: LASSE VESTER TEKST: HELLE MARIE VESTERLØKKE
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Allerførst ønskes alle Spejdersports læsere et 
rigtigt godt nytår.

Den sidste måned i 2015 stod i juletraditioner-
nes tegn.  Heraf kan bl.a. nævnes julemarked 
i Rebild, besøg på plejehjemmet med over-
rækkelse af juledekorationer og juleafslutning 
med gavespil.

Den første onsdag i januar havde vi nytårspa-
role. Båltalen blev holdt af Asbjørn R. Thom-
sen, Ree Park, som vi med stor glæde har fået 
som medlem.

I slutningen af januar måned havde vi en 
hytteweekend i Næsgården ved Madum sø. 
Ulve, stifindere og spejdere ankom fredag af-
ten, hvor der var forskellige aktiviteter. Ulvene 
begyndte på foropgaven til ulve-turneringen. 
Det skulle så være muligt, at få den færdig til 
turneringen. Om lørdagen kom forældre og 
søskende kl. 13 og deltog i det arrangerede løb, 
som varede indtil kl. 15. Så var der kaffe/te og 
en masse boller og kager , som forældrene hav-
de bagt. Derefter var der forældrerådsmøde. 

Efter dette møde gik forældrene i køkkenet 
og tilberedte aftensmaden. Vores mester-
kok Chris stod for stegning af oksefilet, som 
selvfølgelig foregik udendørs over bål. Efter 
en lang, kold og blæsende dag blev middagen 
indtaget med stort velbehag.  Derefter tog 
forældre og søskende hjem, og vi andre gik til 
køjs.Søndag efter morgenmaden fortsatte alle 
med diverse aktiviteter.

Efter en velfortjent frokost begyndte  opryd-
ning og rengøring i hytten. Heldigvis var der 
et par forældre, som havde tilbudt deres ar-
bejdskraft, så vi kunne komme hjem i rimelig 
tid. Alle var enige om, at det havde været en 
rigtig god weekend.

Nu ser vi frem til forårets turneringer og de 
lyse aftener.

Hos Jens Langkniv er det sidste stykke tid pri-
mært blevet brugt indenfor hvor vi har forbe-
redt os til foråret fx ved at tage diverse mærker. 

Ulvene har brugt en del tid på at få øvet sig 
på stjernebilleder og har med det selv prøvet 
kræfter med at lave fx Karlsvognen ud af lyg-
ter på græsset ude i mørket. Det var en spæn-
dende og meget lærerig måde for ulvene at se 
stjernebillederne på. 
Stifinderne har brugt tid på at øve førstehjælp 

samt øve bål og knop for at komme lidt i træ-
ning før den store stifinderturnering finder 
sted til foråret. 

Storspejderne har været i gang med svømme-
mærket, som ellers aldrig har været et mær-
ke der har været kø om at tage. Det gik super 
godt, og det har også været rigtig sjovt at tage 
da det er meget anderledes end bare at sidde i 
hytten og øve fx knob. Udover svømmemær-
ket har storspejderne været ude og snige et par 
gange, og det er også endnu en ting som vi 
ikke har brugt meget tid på førhen. 

Det er både vigtigt og rigtig spændende som-
metider at lave nogle anderledes ting til mø-
derne, som vi ikke er vant til, fordi variation 
forbedre sammenholdet om tingene og bringer 
ny energi til de faste opgaver og mærker. 

ROLD SKOV
www.roldskovgruppe.dk

JENS LANGKNIV
www.jenslangknivsgruppe.dk

TEKST:KIRSTEN JENSENTEKST: MAJA HALL PEDERSEN
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Hos skjoldungerne har vi stadig et flot frem-
møde af vores nye ulve og spejdere, som efter-
hånden ikke er så nye mere, men er blevet en 
god del af gruppen. Ulvene har haft travlt med 
at indrette ulve lokalet og bygge foderbræt til 
fuglene. Faktisk var vores ulve, så dygtige til at 
bygge foderbrætterne, at de blev så populære, 
at ugen efter, de havde sat dem op, var der no-
gen der havde neglet det ene, af de to de havde 
bygget.  Nå, men tyven var dog så betænksom 
at lade det ene stå, så ulvene kunne bruge det 
andet til at fodrer fra.

