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Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk 
for korpsets eller redaktionens holdninger eller syns-
punkter.
Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktio-
nen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og 
på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbehol-
der os retten til at redigere i alt indsendt materiale.
Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt mate-
riale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Fra Redaktøren
Grib fat i bladet og se hvad der gemmer sig af spændende 
artikler, gode tips, billeder og ikke mindst læs, hvad alle 
dine Gule Spejdervenner har oplevet den seneste tid i ” 
Nyt fra grupperne” !

Vi har alle i denne udgave af Spejdersport fornøjelsen af, 
at kunne læse gode og spændende beretninger fra; Den 
vindende patrulje, i Wakadoku, læse om hvordan sti-
finderturneringen hos Jens Langkniv er gået, samt ikke 
mindst har vi nået, at få indlægget fra Ulveturneringen 
2013 med, skrevet godt af Kong Valdemar Trop, som var 
arrangør. 

Per Stiggard skrev i sidste nummer i Spejdersport ” Når vi 
kigger på udviklingen i grenene, så kan vi se, at der ikke er 
sket en stor fremgang de sidste 5 år i ulveflokkene. Frem-
gangen i ulveflokkeneer under 10 medlemmer. Det er en 
udvikling som vi bliver nød til at gøre noget ved. Ulveflok-
ken er vores fødekæde til stifinderstammen og videre op til 
troppen og dermed det primære grundlag for fremgang. ” 

Denne sætning og budskabet i artikelen som helhed må 
alligevel have vækket noget i mig og skabt årsagen og 
grunden til en opfølgning fra min side. 

I vil derfor inde i bladet, læse nogle levende fortællinger 
fra 4 af vores Gule Spejder Ulveledere om hvordan deres 
tilgang til denne fantasiske Gule Spejderverden har været 
og læse deres meninger om hvad og hvordan vi også kan 
gøre for at få fat i flere ULVELEDERE. Hvis du også allerede 
nu har forslag og eller mening om denne debat, så skriv til 
os, så kan vi samle det op og tage det med i næste num-
mer af Spejdersport. 

Det kunne også være rigtig interessant 
at få skabt en videre debat, måske på et 
ledertræf, hvor vi i grupper netop kunne 
snakke om på tværs hvad/ og hvordan kan 
vi gøre ?

Til sidst vil vi stadig gerne finde en der har 
lyst til at gøre ULVESIDERNE lige så spæn-
dende som nu eller måske har du en an-
den idé til disse sider, så kontakt mig på 
mobil 30 82 80 35 

Jeg håber I alle får en solrig sommer fyldt 
med gode spejderoplevelser.

Med gul spejder hilsen

Malene Rosenørn Folden
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Formanden

At De Gule Spejdere er et dejligt spejderkorps, er vi man-
ge, der længe har været klar over. Og heldigvis er der flere 
og flere, der får øjnene op for, hvor dejligt det sande spej-
derliv kan leves.

Det ved vi med sikkerhed, for vores korps har været igen-
nem en imponerende udvikling gennem de sidste 10 år. 
Således er vi gået fra 564 til 874 medlemmer i denne pe-
riode. Det er en stigning på ikke mindre end 55 %. 

Det er en udvikling, der viser, at vi havde ret, da vi grund-
lagde De Gule Spejdere. For ikke nogen anden ungdoms-
organisation i Danmark kan opnå en tilsvarende fremgang 
i en tid, hvor det ellers ofte er computere og diverse spil-
lemaskiner, der har tag i børn og unge.

Vi er meget stolte af udviklingen, og derfor er det vigtigt, 
at vi bliver ved med at gøre det, vi allerede gør i dag – bare 
endnu bedre.

Så sent som i denne weekend var jeg på et dejligt besøg 
hos Jens Langkniv, der havde fornøjelsen af stifindertur-
neringen. Her oplever jeg igen, at selv om jeg forsøger 
at besøge alle turneringer og derved kende alle korpsets 
ledere, dukker der til stadighed nye ansigter op. Det er 
selvfølgelig dejligt og viser bare, at vores lille korps er ved 
at vokse sig ud over lømmelalderen. 

Men inden vi bliver alt for selvfede i vores glæde, skal vi 
huske, at der som bekendt altid er en bagside af enhver 
medalje. Den store medlemsfremgang sætter vores syste-
mer under pres. Der er flere medlemmer, der skal service-
res. Der er flere medlemmer, der skal uniformeres m.m. 
Der er flere medlemmer og ledere, der skal kontrolleres 
med hensyn til kontingent, børneattester, m.v. Der bliver 
”længere” mellem medlemmerne i grupperne og korps-
styrelsen. Det bliver vigtigere og vigtigere at forretnings-
gangen mellem korpsstyrelse og gruppestyrelse bliver 
formaliseret. Kort sagt, der stilles krav om større profes-
sionalisme for styringen af vores korps.

Indholdsfortegnelse
Ulve      4
Stifindere     8
Wagadugoløbet    14
Gruppeindlæg    33

Nu har vi den grundlæggende holdning, at alt, hvad vi gør 
i De Gule Spejdere, er på frivillig basis, men de nye krav 
stiller frivilligheden og den nærhed, som kendetegner vo-
res korps, på prøve.

Vi har måttet sande, at vi ikke længere kan drive korpset 
blot ud fra den pionerånd, der var en stor energigiver i de 
tidligere dage, og derfor har vi valgt at ruste korpset på 
fremtiden.

”Vi vil gerne gøre dét, vi allerede gør – bare meget bedre”

 Vi har i korpsstyrelsen valgt at søsætte, hvad vi kalder for 
et strategiforløb, hvor vi med udgangspunkt i korpsets 
grundlov og formålsparagraffer, har formuleret et oplæg 
til en mission og en vision for korpset. Vi skal arbejde med 
af få fastlagt vores værdier og finde ud af, hvordan vi når 
vores mål.

Dette arbejde er et kæmpe arbejde, og det bliver en læn-
gere proces. Vi kan ikke i korpsstyrelsen gennemføre den-
ne proces alene. Vi har brug for hjælp fra dig. Fra unifor-
merede og civile. Fra alle i korpset. 

Derfor præsenterede vi på det nyligt afholdte korpsråd et 
forløb, hvor både ledere og gruppestyrelser bliver involve-
ret i fremtidssikringen af Danmarks bedste spejderkorps.

Her fortalte vi, at alle uniformerede ledere ville komme til 
at bruge en stor del af deres lederweekend på at arbejde 
med de spejdermæssige værdier, så den del overlader jeg 
trygt til spejderchefen, hvorimod de rent administrative 
udfordringers løsninger skal findes blandt alle korpsets ik-
keuniformerede styrelsesmedlemmer. 

Derfor inviteres alle korpsets civile gruppestyrelser den 
7. september 2013 til et fælles stormøde for at indgå i 
en dialog om, hvordan vi gør det administrative arbejde 
nemmere for de enkelte grupper og for korpsstyrelsen. 
Vi vil gerne have nedsat de nødvendige antal udvalg, der 
kan komme med fx kravspecifikation til et administrativt 
system, der kan dække vores behov for medlemsstyring, 
økonomistyring og bogholderi. 

Jeg håber, at alle vil tage del i projektet i samme positive 
ånd, som det er tiltænkt, så vi sammen kan sikre, at alle 
de unge mennesker, der har valgt vores dejlige korps samt 
deres forældre, vil opleve en god og solid organisation.

Med Gul Spejderhilsen

Formand, Jørn Hartmeyer 

(Se Spejderchefens indlæg side 31)
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Denne gang vil jeg - Baloo den søvnige brune bjørn - 
afslutte den spændende fortælling om Røde Hund og 
afsløre, hvorledes det ender med Mowgli og Kaas 
trækken døden i knurhårene.  
I 3. del af fortællingen husker du nok, hvordan Mowgli 
svang sig på abevis fra træ til træ, mens Dhole-koblet 
fulgte ham nede på jorden hen mod bi-klipperne. Han 
hørte en lyd, som om hele jorden summede under 
ham og løb som aldrig for i sit liv, mens han sprang ud 
fra klippen ned i Waingunga med fødderne forrest. 

Røde hund - 4. del. 
Der var ikke ét bistik på hans krop, thi løglugten havde beskyttet ham i de få sekunder, han 
behøvede for at komme i spring. Da han dukkede op af vandet, lå Kaa´s bugter støttende om 
ham, og underlige tingester sprang ud fra klippens kant og faldt som sten i vandet.  
Nogle af de røde Dholer faldt ned i skakterne, der førte til underjordiske huler, hvor de kvaltes 
mellem de knuste flager af bivoks, mens andre kastede sig vanvittige af bistikkenes smerte ned 
i floden.  
Kaa og Mowgli svømmede ned ad floden, så lavt de kunne, ofte under vandoverfladen, der var 
dækket af et levende tæppe af bier. Det var den visse død at blive oppe på land, og Dholerne 
blev revet med af den kraftige strøm ned mod revene ved fredsklippen og hulerne, hvor hele 
seeonekoblet ventede dem.  
Da begyndte den lange kamp, thi der var to Dholer for hver ulv. Men ulvene kæmpede for alt 
det, der gjorde dem til et kobbel, og når de røde hunde kæmpede sig op af vandet, havde ulve-
ne alle fordele på deres side; de var der alle sammen, Won-tolla, Gråbror, Phao, Mowgli og 
Akela. De få overlevende Dholere sneg sig bort over det blodige sand, ud i floden, ind i jungle-
tykningen, med og mod strømmen, hvor der syntes at være fri passage. 
”Sagde jeg ikke, at dette blev min sidste kamp?” gispede Akela helt udmattet efter den lange 
kamp. ”Det er god jagt. Og du, Lille Broder?” 

JunglebogenJunglebogen  

(fortsættes på næste side)



5

”Jeg lever og har dræbt mange.” 
”Således er det. Jeg dør, og jeg ville – jeg ville gerne dø hos dig, Lille Broder. 
Mowgli tog Akelas frygteligt arrede ulvehoved i sit skød og lagde forsigtigt armene om den  
sønderflænsede hals. 
”Det er længe siden – de gamle dage med Shere Kahn i junglen og en lille, nøgen menneske-
unge, der trimlede i støvet,” hostede Akela. 
”Nej, nej, jeg er en ulv, hører du? Jeg er af samme skind som det frie folk,” råbte Mowgli.  
”Det er ikke min vilje, at jeg skal være mand.” 
”Du er en mand, Lille Broder, ulveunge fra mit kuld. Du er helt og fuldt en mand, ellers var 
koblet flygtet i rædsel for de røde hunde. Jeg skylder dig mit liv, og i dag har du frelst koblet, 
som jeg engang frelste dig. Har du glemt det? Nu er al gæld betalt. Gå bort med dit eget folk. 
Jeg siger det igen, her ender denne jagt. Gå til dit eget folk.” 
”Jeg vil aldrig gå herfra. Jeg vil jage alene i junglen – det har jeg sagt.” 
”Efter sommer kommer regn, og efter regn kommer foråret. Gå tilbage, før du drives tilbage. 
Gå tilbage til dit folk. Gå tilbage til dine mænd.” 
”Så har jeg ikke mere at sige dig,” sagde Akela. ”Nu vil jeg tale til mine egne. Kan du løfte mig, 
så jeg kommer op at stå på benene, Lille Broder? Også jeg er fører for det frie folk.” 
Mowgli løftede blidt og forsigtigt Akela op, til han stod på sine ben med Mowglis arme slynget 
om sig. Enlige Ulv trak vejret dybt og istemte dødssangen, som føreren af et kobbel skal synge, 
når han dør. Den blev stærkere, efterhånden som han fortsatte, steg og steg til genlyd bag flo-
den, thi den nåede det sidste: ”God jagt!”  
Da rystede Akela et øjeblik Mowgli af sig, sprang højt og faldt livløs tilbage på ligene af sin sid-
ste, forfærdelige fangst af Dholere. 
Mowgli sad med Akelas hoved mod sine knæ ligeglad med 
alt andet, mens de sidste døende Dholere blev indhentet 
og dræbt. Lidt efter lidt holdt hylene op, og ulvene kom 
tilbage haltende og hinkende, efterhånden som sårene 
stivnede, for at se, hvor mange døde, der kunne være.  
Femten af koblets jægere lå døde ved floden, og ikke én  
af de øvrige var usåret. Mowgli blev siddende urokkelig til 
det kolde gry, da Phaos våde, blodigrøde snude puttede sig 
ind i hans hånd, og Mowgli flyttede sig så meget, at Akelas 
magre krop kom til syne. 
”God jagt!” hilste Phao, som var Akela endnu levende.  
Så råbte han over sin forrevne skulder til de andre:  
”Hyl hunde! I nat er en ulv død!” 
Men af hele det store kobbel på to hundrede Dholejægere, 
de røde hunde fra Dekkan, der praler af at intet levende 
væsen i Junglen kan spærre dem vejen, kom ikke én ene-
ste tilbage til Dekkan med Phaos budskab. 

Dette var den sidste fortælling fra Junglebogen om Mowgli. Du husker sikkert Mowglis første tid 
i Junglen, Fader og Moder Ulv, Banderlog-folket, tørke i junglen, den røde blomst, Shere Kahns 
Død, Kongens Ankus og mange af alle de andre beretninger fra livet omkring Seeonehøjene ved 
Waingunga. Som ulveunge har du har lært om Mowglis liv i Junglen, fra han som en lille nøgen 
menneskeunge blev optaget i ulveflokken på Rådsklippen, til han som en mand forlader Junglen 
og vender tilbage til menneskene i landsbyen.
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Ulveturneringen er slut for i år og sik-
ke en turnering det blev. 130 ulve var 
tilmeldt i 29 bander, heriblandt hav-
de vi den store fornøjelse at have 2 
bander fra FriSpejderne med. Fredag 
aften ankom alle til lejren på Arresø 
Centret uden for Frederiksværk. Her 
var der god plads til alle de aktiviteter. 
Efter opslagning af telte blev der ser-
veret frikadeller og flûte til alle ulve-
ne, herefter var det sengetid. Selv om 
det er svært at komme i poserne den 
første aften, så gik det fint alligevel.

Lørdag morgen regnede det, men 
heldigvis var vejrguderne med os 
og kort efter flagparade hørte reg-
nen op. Ulveløbet blev derfor skudt 
i gang i tørvejr. Her blev der kæmpet 

i de kendte discipliner; førstehælp, 
knob, verdenshjørner og stjernebil-
leder, kimsleg, junglen, woodcraft, 
ulvestof og endelig også i nordiske 
flag og Dannebrog. Efter et velover-
stået ulveløb blev der serveret fro-
kost i det grønne. Under ulveløbet og 
frokosten blev det kulørte løb rigget 
til. Vi havde fået tilladelse til at be-
nytte Dronningholm Slotsruin som 
kulisse for løbet, og her havde vi sat 
guldvasketrug, bismarvægte, kugle-
baner, en labyrint, en forhindrings-
bane, en presenning med diamanter 
strøet udover som skulle findes med 
bind for øjnene og store handsker på 
hænderne, vandrør som skulle fyldes 
med vand for at få en korkprop op til 
toppen, så ulvene kunne få en kode 
som de skulle bruge for at lukke hæn-
gelåse op med, og 3 store elefanter 
med sommerfuglenet som man skulle 
skyde jordnødder i med kæmpe slan-
gebøsser. På alle disse poster fik ul-
vene enten guld, sølv, diamanter eller 
andre ædle genstande med sig, som 
de skulle bringe op til Stormogulen og 
få handlet til monetos. Med sig rundt 
havde alle bander en lille skattekiste 
til de erhvervede værdier. 

Til aftensmad fik vi mad stegt på grill 
med bålkartofler, råkost og coleslaw 
til.

Ved lejrbålet om aftenen skulle vi se 
lejrbålsunderholdning. Det var fest-
ligt. Desværre var vindretningen ikke 

den bedste så røgen var irriterende 
for dem der sad midt for scenen. De 
fandt heldigvis andre pladser. Efter 
10 fantastiske indslag fra ulvene og 
en masse bålsange, var det Mortens 
tur til at fortælle om hans tid som 
elefantfanger i Afrika. De 3 elefanter 
fra det kulørte løb havde fundet vej til 
bålpladsen og de 2 af dem var blevet 
malet røde. Derudover var den ene af 
dem blevet dækket af lyserødt stof, 
så de repræsenterede de grå elefan-
ter som man ikke må fange for de er 
fredet, de røde elefanter som er ke-
delige og de lyserøde elefanter som 
er sjældne som de elsker banankage. 

Efter lejrbålet fik ulvene kyllingelår og 
flûte inden de skulle i poserne igen og 
sove. Denne aften gik det hurtigere 

Ulveturneringen 2013
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end aftenen før, for ulvene havde fået 
rørt sig godt og grundigt hele dagen.

Søndag morgen var der tovtræknings-
konkurrence efter flagparaden og her 
løb hold nummer 1 af med sejren.

Ved præmieoverrækkelsen blev præ-
mierne delt ud, de blev fordelt såle-
des:

Bålunderholdningen blev vundet af 
Grib Skov Flok og Gruppe Loke Flok.

1. pladsen for turn out vandt Løverne, 
1. Næstved, mens Hvid Bande, Grib 
Skov, løb med 2. pladsen.

1. pladsen for ulveløbet gik til Løver-
ne, 1. Næstved, og 2. pladsen gik til 
Grævlinge, 1. Næstved.

Bedste Bande blev Blå bande, Grib 
Skov, efterfulgt af Dådyr, Jens Lang-
kniv, på 2. pladsen og Rød bande, 
Gruppe Loke, på 3. pladsen.

Bedste Flok gik til Kong Valdemars 
Flok efterfulgt af Jens Langkniv Flok.

Tak for stor opbakning og deltagelse 
siger lederne fra Kong Valdemars 
Trop.
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Så er endnu en tid gået, og I har været på jeres stifinderturnering. Jeg håber, at I alle 

havde en god turnering, og at I lærte en del om jer selv og jeres kobbel. Forhåbentligt 
lærte I også en masse stifindere fra andre stammer at kende og fik en masse gode 
oplevelser.  

I dette og de næste numre vil jeg fortælle lidt om de forskellige indianerstammer, der 
levede i Nordamerika. Både på prærien, de store sletter, i skovene og endda helt nordpå i 
sne og is. Her på siden kan I se et kort, der viser, hvor nogle af de forskellige stammer 
tidligere levede. På næste side vil jeg fortælle jer om Cherokeestammen, der levede i det 
østlige Nordamerika.  

Jeg har talt!  
Spejdende Ørn 

  

Nordamerikas indianerstammer 
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Cherokee 

Cherokee-kvinden Walini 
 
http://www.wcu.edu/academics/deparments-
schools-colleges/cas/casdepts/anthsoc/cherokee-
studies/research-and-funding-for-cherokee-
studies.asp 
 

 Cherkeerne var det første indianeske folk og et af de første folk i 
hele verden, der vedtog en nedskrevet grundlov (1817). 

 Cherokee´erne boede i landsbyer langs med floder, hvor 
der var frugtbar jord. Her dyrkede de bl.a. majs og 
bønner. 

 Cherokee´erne var også dygtige jægere. De jagede bjørne 
og hjorte med bue og pil i de store skove. De jagede også 
små dyr som f.eks. vaskebjørn, egern og kanin.  

 Cherokee´erne er i dag delt op i en vestlig gruppe i 
Oklahoma og en østlig gruppe i North Carolina. De to grupper 
betragter sig stadig som én stamme. 

 Cherokeen Sequoyah, der havde skabt et cherokee-alfabet, 
grundlagde i 1828 den første indianske avis, The Cherokee 
Phoenix, med tekst på både cherokee og engelsk. 

Tårernes vej 
For næsten 200 år siden blev Cherokeestammen tvunget ud på en rejse, der siden er blevet kaldt 
”tårernes vej”. I 1829 blev der fundet guld på Cherokee’ernes jord. Bl.a. derfor besluttede den hvide 
mand, at han skulle bruge den jord, som Cherokee’erne boede på. Han forsøgte at få Cherokee’erne 
til at flytte frivilligt, men det ville de ikke. Derfor besluttede han at tvinge Cherokee’erne til at flytte 
til et reservat i Oklahoma. Den hvide mands hær arresterede alle de Cherokee’ere, de kunne fange. 
Cherokee’erne blev samlet i fangelejre, hvor de boede i et stykke tid indtil de skulle flytte til 
Oklahoma. Cherokee’erne måtte selv gå fra fangelejrene i det østlige Nordamerika til Oklahoma, der 
ligger i det vestlige Nordamerika – en tur på næsten 2000 km. Det var en meget hård tur, og på 
vejen døde ca. ¼ af Cherokeestammen. Derfor er turen siden blevet kaldt ”tårernes vej”.  
 