Det årlige bad blev klaret med en tur i svømme-
hallen, hvor Stefan arbejde hårdrest på, at tage 
svømmemærket og resten blev skrubbet rene. 
Vi formoder at vaskevandet er blevet sendt til 
kommune kemi i Nyborg, for at blive behandlet 
på en meget voksen og forsvarlig måde. Spejder 
og ulve plejer at gå tilbage til hytten for at over-
natte, det skal lige siges at efter kommunen har 
bygge gangbroen over motorvejen, er det blevet 
noget nemmere. Spejderne var lige så hurtig til 
fods som jeg var i bil .

Dagen efter forvandlede svømmeturen sig, til 
en læderkursus tur, hvor vi havde været så hel-
dige at få selveste hr. sadelmager Brian Rützªu 
fra Taastrup til at komme og undervise. Rützau 
er kendt af nogen som manden der bla. Har 
bygget livgardens nye bjørneskindshuer af an-
dre, undertegnede incl. som TL i DGS Thors 
følgesvende  i Taastrup, hvor jeg i slut firserne 
slog mine folder som spejder, og gjorde mine 
første spæde erfaringer som leder.

Spejdere og ulve har været på en tur mere. 
Ulve lavede mad i en felt ovn og tog knivbe-
vis. Spejderne byggede signaltårn og et optisk 
signal apparat. Ulvene sov i hytten og spejder-
ne fik valget mellem telt og bivuak. Spejderne 
valgte bivuaken, det frøs kun 5 gr og den smu-
le is, der var på udstyret viste sig ikke at være 
noget problem. 

Løft i flok samlet trop! 

SKJODUNGERNE
www.skjoldungerne.dk

TEKST: TL RENE NIELSEN

I Kong Hardeknud Trop går arbejdet med vo-
res flotte bålhus fremad. Der er nu lavet køk-
ken og de flotte lamper er godt på vej. På grun-
den er der nu sat vejlamper op og grantræerne 
skyder op i hastig fart. 
 

Vores ulveflok er godt i gang med at øve sig 
på konsorter, forskellige knob og inden læn-
ge også førstehjælp. Stifinderne har nu flyttet 
mødedag og har nu hele hytten for sig selv. De 
er gået i gang med duelighedstegn, men sørger 
også for at hygge sig rundt om bålet. 
 
Spejdere fortsætter det gode samarbejde med 
Kong Valdemars Trop. Sammen har de lige 
været med på den forrygende tropstur til Gil-
lastugan. 

 
Vi ser frem til forårets varmere vejr og delta-
gelse i en masse sjove turneringer med og mod 
vores gode spejderkammerater fra de øvrige 
tropper. "

KONG HARDEKNUD
www.konghardeknudtrop.dk

TEKST: KATJA NIELSEN
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 Aktiviteter!
1. Korpsrådsmøde 16. april, Søndersø
2. Wagadugo 29. april - 1. maj, et sted på Sjælland

3. Stifinder-turneringen 5. – 7. maj, Hillerød
4. Spejdermarch 13. - 15. maj, Bornholm
5. Ulve-turneringen 27. – 29. maj, Søndersø
6. Spejderleder weekend 28. - 29. maj, Næstved

KORPSSTYRELSEN
Per Mejer, Formand
E-mail: formand@degulespejdere.dk
Mob: 2345 0626

Per Stigaard, Spejderchef
Ulve og Stifinder-kontaktperson
E-mail: spejderchef@degulespejdere.dk
Mob: 2854 2782