 

 Billedet hentet fra: http://4.bp.blogspot.com/-w4JtF21bhfY/UPS4LRgoBqI/AAAAAAAABKY/XNnNf4nWy9Q/s1600/the-trail-of-tears-granger.jpg 

 



10

Efter mange måneder med forbere-
delse og store forventninger blev det 
endelig tid til afholdelse af årets sti-
finderturnering, og denne gang var 
det os hos Jens Langkniv, som havde 
æren af at stå for og arrangere lejren. 
Det hele startede torsdag d. 9. maj 
2013 ved formiddagstid, hvor de før-
ste ankom og begyndte at rejse deres 
tippier, og før nogen vidste af det, var 
klokken 13.00 og 20 kobler, ca. 99 sti-
findere, stod ret og klar til flagparade 
og ikke mindst parate og forvent-
ningsfulde til en fed turnering med 
oplevelser og prøvelser, som man kun 
kan komme ud for på en stifindertur-
nering. 

Efter, at flaget var blevet hejst, blev 
der trukket lod om, hvilke kobler 
der skulle have hvilke lejrpladser, og 
straks der efter var alle i gang med at 
vise det bedste, de havde lært inden 
for lejrarbejde, og det var ikke små-
ting, der i løbet af få timer skød op 
fra den før helt bare mark. Der blev 
udover de obligatoriske bålpladser, 
huggepladser, indgangsportaler og 
brændeskjul bygget køkkenborde, 
spiseborde, bænke, værktøjsstati-
ver og affaldsstativer, så der er ingen 
tvivl om, at formen, niveauet og ikke 
mindst humøret var i top hos alle 
mand. Da vi nærmede os aften og 

sulten begyndte at melde sig, blev 
der serveret lækker grillmad ved hyt-
ten, så stifinderne skulle ikke koncen-
trere sig om madlavning denne dag, 
kun bygning af lejrpladserne. Efter 
aftensmaden kunne man pludselig 
høre en stille trommen i det fjerne, 
som i løbet af kort tid blev forvandlet 
til høje og konstante trommeslag. Det 
var Tonkawa, der kaldte til samling for 
at fortælle, at stifinderne skulle være 
på vagt, da der var blevet observeret 
hvide mænd i området, og de skulle 
passe på deres medbragte og hjem-
melavede spyd, da der gik rygter om, 
at de hvide mænd var meget interes-
serede i at stjæle dem. Efter samlin-

gen blev resten af dagen bare brugt 
på hygge og finpudsning af de sidste 
detaljer.

Fredag morgen begyndte vækning 
klokken 7.00 og efterfølgende havre-
grødsdyst og morgenmad. Da alle var 
blevet mætte og fyldte med energi, 
var der endnu en gang flagparade, og 
derefter var det endelig tid til at træk-
ke i indianertøjet, for nu var det tid til 
stifinderløbet, hvor stifinderne rigtigt 
kunne få lov til at vise deres værd og 
alt, hvad de havde lært. Løbet bestod 
af ti poster, som var fordelt ud på en 
ca. 5 km rute.  De forskellige poster 
var blandt andet en førstehjælpspost, 

hvor der var to unge mennesker, der 
var kørt sammen på cykel og havde 
brug for hjælp, en knobspost, en flag-
post, hvor de skulle vise, at de kunne 
hejse og sænke et flag og svare på en 
række spørgsmål om Dannebrog og 
spydkastning, hvor de skulle dyste i at 
kaste længst med deres foropgaver. 
Der var også en post, hvor der sad en 
gammel indianerkvinde og fortalte en 
spændende historie, som de så skulle 
huske så godt som muligt og svare på 
spørgsmål om bag efter og selvfølge-
lig fremstilling af deres hemmelige 
opgave, som var et fiskenet, som sti-
finderne så skulle bruge, når de kom 
tilbage til lejren. På trods af blæst, 
regnvejr og bidende kulde overlevede 
alle løbet, og indtrykket var, at stifin-
derne havde haft en sjov og oplevel-
sesrig dag. 

Da koblerne stille og roligt begyndte 
at vende tilbage til lejren, var næste 
punkt på programmet medlavning, 
og minsandten om ikke de skulle 
bruge deres hemmelige opgave, fi-
skenettet, til at fange deres egen mad 
med. Der var i lejren en lille sø, som 
var blevet fyldt med lækre regnbue-
ørreder, som bare ventede på at blive 
fanget, renset, tilberedt og stegt over 
bål, og der er ingen tvivl om, at det 
var en mindeværdig og sjov oplevelse 
både for stifindere og ledere. Der blev 
i hvert fald både grinet og heppet, og 
heldigvis kunne alle holde sig på land-
jorden.

Flugten mod vest
Stifinderturneringen 2013
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Da fiskene med tilhørende bagekar-
tofler og hollandaisesovs efter lang 
tid endelig var både færdig og spist, 
var det blevet tid til det store lejrbål 
og dermed selvfølgelig også bålun-
derholdning.  De grupper, der op-
trådte til lejrbålet, havde lavet nogle 
rigtigt sjove og spændende sange 
og sketches, som passede til lejrens 
tema ”Flugten mod vest”, og man 
må sige, at standarden også her var 
høj i år, for der blev uddelt både høje 
klapsalver og voldsomme latterud-
brud. Der er vist ingen tvivl om, at 
Fugl Phønix var de rigtige vindere 
med deres ”Indianer Style”. Under 
lejrbålet kom der pludselig ud af det 
blå to nybyggere ridende på heste og 
stjal alle vores spyd! Og da lejrbålet 
var helt færdigt, og vi havde sunget af 

med Mørkets fugle, kaldte Tonkawa 
til samling, så vi i samlet flok kunne 
snige os ud til nybyggernes lejr, som 
lå lige i nærheden, og få spydende til-
bage. Da alle mand var kommet ud til 
gemmestedet, gik det som planlagt. 
Dog var det nødvendigt at kæmpe for 
at få dem med tilbage til lejren, men 
det lykkedes, og alle kobler fik deres 
spyd tilbage. 

Lørdag morgen blev alle vækket klok-
ken 08.00, og der blev serveret mor-
genmad med havregrød og fransk-
brød klokken 08.45. Derefter skulle 
det gå stærkt med nedbrydning af 
lejrpladserne og tovtrækning i blan-
dende hold og selvfølgelig stifindere 
mod ledere. Lederne tog i år revan-
che og vandt på trods af de mange 
seje stifindere.

Kl. 13.00 var tiden inde til det, alle 
havde ventet spændte på; afslut-
ningsparade og præmieoverrækkelse. 
Hvem havde klaret sig bedst? Hvem 
havde lavet de bedste spyd? Hvem 
var bedst til turn-out osv.? Alle stod 
forventningsfulde og trippede, indtil 
spejderchefen trådte frem og udløste 
spændingen, og der blev delt læder-

lapper, sølvplader og vandrepræmier 
ud til den store guldmedalje. I år var 
det meget bredt fordelt, så det var 
mange forskellige kobler, der stolte 
måtte træde frem og se spejderche-

fen i øjnene og modtage deres præ-
mie for deres flotte præstation, og 
ikke mindst et stort tillykke til dette 
års vindere af stifinderturneringen, 
Danmarks bedste kobbel – Panter, 
Jens Langkniv. 

Da der var blevet trådt af, og alle hav-
de givet hånd og sagt farvel til hinan-
den, drog de forskellige grupper ud til 
deres biler og busser for at tage hjem 
efter, hvis vi selv skal sige det, en god 
og veloverstået stifinderturnering. Og 
med det vil jeg gerne på vegne af alle 
stifinderlederne i Jens Langknivsgrup-
pe sige en stor tak til alle, som deltog 
eller på enden måde hjalp til under 
turneringen, det havde ikke været det 
samme uden jer. Nu ser vi frem til at 
drage mod sjæland til Gruppe Loke til 
næste år.

Med Gul Spejderhilsen

Pernille Hall Pedersen 

Jens Langknivs Gruppe
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Af Danny fra Jens Langkniv grup-
pe, Viborg,

En beretning om hvordan jeg kom ind 
i spejderlivet samt lidt om de værdier, 
der er ved at være spejder.

Vi skal så tilbage til maj 1999, hvor vi 
havde vores årlige byfest, og vanen 
tro var jeg jo også med. Niels Povlsen 
fra De Gule Spejdere, Jens Langkniv 
gruppen, kommer hen til mig og spør-
ger, om ikke jeg vil være med i Jens 
Langkniv Gruppen som assistent hos 
ulvene. Niels fortalte lidt om, hvad 
de lavede og om Gruppen. Nej, Niels. 
Jeg har jo aldrig været spejder, og kan 
jeg finde ud af det ? Men jeg syntes 
nu alligevel, det lød spændende, så 
aftalen blev, at jeg skulle komme til 
ulvemøde den følgende torsdag, så 

kunne jeg jo se, hvad de lavede samt 
se stedet.

Det blev torsdag. Jeg mødte lidt 
spændt op til, hvad jeg nu havde sagt 
ja til. Sikken da en oplevelse med de 
ulve. Den måde, det hele foregik på, 
havde jeg ikke forestillet mig. Alle, 
i uniform og tørklæde, står pænt på 
række, meldte til og samarbejdede i 
en bande. Her tænkte jeg, det må jeg 
vist opleve noget mere af samt være 
en del af.

Torsdagen efter var jeg i uniform og 
har været en del af sammenholdet i 
vores gruppe lige siden.

Gruppen, Jens Langkniv, kendte jeg 
ikke så meget til andet end, at det lå i 
byen. Jeg havde dog læst og hørt om 
gruppen, men til at skulle være med i 

gruppen havde jeg ikke tænkt.  Jo, det 
havde nok været noget andet, hvis 
man havde børn, der havde sin gang 
der, men kan nu 14 år efter takke 
Niels for, at jeg kom med i gruppen.

Det sammenhold, der er sådan et 
sted mellem børn og voksne, tror jeg 
ikke findes i andre sportsgrene, men 
det er jo også nødvendigt, da der til-
bringes mange timer sammen. 

Læs de levende fortællinger skrevet af nog-
le af De Gule Spejderes friske ulveledere 
Indledning af Malene Rosenørn Folden

Dette lille indlæg handler om, hvordan man som UDEFRA KOMMENDE også kan komme ind i denne skønne Gul 
Spejder verden fuld af natur med ægte spejderarbejde og fantastiske, entusiastiske og arbejdsomme mennesker. 