Stinus Andersen, Vicespejderchef
Spejder-kontaktperson
E-mail: vicespejderchef@degulespej-
dere.dk
Mob: 2344 2659

Erik Wedø, Regnskabsansvarlig
E-mail: regnskabsansvarlig@degule-
spejdere.dk
Tlf: 4010 3288

Signe Fjællegaard, Uniformeret
Pioner-kontaktperson
E-mail: signe@degulespejdere.dk
Tlf: 2629 8880

Preben Bjeragger, Uniformeret
E-mail: preben@degulespejdere.dk
Tlf: 2483 5344

Torben Schmidt, Civil
E-mail: torben@degulespejdere.dk

Trine Markvadsen, Civil
E-mail: trine@degulespejdere.dk
Mob: 2763 0620

Irene Edelgaard, Civil
Email: irene@degulespejdere.dk
Tlf: 6171 3570

Hanne Sørensen, Civil
E-mail: hanne@degulespejdere.dk
Tlf: 8664 5536

Sct. Georgs dag 23. april

Er dagen hvor alle spejdere i hele verden 

aflægger deres spejderløfte og bekræfter, 

at vi vil gøre vores bedste for at overholde 

spejderloven. Mange steder i grupperne 

markeres Sct. Georgs dag ved et særligt 

arrangement eller ved en ceremoni. 

Da B.P. startede sin første spejderpatrulje i 

England, erklærede han, at Sankt Georg var 

spejdernes forbillede.

Opslagstavlen
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 Aktiviteter!
1. Korpsrådsmøde 16. april, Søndersø
2. Wagadugo 29. april - 1. maj, et sted på Sjælland

3. Stifinder-turneringen 5. – 7. maj, Hillerød
4. Spejdermarch 13. - 15. maj, Bornholm
5. Ulve-turneringen 27. – 29. maj, Søndersø
6. Spejderleder weekend 28. - 29. maj, Næstved

 – sæt  i kalenderen!

Der er nu blevet fastsat en dato for årets Ranger 

Challenge i Ree Park Safari – sæt derfor allerede nu 

kryds i kalenderen d. 7.- 9. oktober, hvis du vil have 

en oplevelse ud over det sædvanelige. 

Ranger Challenge er et årligt tilbagevendende 

tværkorpsligt løb spejdere i alderen 12 til 18 år. Det 

er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med 

otte af Danmarks spejderkorps – heriblandt DGS. 

Løbet er bygget op omkring de afrikanske rangeres 

arbejde for at beskytte udryddelsestruede dyr bl.a. 

mod krybskytter, da rangerne gør brug af mange af 

de samme færdigheder, som man lærer som spejder.  

Ranger Challenge er således en dyst på traditionelle 

spejderfærdigheder i utraditionelle rammer. 

TIDSPUNKT OG STED

Løbet foregår i Ree Park Safari – tæt på parkens 

mange vilde dyr.

Løbet afholdes i weekenden den 7.-9. oktober 2016. 

Invitationer vil blive udsendt senere. 

Du kan læse mere om løbet på www.rangerchallenge.

dk og følge planlægningen af løbet på Facebook: 

www.facebook.com/rangerchallenge

BESØG WEBSHOPPEN!
Find den på gulspejder.dk, vælg shoppen.
Lige nu udsalg på spejder strømper i str. 28 
til 33, minus 50%. Husk strømpeopslag!

Korpsets lækre t-shirt i klassisk T-TIME 
kvalitet koksgrå med rund hals, fire lags 
ribkant i hals og nakke-skulderbånd. Med 
transfertryk for og bag. Holder faconen 
vask efter vask. Pris 100,-



På æressiden hædre vi de spejdere som har gået 20 
km eller mere, taget Springende Ulv, Svævene Ørn, 

Væbner & Ridder snoren. Deres navne skal sendes til: 
spejdersport@degulespejdere.dk

Æressiden

VÆBNERSNOREN
Emilie Søndergaard – Rold Skov Trop