Hvad sker der egentlig, når man bliver betaget af en organisation/ gruppe/ trop og deres arbejde, ja, enten så får 
man en ufattelig trang til at give en hånd med eller måske ligefrem skynder sig at melde egne børn ind og ikke 
mindst bliver så betaget og deltagende, at man pludselig ser sig selv i en flot uniform fra De Gule Spejdere. Læs 
her spændende historier om, hvordan nogle af vores Gule Spejderes ulveledere er kommet ind i De Gule Spejdere, 
samt hvad deres syn er på, hvilke værdier de ser, vi/de har? Disse fire spejdere er; Danny fra Jens Langkniv, Morten 
fra 1. Næstved, Tine fra Fugl Phønix og Louise fra Grib skov trop.  Alle har fået stillet nogle spørgsmål, de så har 
besvaret og fortolket ud fra.

Danny  ”En ulveturnering synes 
jeg altid er spændende. At se 
børnene leve sig ind i den tid og 
verden hvor der jages røvere, 
findes guld,  ja såmænd koges 
en hvid mand i en stor gryde til 
suppe. Det er noget af det, der 
gør en tur spændende”.
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Glæden for mig ved at være spejder 
er at komme til møderne og være 
sammen med børnene. Det er at se 
dem glade og gå op i det og være spej-
dere, men også at se, hvordan et barn 
kan rykke sig fra at være en uromager 
til at kunne lytte og samarbejde i en 
bande. Så gør det jo en ekstra glad, 
når der kommer en forælder og siger, 
hvor var det dog godt, I ville tage jer 
tid og give plads til vores barn. For det 
har givet barnet så meget, at det kan 
mærkes hjemme, men også i skolen. 
Det skal så lige siges, at det kræver, 
at ledersiden er i orden. Ja, man kom-
mer jo til at holde af de kære børn. De 
giver en mange timers glæde.

Så derfor; én gang spejder, altid spej-
der.Det, at være spejderleder i en 
gruppe, kræver jo også, at lederne kan 
sammen og har samme synspunkt og 
holdning til tingene. Så jo stærkere de 
står sammen, jo stærkere en gruppe 
har man. Skal jo også lige huske på, at 
det er mange timer vi bruger på spej-
derarbejde på et år, så hvis ikke leder-
siden fungerer, har man heller ingen 
børn, som går til spejder. 

Værdier jeg tilfører for gruppen. Ja, 
det spørgsmål skulle jo nok stilles til 
en anden fra gruppen. Men for JLG 
har vi været igennem en stor udvik-
ling de seneste år, og det har kun kun-
net lade sig gøre ved, at alle i gruppen 
giver sig fuldt ud. Lige fra gruppesty-
relse til ledere, der står sammen og 
har et fælles mål. 

Det er ikke altid nok bare at være der. 

Der skal bidrages med noget. Og så 
gør det jo heller ikke noget, at man 
som ulveleder kan få lov at gå i barn-
dom igen som voksen.

Bedste spejdertur. Ja, nu har jeg jo 
været på så mange ture efterhånden 
og afholdt to ulveturneringer, så det 
er svært at vælge én tur frem for an-
dre. Men en ulveturnering synes jeg 
altid er spændende i det, at der er 
lagt mange kræfter i sådan en tur; te-
maet og det set up der er lavet. At se 
børnene leve sig ind i den tid og ver-
den hvor der jages røvere, findes guld 
ja, såmænd koges en hvid mand i en 
stor gryde til suppe. Det er noget af 
det, der gør en tur spændende. At få 
børnene med på legen og op i højeste 
gear, og så kommer opgaven for os le-
dere med at få dem ned igen. 

Jeg synes, det er spændende at få 
lov at være en del af De Gule Spej-
dere, idet vi kender hinanden også 
på tværs af grenene i grupperne. Jeg 
synes, vi har mange gode værdier i De 
gule Spejdere, og den ånd vi har, skal 
vi holde fast i.

Danny Petersen, Jens Langkniv 

Af Morten fra 1. Næstved Trop og 
flok,

Jeg hedder Morten og er 36 år, bo-
siddende i Næstved og har to børn, 
hvoraf den ene startede som spejder 
i 2010 hos de blå spejdere på Åsen 
i Næstved. Efter en sæson lukkede 
gruppen ned, og vi skulle se os om ef-

ter en ny spejdergruppe.

Valget faldt i foråret 2011 på De Gule 
Spejdere i Næstved efter nogle be-
søg hos forskellige grupper, idet det, 
i modsætning til de andre, er mere 
”hands on” med, efter min mening, 
godt, praktisk spejderhåndværk, 
gode ture og aktiviteter samt en form 
for samvær der kun præger spejderne 
til sammenhold, kammeratskab og 
gode manerer, hvor andre har sidelø-
bende værdier.

I starten var det almindelig forældre-
deltagelse, der fulgte med at have et 
barn som spejder. Inden sommerlej-
ren 2012 meldte jeg mig som køkken-
hjælper på sommerlejren, men jeg 
endte med at hjælpe til som ulvele-
der grundet mangel på ressourcer. På 
sommerlejren blev jeg grebet af bør-
nene og samværet med både børn og 
ledere, og da jeg efter sommerlejren 
blev spurgt, om jeg ville hjælpe til 
med ulvene, slog jeg til. Efter snart 
første sæson kan jeg sige, at det har 
været et godt og lærerigt år, men på 
nogle punkter også lidt læringsmæs-

Morten  ”Jeg ser frem til hvert 
møde hos ulvene og glæder 
mig over, at vi rummer dem 
alle, forskellige som de er”.
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sigt tungt, da jeg selv kun var spejder 
et par sæsoner som lille, og mine 
spejderfærdigheder er langt væk i 
hukommelsen. Når det så er sagt, har 
min baggrund som politimand, nogle 
års soldatererfaring og et godt kend-
skab til naturen hjulpet mig godt på 
vej, om end det pensum, der er, har 
skullet læres. Jeg er i fortsat skole 
hos vores flokleder, Lisette og er ved 
at komme med på nogle punkter. Jeg 
ser frem til hvert møde hos ulvene og 
glæder mig over, at vi rummer dem 
alle, forskellige som de er.

Vi har netop haft ulvene på overnat-
ning ved hytten og 10 og 20 kilome-
ter ture, hvilket var en god oplevelse. 
Både det ekstra samvær, men også 
glæden, stoltheden og trætheden 
efter turene, var en god oplevelse. 
Vi øver desuden målrettet til ulve-
turneringen, hvilken jeg glæder mig 
til. Der ser ulvene resultatet af deres 
anstrengelser i den forløbne sæson 
og får forhåbentligt endnu mere gå-
påmod efter turen. Min datter, der 
startede som ulv, er det for øvrigt 
endnu, og hendes lillebror, der nu er i 
den nye gren, Leoparderne, rykker op 
efter sommerferien, så på familiekon-
toen giver det også godt samvær.

Med gul spejderhilsen (Morten) Bag-
heera, 1. Næstved trop og flok

Af Tine fra Fugl Phønix, Sorø

Jeg hedder Tine og er ulveleder i Fugl 
Phønix i Sorø, og jeg startede i 2010. 
Forinden var jeg med som forælder 

på korpslejren i 2009.

Året efter stod ulvegrenen og mang-
lede assistenter. Jeg blev spurgt, om 
jeg dog ikke havde lyst til at blive as-
sistent. Jeg var selv blå spejder, og jeg 
var glad for, at min dengang 8-årige 
søn syntes, at det var rigtig sjovt at 
være spejder. Så med udsigt til at ul-
vegrenen måtte holde op, følte jeg et 
vist pres til at sige ja. Jeg havde i mit 
stille sind tænkt at blive mere aktiv, 
når min 2-årige søn blev ældre, men 
det blev altså lidt før. Jeg har ikke for-
trudt. 

Vi valgte De Gule Spejdere i Sorø, for-
di det tiltalte os, at spejderarbejdet 
bygger på de gamle spejderes traditi-

oner. Vi kendte ellers ikke til gruppen.

Det spændende er arbejdet med 
børnene. At følge deres udvikling og 
komme på turneringer og se resulta-
tet af deres og vores arbejde. En an-
den spændende ting er at komme på 
ture og sommerlejre.

Det jeg nok bedst kan bidrage med er 
nye ideer, omsorg for børnene og for-
midling af viden om natur.

Det har giver mig en glæde at se 
“mine” ulvebørn glædes og udvikle 
sig fra ”almindelige” børn til børn 
med mod og selvtillid, som tør tage 
et ansvar. Jeg har lært mange forskel-
lige mennesketyper at kende og i sær-
deleshed at samarbejde på kryds og 
tværs. Derudover har jeg da også lært 
noget spejderarbejde.

Min største oplevelse med spejderne 
var sidste år, da vi var på 2012-lejren. 
Det var helt vildt at være så mange 
spejdere på et sted, og der var rig-
tig MANGE spejderaktiviteter, man 
kunne deltage i, og så var der Martin 
Brygman. Det var sjovt, også fordi 
hele min familie deltog.

De Gule Spejdere giver mig nogle su-
per gode turneringer og skaber ram-
merne for, at jeg kan lave spejderar-
bejde og lære en masse andre søde 
børn og ledere at kende.

Jeg synes ikke, der bliver gjort ret me-
get. På vores skole hænger en plakat i 
A3 for de blå spejdere! Jeg har aldrig 
set nogen for De Gule Spejdere.

Der skal reklameres meget mere både 
på plakater, Facebook, i bussen, toget 
på skolen mm. Der skal fokuseres på 
de “gamle” spejderværdier og på, 
hvor fedt det er at være ude i natu-
ren. I disse miljøtider burde der kun-
ne hentes penge et eller andet sted. 
Vores gode spejderarbejde lærer jo 
netop børnene at passe på naturen.

Nogle gange synes jeg, det er lidt for 
bureaukratisk, og så kan jeg godt få 
lyst til at holde op. Jeg synes, De Gule 
Spejdere mangler nogle meget bedre 
lederkurser, hvor man får en større vi-

Tine: ” Der skal fokuseres på 
de “gamle” spejderværdier og 
på, hvor fedt det er være ude i 
naturen”.
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den om spejderarbejde og nogle pæ-
dagogiske værktøjer til at håndtere 
børnene med.

Jeg har fået nogle gode venskaber 
og kontakter, og de bliver styrket for 
hver gang, vi mødes til turneringer og 
på ledertræf. Så synes jeg også, det er 
herligt at komme rundt i kongeriget 
Danmark, når vi har ulveledertræf.

Jeg tror, man skal have en lyst til fri-
luftsliv for at kunne hverves. Mange 
forældre vil gerne hjælpe til, hvor de 
kan, men det er ikke nok.

Det handler om at få forældrene ind i 
“varmen”, lære dem at kende og der-
udfra finde ud af, hvem der har inte-
resse for spejderlivet.

Med Gul spejderhilsen fra Tine, Fugl 
Phønix

Af Louise fra Grib Skov Trop, Nø-
debo

Det hele startede med, at jeg faktisk 
var stoppet som spejder for at tage 
på efterskole. Da jeg kom hjem fra 
efterskolen, var der mangel på lede-
re og masser af ulve, så der var brug 
for hjælp i ulveflokken. Jeg begyndte 
derfor at hjælpe min mor/ Akela i 
Grib Skov Flok og troppede op hver 
torsdag – og lige pludselig, så var jeg 
”ulvelederassistent”. Min baggrund 
er nu heller ikke helt ”grøn” som spej-
der, idet jeg faktisk er flasket op lige 
fra barnsben gennem min mor og far. 
Jeg var blot 2 uger gammel på min 1. 
spejdertur - og i dag er jeg 22 år gam-
mel.  

Det, der fascinerer mig ved ulveflok-
ken, er viljen og engagementet fra de 
stærke kvinder, som er en del af det 
team, vi er. De inspirerer mig til at 
yde og bidrage mere.  En anden stor 
glæde ved at være leder er at komme 
hver torsdag og se børnene udvikle 
sig fra ikke at kunne pakke en rygsæk 
selv til stolt at kunne pakke den og 
snige op i stifinderstammen og være 
vokset mindst ” 1 meter”! 

I sidste ende er grunden, til at mange 
af os er spejdere i dag, det sammen-
hold, vi har i De Gule Spejder, og det 
er en af de vigtigste værdier, jeg me-
ner, vi har.

Jeg mener ikke, at man skal fortælle 
omverdenen om, hvor stærke vi er, 
men derimod er det en automatisk 
følelse, man får, når man besøger 
vores lejre og møder de engagerede 
spejdere. 

For at få flere ledere tiltrukket til 
vores grupper, mener jeg, at man 
skal huske, rent mentalt, at have et 
”velkomstskilt” på døren, altid være 
smilende og være imødekommende. 
Nogle gange må man også være mere 
direkte overfor dem/den, man godt 
kunne tænke sig med i flokken. For 
eksempel tage en uniform med. Det 
værste, der kan ske, er, at du får et nej 
og må returnere uniformen. En dag 
virker det, prøv det!!!

Med gul spejderhilsen fra Riki, Grib 
Skov Trop og flok

Louise:”I sidste ende er grun-
den, til at mange af os er spej-
dere i dag, det sammenhold, vi 
har i De Gule Spejdere, og det 
er en af de vigtigste værdier, 
jeg mener, vi har”.

Kan du lide at fortælle historier, er du god til at lærer fra 
dig og er du fuld af gode idéer? Så er det måske dig vi 
har brug for.

Spejdersport søger en nye ulveredaktør, som har lyst til 
at fortsætte det gode ulvearbejde i Spejdersport.

Som ulveredaktør er du ansvarlig 
for ulvedelen i spejdersport, det 

vil sige at du skal skrive 
eller finde tekst ma-

terialet og sørger for 
illustrationer. Opsæt-

ningen bestemmer 

du selv, men du vil få hjælp til det tekniske når du har 
behov. Vi forventer altså ikke at du er en haj til IT, men vi 
forventer at du har masser af fantasi.

Linjen for ulvesiderne bestemmer du i samarbejde med 
redaktøren. Måske du vil have små 
konkurrencer, små anekdoter fra jungle 
bogen, ideer til opgaver til årstiden eller 
noget helt andet.

 Hvis det er noget for dig, så send en 
kort ansøgning til Spejdersport, hvor 
du fortæller lidt om dig selv og 
hvad du har at byde på. 

Har du en lille Baloo i dig?
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Fredag d. 3. maj stillede 21 spejderpa-
truljer fra hele landet til start på årets 
Wagadugoløb i Stege på Møn. Man 
kunne mærke, at der var spænding i 
luften, og at alle så frem til årets jagt 
på ”Skallesmækkeren”. 

De tidligere vindere, Mår GST, over-
rakte trofæet til årets lokale indslag, 
nemlig skovfogeden på Møn. 

Midt i rækken stod vi, Hjortepatruljen 
fra Grib Skov. Vi stillede med alle otte 
mand, og vi havde alle det samme 
mål; vi ville vinde.  

Midt i velkomsten kom tre veteranbi-
ler kørende ind på torvet med ”Skal-
lesmækkeren”, Kaj Olsen, siddende i 
den ene af dem. Han var blevet an-
holdt af to politibetjente fra Stege. Vi 
så til, da Kaj blev ført ind i Stege dom-
hus, og så var løbet ellers i gang! 

Vi gik i samlet flok ned til aftenens 
hovedkvarter, et nedlagt posthus i 
Stege. Her fandt vi os til rette med vo-
res skrivemaskine og foropgave; klar 
til en spændende dyst. 

Det varede ikke længe, før politime-
steren sendte os ud på mission. Vi 
skulle undersøge en mystisk sending, 
som politiets allierede, professor Su-
nesen, havde fået tilsendt af Kaj Ol-

sen til nærmere efterforskning. 

Da vi ankom til Sunesens laborato-
rium, blev vi sat ind i sendingens for-
mål; Kaj Olsen havde opdaget nogle 
tegninger under sine rejser i Etiopien, 

som illustrerede en måde at kombi-
nere lys- og lydbølger til en energi-
kilde af endnu uset styrke.

Resten af aftenen gik på spændende 
opgaver i Stege by, hvor vi blandt an-
det overværede Kaj Olsens politifor-
hør, desarmerede en bombe og send-
te hemmelige signaler ud i mørket. 

Da klokken passerede midnat, havde 
vi oplevet en masse; men vi var stadig 
sultne efter flere oplevelser. 

Lørdag morgen fik vi at vide, at Kaj var 
brudt ud af Stege arresthus. Vi blev 
derfor sendt ud i skoven nær Stege, 
hvor PET’s agenter havde fundet spor 
af Kaj Olsen. 

Vi kørte i veteranbil ud i skoven, hvor 
vi blandt andet testede miner og yde-
de livsvigtig førstehjælp. Vi ankom 
også til et nedlagt aktivitetscenter, 
hvor Kaj Olsen lavede prøvespræng-
ninger. Vi gik undercover og lod som 
om, vi ville hjælpe Kaj. Her fandt vi ud 
af, at Kaj Olsen var i gang med at ud-
vikle sprængstof. 

Vi blev efter skovens strabadser kørt 
tilbage til Stege, hvor politimesteren 
sendte os ud på endnu flere opgaver. 
I Stege undersøgte vi mordgernings-
steder og fandt likviderede stikkere i 
bugten.

Da dagen var ved at være omme, var 
vi næsten sikre på, hvad Kaj havde i 
sinde: han havde planer om at ud-
vikle en energikilde så stor, at han 
kunne tilintetgøre noget af uendelige 
dimensioner.

Wagadugoløbet 2013
”Sporet i Sandet”
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• Bente Bille

• Sukkerfabrikken

• Cafe Leika

• Steffen Steffensen

• Musiker Jonny Hansen

• Veteranbilklubben Møn

• Skov og naturstyrelsen

• Skovfoged H.C.Gravesen

• Stege Skibsværft

• Medborgerhuset Kridthuset

• Møn skole

• Foreningernes Hus, Stege

• Vordingborg kommune

• Stege musuem

• Stege Kirke

• Postbåden Røret

• MAQS LAW FIRM

• familie-institutionen Vibygård

• Lis Møller

• Beredskabsstyrelsen

• og mange flere...

Tak til dem, der udenfor korpset hjalp med afvikling af løbet:

Om aftenen blev vi inviteret til mid-
dag af Kajs elskede Lullu Bell. Her gik 
aftenen med dejlig mad og casinospil, 
hvor nogen var heldigere end andre.  

Vi blev pludselig informeret om, at 
Sunesen havde samlet den mystiske 
sending fra Etiopien, og at den nu var 
klar til at lave en prøvesprængning. 
Oppe i Sunesens laboratorium så vi 
til, da Sunesens model fuldstændigt 
tilintetgjorde en modelby. 

Vi gik i seng med store forventninger 
til morgendagens begivenheder.

Søndag stod som altid på tilfangeta-
gelsen af Kaj Olsen. Efter at vi havde 
trænet vores skydefærdigheder, stod 
vi klar til at høre Kajs takketale til os. 
Kaj havde dog opdaget, at vi arbej-
dede for politiet, så han flygtede i en 
sort veteranbil, hvorefter vi anholdt 
Kajs tilbageværende håndlangere. 

Til præmieoverrækkelsen stod vi alle 
i patruljen tilbage med en fantastisk 
fornemmelse, for vi havde en følelse 
af, at vi havde gjort det fremragende. 
I dette øjeblik var jeg ligeglad med at 
vinde, for jeg vidste, at alle havde fået 
en fantastisk oplevelse, hvor sam-
arbejdet havde været i top, da alle 
havde bidraget med deres bedste. Al-
ligevel blev vi alle otte dog glade, da 
”Hjorte, Grib Skov Trop” blev udråbt 
som vindere af Wagadugo 2013. Nu 
hænger trofæet i vores patruljelokale 
som et minde om en fantastisk tur 
og hele essensen af spejderarbejdet: 
samarbejde.  

Mange gule spejderhilsner fra Hjortes 
stolte PL,

Rasmus Møller Bech. 
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100 år set med gule spejderes øjne

”1. Ordrup” har udgivet en prægtig 
jubilæumsbog i anledning af 100 års 
jubilæet. 1. Ordrup havde legendari-
ske Strix som flokleder gennem flere 
årtier, Ove Holm som tropleder og 
vandt LPT i 1953.

Historien er speciel, da den er fortalt 
af gamle gule spejdere, hvorved de 
seneste 30 års ændringer er set med 
gule spejderøjne. Temaerne der næv-
nes er bekendte: 

Helt frem til 1965 blev troppen ledet 
af førere med fortid i flok og trop. 
Men herefter kom nye til, der ikke 
kendte til troppens traditioner, så dis-
se blev efterhånden ændret:

Patruljedagbøgerne forsvandt, da 
spejderne ikke længere gad skrive i 
dem. Hermed ophørte samtidig trop-
pens historieskrivning. Så forsvandt 
brugen af spejdernavne. De blev er-
stattet af øgenavne. Til eksempel blev 
spejderen med det hæderværdige 
navn ”Høg” således omdøbt til ”Vagn 
Vadefugl”.

Troppen skiftede navn fra trop til 
Gruppe.

Troppens trykte medlemsblad med 
historie tilbage til 1911 blev erstattet 
af elektronisk udsendelser. De blev 
siden reduceret til e-mail informatio-
ner med Facebook supplement.

Men troppen har et godt motto: ”1. 
Ordrup består”. Og det gør den med 

12 spejdere i troppen, hvoraf de fle-
ste er i uniform. Den flotte bog findes 
på De Gule Spejderes museum.

Så har man set det med!

Hørt på Wagadugoløbet fra den yng-
ste uniformerede, der for første gang 
i sit liv så en gammeldags skrivema-
skine: ”Sejt, den printer jo med det 
samme”

Havørnene har nye fjender

Havørne har svævet over Danmark si-
den istiden – indtil for ca. 50 år siden, 
hvor det efter en målrettet forfølgelse 
lykkedes at udrydde den. Årsagen til 
udryddelsen skyldes ”en elendig fugl 
importeret fra Kina” (fasanen) og ”de 
gebommerlige tæsk Danmark fik af 
tyskerne i 1864”. Det påstår forfatte-
ren til bogen ”Havørnens Danmark”. 
Efter tab af land i 1864 blev vild natur 
langs kysterne opdyrket som kom-
pensation. Herved forsvandt store 
dele af havørnenes fødekammer.

Efter krigen blev skydevåben alle-
mandseje med ønske om at befolk-
ningen kunne forsvare sig selv, der-
med steg interessen for jagt. Med 
introduk-tionen af fasanen gik der 
sport i at jage uønsket vildt bort, så 
jægerne kunne nedlægge flere fasa-
ner. I grunden noget sludder, for er 
der ikke ræve og rovfugle til at tage 
de syge og de svageste fasaner, går 
der let sygdom i vildtet.

Havørnen er nu tilbage i Danmark, 
men med nye fjender. I sidste måned 
blev et pragteksemplar af en havørn 
skåret over af en vindmøllevinge, da 
den kom for tæt på.

Flagvagt

Spejderne hos Kong Valdemar Trop 
blev noget overrasket, da de ved 
tropsmødet havde glemt at nedtage 
flaget til korrekt tid. Pludselig ban-
kede det på døren og en uniforme-
ret spejderchef stod i åbningen og 
belærte spejderne om flagreglerne. 
Spejderchefen havde i andet æriende 
været på uniformeret besøg i Nord-
sjælland, på vej hjem kom han ad 
omfartsvejen om Gørløse forbi hytten 
og kunne skimte flaget over grantop-
pene – og fik indskydelsen til et uan-
meldt besøg.

Gul spejder på Færøerne

De Gule Spejderes musuem har mod-
taget en gul Færøsk uniform fra 2012. 
Jo, færingerne fortsatte også med 
de gule uniformer efter sammen-
slutningen af DDS og DDP i 1973. Al-
lerede i 1950 stoppede drenge-spej-
derne brugen af DDS korpsmærket 
og fik i stedet tegnet en færøsk lilje. I 
1952 fik man broderede mærker med 



denne lilje. I 1974 tegnedes en ny lilje 
der også indholdt et trekløver, da der 
i fem år havde været piger i korpset. 
Brugen af det gamle mærke fortsatte 
imidlertid helt frem til 2005, idet de-
poetet havde et stort lager. Først de 
seneste 8 år har det nye mærke været 
på de færøske uniformer. 

Wagadugoløbet

Løbet i 2013 blev korpsets største pa-
truljedyst til dato med ikke færre end 

20 deltagende patruljer. Yngste delta-
ger var 13 år, ældste deltager 82!

Gode historier

Små gode spejderhistorier til for-tæl-
ling ved lejrbålet, kan fremsendes til:

ole.lumholt@email.dk

Efter flere år med snak om place-
ring af lommer, knapper og huller 
til korpsmærke og ændringer af uni-
formernes udseende, der har været 
lang tid om at komme ud til vores 
brugere, blev projekt ”nye unifor-
mer” startet op i marts 2012. Vi var 
alle ærgerlige over den høje pris, der 
var på uniformerne, så derfor var 
ønsket at få fremtidens uniformer 
syet i Pakistan.

De kunne levere meget billigt, så 
korpsstyrelsen var enige om, at det 
var det, vi skulle prøve. Der blev 
brugt oceaner af tid på det, men det 
viste sig desværre, at den pakistan-
ske systue ikke var pålidelige i aftaler 
og kvalitet, og derfor måtte vi finde 
et alternativ.

I januar 2013 blev der skabt kontakt 
til designeren Anita Rosenørn, der 
fik opgaven at udvikle den optimale 

skjorte til os. Der var mange ting 
at tage hensyn til - allerførst skulle 
mønsteret have den helt rigtige 
pasform - så skulle detaljerne være i 
orden - så den færdige skjorte både 
fik det rigtige uniformslook og blev 
funktionel.

Det var nyt for Anita Rosenørn at 
designe uniformsskjorter. Hun har 
sit eget firma, hvor hun i 16 år har 
lavet klassisk elegant hørtøj - altid ud 
fra mottoet om at form, funktion og 
følelse skal gå op i en højere enhed - 
og hun har i sit firma, Rosenørn de-
sign, udviklet et unikt koncept med 
mange forskellige modeller, som kan 
bestilles i mange forskellige farver - 
og samtidig kan den enkelte model 
tilpasses individuelt, så alt i alt et 
koncept med mange muligheder.

Hun har base på sin gård i Skal-
kendrup på Fyn - midt mellem Ny-
borg og Kerteminde. Her er der både 
atelier, butik og galleri - og man er 
velkommen til at besøge stedet, 
det er dog en god ide at tjekke åb-
ningstider og aftale besøg på mobil 
30251343.

Anita udstiller ofte rundt omkring i 

landet. Oplysninger om events kan 
fås ved at tilmelde sig hendes ny-
hedsbrev på post@rosenorn.dk, og 
kollektion mm. kan selvfølgelig også 
nydes på hjemmesiden www.rosen-
orn.dk.

Herunder er hun i gang med at style 
en mannequindukke til en middelal-
derudstilling på Nyborg Slot.

Anita har rigtig god kontakt til en lille 
systue i Letland, som hun arbejder 
sammen med om uniformsopgaven. 
Ved at bruge denne systue, som la-
ver fantastisk god kvalitet, håber vi, 
at kunne få reduceret salgsprisen. 
Det er samtidig lykkedes at skaffe en 
bedre stofkvalitet, som er blød og 
samtidig slidstærk

Nyt om uniformer
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Da De Gule Spejdere, for snart 30 
år siden, blev en realitet, var der in-
gen tvivl om, hvordan vores uniform 
skulle se ud. Farven skulle være kaki 
(det var jo i sin tid derfra navnet gule 
spejdere kom,) og uniformen skulle 
være ”den gode gamle” model med 
lommer på brystet, med lommeklap 
og skulderstropper. Flipperne ville vi 
dog undvære, der skulle bare være 
en rund krave, så tørklædet fremstod 
tydeligt.

Igennem årene er snittet så blevet 
skiftet flere gange, ligesom stoffet 
også er blevet udskiftet, og der har 
været mangt og meget, som ikke altid 
blev som forventet. En af vores stør-
ste udfordringer er til stadighed, at vi 
er et lille korps med en yderst beske-
den gennemstrømning af uniformer. 
Vi har haft kontakt med adskillige sy-
stuer og fabrikker, men hver gang er 
antallet et problem. Hvis vi bare vil 
have syet 1000 stk., kan det sagtens 
lade sig gøre. Altså 1000 stk. af hver 
størrelse! Og det vil vi ikke, vi skal 
bruge 20-30 stk. af de forskellige stør-
relser – om året, hvis vi sigter højt!

Senest har vi forsøgt os med en systue 
i Pakistan, men selvom vi fik en model 
i en flot udgave, så var vejen lang og 
kvaliteten alligevel for svingende, så 
det måtte vi droppe igen. 

Nu er der så lys forude – igen. Gen-
nem Anita Rosenørn er vi kommet i 
forbindelse med en systue i Letland, 
som kan og vil levere lave antal og det 
endda med en fornuftig kvalitet og 
også en rimelig pris. 

Preben har lavet et indlæg til dette 
nummer af Spejdersport, som kom-
mer nærmere ind på dette.

På korpsstyrelsens møde i starten af 
juni forventer vi at blive præsenteret 
for de første, nye uniformer. Designet 
har fået et løft, og ligeledes er syar-

bejdet af en anden kvalitet. Vi glæder 
os til, at vi også med uniformen nu 
kommer i mål.

I mål er vi også kommet med en ho-
vedbeklædning til stifinderne. Efter 
lidt uro sidste år, hvor korpsstyrelsen 
på sit møde i maj havde besluttet, 
hvordan hovedbeklædningen skulle 
være, blev der på stifinderturnerin-
gen rejst tvivl om denne beslutning, 
og vi måtte afvente en melding fra 
stifinderlederne. Korpsstyrelsen tog 
så endelig beslutning på sit møde i 
september og satte derefter arbejdet 
i gang med at finde en leverandør. 
Beslutningen blev en stadfæstelse af 
den tidligere beslutning om, at det 
skulle være en kakifarvet kasket. I 
nakken skulle der broderes ”De Gule 
Spejdere”, og foran skulle der laves et 
stifindergrenmærke. 

Der var foreslået forskellige andre 
mærker, men korpsstyrelsen ville 
godt fastholde grenmærket, da vi 
bruger det på vores prøvehæfter og 
andre publikationer til stifinderne, og 
da det også er det, der bruges på uni-
formen. Så på den måde bliver stifin-
dergrenmærket gennemgående for 
stifinderne. Producenten af kasket-
ten havde problemer med at brodere 
grenmærket direkte på kasketten, og 
det viste sig at være nemmere/billi-
gere at indkøbe en stak stifindergren-
mærker og så efterfølgende få dem 
syet på.

Så nu håber vi bare, at stifinderne 
tager godt imod kasketten, og at vi 
fremover vil se mange stifindere med 
kasket.

Vi er også ved at få leveret nye væb-
nersnore til spejderne. Efter at vi de 
sidste år har udleveret væbnersnore, 
der er blå/hvid, har vi valgt at ændre 
farven. Tidligere brugte vi gul/grøn 
væbnersnor, og det viser sig nu, at 

det var en fejl, at vi skiftede farve på 
dem. Oprindeligt (det vil sige midt i 
60’erne) var væbnersnoren gul/grøn, 
så derfor går vi nu tilbage til disse far-
ver.

Skulle der nu gå en spejder rundt 
med en blå/hvid væbnersnor, som 
gerne vil have en gul/grøn i stedet for, 
så byttes de uden beregning. Tropsle-
derne kan ved henvendelse til Preben 
Bjeragger få foretaget denne ombyt-
ning.

Vi har hos De Gule Spejdere en uni-
formsvejledning og ikke et uniforms-
reglement. Årsagen til dette er, at 
vi ikke kunne blive enige om at lave 
et reglement, da det så ville betyde, 
at alle skulle klæde sig ens, og at de 
gruppe-særpræg, som enkelte grup-
per havde på daværende tidspunkt 
(her er vi midt i 80’erne), ville for-
svinde. Derfor endte vi med en vej-
ledning. 

Det gør så til gengæld, at vi ikke kan 
kræve, at folk følger vores uniform-
svejledning, når en gruppe nu finder 
på noget andet end det, som vi fore-
skriver. Jeg håber nu alligevel, at man 
kigger i vores vejledning og retter sig 
efter, hvad vi skriver i den.

Det er i alles interesse, at vi fremstår 
ens, når vi mødes rundt omkring i lan-
det og mødes med andre og dermed 
signalerer vores tilhørsforhold til De 
Gule Spejdere.

Vi skal være stolte af vores uniform 
og bære den med glæde.

Vi skal vise verden, at vi er spejdere. 
Der er ingen tvivl om, at når vi kom-
mer i vores uniform, så er folk ikke i 
tvivl om, at ”her kommer der en spej-
der – en rigtig spejder”.

Lad os gøre os umage for at leve op 
til ånden i uniformsvejledningen. At 

Debatindlæg: En spejderchefs tanker om 
vores uniform og tilbehøret til den.
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vi er ens klædt og ikke går rundt i en 
uniform fyldt med mærker, som ikke 
hører hjemme på vores spejderuni-
form.

Vi har ulvehuer til ulveungerne, sti-
finderkasketter til stifinderne og spej-
derhatte til spejdere og ledere. Det er 
nogle særpræg, som vi alle kan være 
stolte af, og som gør, at vi skiller os ud 
fra mængden.

Som ledere er vi rollemodeller for de 
børn og unge, som er i vores korps. 
Den måde vi gerne vil have de frem-
træder på, er derfor også et spejl for 
det, vi også selv må stå på mål for.

Det burde være en selvfølge, at man 
holder uniformen og tørklædet rent 
og pænt. 

Bliver uniformen eller tørklædet slidt 
eller ødelagt, så må man anskaffe sig 
nyt, så vi altid fremtræder ordentlige.

Jeg har altid været vant til, at når 
man kom på en tur eller lejr, så var 
det første, man gjorde, at man fik sit 
telt op at stå. Dernæst lavede alle sig 
en bøjle af en gren, som blev bundet 
fast med et lille stykke sisal i teltets 
overligger over, hvor man skulle sove, 

og herpå blev uniformerne hængt. 
Så kunne man arbejde med lejrarbej-
de osv. uden at få svinet uniformen 
til. Den var så pæn og ren, når man 
mødte til morgenparade, og hvis man 
skulle forlade lejren, hvor man altid 
er i uniform.

Tænk bare på andre, der også bærer 
uniform:

Politiet – militæret – idrætsfolk og 
fodboldspillere. De er altid pæne og 
præsentable, det bør vi også være.

Det er mit håb, at vi fortsat bærer 
vores uniform med stolthed, og at vi 
ikke er ”bange” for at vise den frem. 
Tænk på det, hver gang du tager til 
et spejdermøde iført din spejderuni-
form.

Du kan godt være stolt af den – det 
er jeg.

Med spejderhilsen

Per Stigaard

 
 

Indbydelse til alle civile styrelsesmedlemmer. 
Stort fællesmøde lørdag den 7. september 2013  

 

 
 

Der vil tilgå alle gruppeformændene nærmere detaljer, så snart 
de foreligger, men sæt allerede nu dagen af til dette 

arrangement. 
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Jens Langkniv Gruppe
Vi er blevet så mange i Jens Langknivs Gruppe, at vi har 
måttet bygge en fløj til vores hytte. Det har været un-
dervejs i to år med mange frivillige hjælpere. Nu er vi 
blevet færdige med en flot tilbygning med plads til tre 
patruljerum, depot og et stort lederrum. Desuden et 
stort fælleslokale med pilleovn.

Derfor inviterer vi nu til indvielse af vores nye tilbygning 
lørdag den. 10. august kl. 13-17

Alle med tilknytning til De Gule Spejdere er velkomne.

Spejderhilsen JLG.
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Nyt fra grupperne

1. Næstved Trop og Flok
Sidst i februar måned afholdt vi forældrerådsmøde og 
fastelavnsløb i 1. Næstved Trop og Flok. Vores formand,  
Eva, valgte i sidste øjeblik at blive på formandsposten, 
hvilket vi er meget glade for. Vores nye kasserer blev 
Trine. Hun har taget udfordringen op, men er glad for, 
at Gyrit stadig er i gruppestyrelsen og kan give gode råd. 
Der blev valgt tre nye til gruppestyrelsen, så alle de le-
dige poster blev besat. Redaktør for Oversejlet, Rita, og 
webredaktør, Morten, havde også valgt at stoppe. En 
stor tak for det arbejde, de igennem flere år har lagt i 
at formidle 1. Næstved Trop og Flok på tryk og elektro-
nisk. Fremover vil begge redaktørposter blive varetaget 
af Lise.

I det kommende år vil gruppestyrelsen fastlægge værdi-
grundlag og fremtidig struktur for 1. Næstved,  og der vil 
blive arbejdet videre med hytteprojektet.  

Igen i  år var der et stort fremmøde til fastelavnsløbet, 
som foregik i skønt vejr og med meget glatte veje. Der 
blev lavet fire hold, der skulle gennem fire poster med 
udfordringer til hukommelsen, boldtøjet, almen viden 
og brug af kompas. Der blev også skrevet en sang, som 
skulle handle om lederne. Det hele sluttede af med at 
slå katten af tønden. 

Leoparderne er komme godt i gang og er nu oppe på 
15 topmotiverede leopardunger. De holder et møde om 
måneden i Fruens Plantage, og det er nogle meget træt-
te børn, forælderne kan hente efter to timer i skoven.

I ulveflokken er der lige nu 22 ulve. Ulvene har været på 
det traditionsrige byløb rundt i Næstved, der har været 
teltovernatning med 10 og 20 km vandring, alt sammen 
som forberedelse til ulveturneringen.

Der er 25 i vores stifinderstamme. De har brugt foråret 

til at forberede sig til stifinderturneringen og skal inden 
sommerferien også på 30-40 km tur.

De 22 spejdere har afsluttet instakaen med en påskelejr 
uden ledere. Fem spejdere deltog i PL/PA kursus, der i 
år blev afholdt i Næstved. Der er et stort behov for PL/
PA’ere, da der er mange stifindere, som skal rykke op til 
august. Sommerlejren, som alle spejderne ser frem til, 
bliver i år i Kråruplund på Lolland. Leoparderne deltager 
i mindre omfang i sommerlejren, så de kan snuse lidt til 
de større spejderes aktiviteter.

Som tidligere år afholder forældreforeningen loppemar-
ked, der i år bliver lørdag d. 15/6. Her håber vi at kunne 
præstere en pæn indtjening gennem mange venlige 
bidragydere og et stort antal forældre, der indsamler, 
sorterer og sælger de mange effekter i en rigtig hygge-
lig stemning. Spejderne hygger sig også med de mange 
spændende lopper. 

Alt sammen til gavn og glæde for fællesskabet i 1. Næst-
ved.

 

Med gul spejderhilsen

Lise

Bobbarækus Trop
Vi har lige haft en vikinge-weekend, hvor vi har fået gang 
i vores smedje. Det var en succes lige fra de mindste små 
ulve til de store spejdere. Der blev smedet ”Thors-ham-
mer” og lavet vikingemad efter gamle opskrifter. Det var 
rigtig hyggeligt. Vi sluttede weekenden med forældre og 
pandekager med æblemos. Det er nok ikke sidste gang, 
vi har gang i et smedeprojekt.

Weekendens bekymring:

”man skal passe på dyrenes bo og ikke beskadige 
dem. Ja, siger en ulv - og man må heller ikke rører 
dyreunger, for så vil deres forældre ikke vide af dem. 

Nyt fra grupperne
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Åh, nej, - hvad skal man så gøre, hvis man kommer 
til at rører påskeharens æg??? – Ja, så får man fed-
tede fingre, men du ved jo godt, at harer ikke får æg 
!! Ja, ja, det ved jeg da godt, de får killinger, men nu 
snakker jeg om påskeharen!!! ” 

Så er vi ved at være klar til Bornholm Rundt. Skoene er 
kridtet, og sokkerne og plastret er ved at være pakket. 
Vi har alle stifindere tilmeldt til hele vejen rundt og 3 
fra troppen. Så mon ikke der skal uddeles nogle mærker. 
Der er jo flere, der skal gå for 2. og 3. gang. Nogle ulve 
er også klar til at snøre skoene, så hvorfor ikke - af sted 
i det gode vejr.

Månedens optimist:

”er stifinderne klar til Spejdermarchen Bornholm 
Rundt? – Ja, mine forældre har spurgt, om jeg kan 
gå, det er jo 105 km. , men jeg spurgte dem, om 
de havde prøvet det, og nej, det havde de ikke. Så 
jeg svarede dem, at jeg skulle fortælle, om det var 
hårdt, når jeg havde gået hele vejen rundt.”

Ja, sådan nogle optimister og bekymringer har vi nogle 
stykker af, og det har man brug for ind imellem. Foråret 
har meldt sig, og sommeren kommer snart. Vi arbejder 
hen imod en sommerlejr, som vi glæder os rigtig meget 
til. Den bliver her på øen i år nede i Øster Sømark, - men 
det er jo også det skønneste sted i Danmark. Vi har et 
arrangement til Sct. Hans, som vi også skal forberede os 
til. Der skal jo laves glaserede æbler og bygges bod op, 
det er altid en succes.

Senere skal vi arbejde hen imod at få nye spejdere. Vi er 
ved at få et pr. arrangement op at stå til affyring sidst i 
august. Og lige inden det arrangement, skal vi deltage i 
store legedag, hvor rigtig mange børnefamilier kommer, 
og fritidsforeninger mødes til konkurrencer og pr.

Vi ønsker jer alle en vidunderlig sommer, og vi glæder os 
til lejren 2014.

Bobbarækus trop.

Frie Fugle
Så har vinteren forladt Fyn, og det er nu blevet bare en 
anelse varmere at rende rundt udenfor.

Vi har arbejdet en del med rammerne for spejderarbej-
det på vores spejdergrund. Bl.a. har vi nu fået bygget 
vores længe ventede raftegård. Stifinderlokalerne er ved 
at blive malet, og én af vores rovere fra vores nyetable-
rede roverklan er ved at lave hylder med udsmykning til 
lokalerne.

En ny lederassistent er det også blevet til. Bjørn, som går 
på med krum hals og fin forståelse for, hvordan vi ønsker 
at gøre tingene. Lad os se, om ikke vi giver ham en stribe 
mere på uniformen I løbet af kort tid.

Vi har afholdt både “fastelavn i trætoppene” for byens 
børn (og barnlige sjæle) samt Robin Hood-weekend 
med bueskydningsturnering, træklatring, og guldtyveri 
fra træerne gennem vinduet på førstesalen og ned igen.

Begge lidt som PR-arrangementer såvel som aktivitet-
sweekender for vore egne spejdere. Og en stor succes 
må man sige. Vi fik gode tilbagemeldinger fra forældre 
og børn én nystartet ulv direkte som følge af Robin Hood 
weekenden samt et par børn, der forhåbentlig starter 
efter sommerferien.

Ulvegrenen arbejder som sædvanlig på mærkeprøver-
ne. Et par stykker er blevet delt ud siden sidst. Desværre 
deltog ulvene ikke på ulveturneringen, til gengæld kom 
de på en ulvetur på Fyn. Næste år skal vi nok få fyret op 
under dem, så de kommer af sted på ulveturneringen. 
Indtil da arbejder vi i gruppen med flere tiltag for at få 
fat i børnene i lokalområdet. Målet indtil videre er to 
halvstore bander at arbejde med.

Stifinderne har haft en fantastisk turnering og fundet ud 
af, hvad de skal arbejde lidt mere med. Mærkeprøverne 
kommer de til at arbejde en del på her efter turnerin-
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god tid til alle og vandringslyst hos ulvene. Vi havde to 
gode ture og kunne efterfølgende kalde spejderchefen 
til tirsdagsmøde, så ulvene kunne få deres velfortjente 
kilometerplader i bælterne. 

Stammen har været på forlejr i april måned sammen 
med Skjoldungerne og DDS Robin Hood, som er Jes-
pers gamle gruppe. Her fik de finpudset teknikkerne, 
hovedsalig indenfor lejrarbejde, så de er klar til at yde 
deres bedste på årets turnering, der løber af stablen i 
skrivende stund. Ulvene bruger møderne frem til ulve-
turneringen på at arbejde med 1. stjernen. Samtidig har 
vi fået vores flagstang op på højkant og skal nu igen til at 
håndtere det store Dannebrog, når det skal hejses. Flag-
stangen er blevet flyttet frem på grunden, så den nu står 
foran huset. Bag flagstangen blev vi i tirsdags inspireret 
til at lave bueskydningsbane, da vi på vores ledermøde 
fik kyndig vejledning og samtidig indkøbte materialer 
til bueskydning. Ideen er startet i stifinderstammen, og 
nu efter tirsdagens møde, hvor alle ledere var til stede, 
har også ulvelederne fået blod på tanden og lyst til at 
spænde buen.

I den sidste måneds tid har vi været rundt på gader 
og stræder og sælge Lillebrorlodder. Der har været fin 
kampgejst blandt ulve og stifindere, så alle skal snart 
have spejdersælgerpræmier, og vi skal have talt sam-
men, hvad gruppen har tjent. Det er andet år vi sælger 
Lillebrorlodder. 

Sidste aften, før vi går på sommerferie, afholdes den år-
lige bålaften for alle i gruppen. Der er familiefællesspis-
ning først og derefter mulighed for at tage hele familien 
med rundt på poster. Her skal årets mødeknapper også 
uddeles. I uge 29 skal alle på sommerlejr. Stammen ta-
ger til Valhal og Flokken til Næsbycenteret og lige inden 
sommerferien slutter, samles vi en tirsdag i dagtimerne 
og inviterer samtidig Høje Tåstrups børn med gennem 
kommunens børnesommerprogram ”Aktiv Sommer”. 
Her håber vi at kunne give så god en oplevelse, at det 
afføder et par medlemmer til gruppen. Det bliver spæn-
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gen, og vi håber, de gamle når deres mål.

Spejderne har været af sted på Wagadugo, hvilket var en 
meget stor oplevelse som sædvanlig. Det vi har arbejdet 
på den sidste tid, har bestemt haft en effekt på arbejdet 
i troppen, og de har nu fået endnu mere blod på tanden.

Dennis er langt om længe kommet i gang med træklat-
reinstruktørkurset og har meldt tilbage, at det bestemt 
ikke er tidsspilde, procedurerne er nemlig lavet om. 
Gode instruktører, godt kursus.

På vegne af Frie Fugle

Dennis Wiechert

Gruppe Loke
Forårets gruppetur gik til Avnstrup Hytten, hvilket var 
en meget frisk omgang. Stiv kuling og minusgrader. Alle 
trodsede kulden størstedelen af tiden, og samtidig var vi 
glade for, at hytten havde en stor spisesal med pejs, som 
i vinterkulden kunne danne ramme om vores lejrbålsaf-
ten. På turen tog ulvene Akelas Prøve, mens stifinderne 
var på løb. Alle arbejdede også på duelighedstegn både 
inde i varmen og ude i kulden.

Flokken har afholdt 2 forårsvandreture i Hedeland på 
henholdsvis 5 og 10 km. Vi indbød til turene, så ulve 
skulle komme og gå turene sammen med en forælder/
bedsteforælder/onkel. Det frigav, at alle ledere skulle 
have tid i kalenderen og det gav samtidig mulighed for 
snakke voksne imellem. En lille bonus blev, at en del 
større søskende, som er stifindere, gik med, hvilket gav 
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dende at se, om projektet bærer frugt. 

Håber alle får en dejlig sommer og oplevelsesrige som-
merlejre

På Lokes vegne – Helle

Grib Skov Trop
Foråret i Grib Skov Trop blev i år indledt af stifinderne og 
ulvene, der deltog i den årlige “ Hold Danmark Ren” dag. 
Denne dag samles der affald i Nødebo by. Som noget 
nyt var alle forældre samt spejdere og pionerer inviteret 
til arbejdsdag på Bassebjerg på samme tidspunkt. Dette 
viste sig at blive en stor succes og i løbet af få timer, blev 
grunden revet og ryddet for affald, laden samt smedjen 
blev malet og en del træer blev lagt ned, savet og klø-
vet. Alt imens stifinderne og ulvene havde travlt med 
at samle affald. Dagen blev afsluttet med frokost til alle 
med pølser over bål.

I maj måned har ulvene afholdt de uofficielle olympiske 
lege.  Nye medlemmer havde nemlig mulighed for at 
komme med til et ulvemøde. Og mange potentielle nye 
ulve benyttede lejligheden til at dyste med nuværende 
ulve i pudekamp, bueskydning, diskoskast (trillekast), 
sømslag og keglevælt. Der var præmier til de tre bedste 
i hver disciplin. Præmierne blev godt fordelt mellem nye 
og gamle ulve. Alle havde en god aften, og der er gode 
forhåbninger om et dusin nye ulve til efteråret.

Spejderne har haft travlt med forberedelserne til som-
merens vildmarkstur, som bliver en vandre- samt ka-
notur i Sverige. Mange spejdere valgte også at deltage 
i årets Wagadugodyst, hvor det i år lykkedes Hjorte at 
hjemtage det eftertragtede trofæ. Vildsvin kunne glæde 
sig over en 3. plads i samme dyst.

Sæsonen for stifindere og ulve afsluttes med sommer-

lejr ved Karrebæksminde tæt ved Næstved. 

Hilsen formanden

Hans Peter Folden

Frederiksborg Trop
Det er nu forår i Danmark, og vi nyder, at lejrtiden er 
over os. Udendørsarealerne er taget flittigt i brug igen, 
og bl.a. stifinderne nyder bålstedet, turneringsforbere-
delser og jord under neglene.

Den store ulveflok nyder i særlig grad, at der igen er højt 
til loftet. I midten af april tog ulvene en søndag ud af ka-
lenderen og tog på tur til Slusehuset i Tokkekøb Hegn. 28 
ulve deltog og seks ledere, og alle ulve kom hjem med 
førstehjælpsmærket. Dagen bød på udfordringer som 
sårpres, håndtering af forbrændinger og tilskadekomne. 
Det var en fantastisk dag, og ungerne hyggede sig. Nu 
glæder ulvene sig til ulveturneringen, hvor vi stiller med 
fem bander.

Stifinderne har øvet besnøringer og lavet foropgave til 
stifinderturneringen. Selve stifinderturneringen blev 
afholdt i Viborg hos Jens Langkniv, hvor vi stillede med 
tre kobler og tre ledere. Udover lejropbygning var pro-
grammet velspækket med spændende og udfordrende 
opgaver - bl.a. et stifinderløb med alskens spejderfær-
digheder. Da ungerne var vel hjemkommet fra de to 
strabadsfyldte dage, begyndte de straks at genfortælle, 
hvad de havde oplevet til de ventende forældre, og det 
var dejligt at høre. Vi glæder os til at hilse på de andre 
troppe til næste stifinderturnering:) 

Spejderne havde en spændende ravnetur til Valhal ved 
Ganløse, hvor temaet var agenter. Troppen stillede med 
to patruljer til årets Wagadugoløb, og den ene patrulje 
kom på en 8. plads. 

Nyt fra grupperne



28

Efter en velfortjent frokost gik turen hjemad.

Lørdag d. 2. marts blev Rold Skovs roverklan oprettet. 
Arne Christensen er klanleder. Ingen rover uden tvege. 
I løbet af ca. 45 minutter havde alle en rimelig pæn 
stav. Næste opgave var at få ild med ildbor. Snart havde 
alle sveddryppende pander, og der opstod desuden en 
hel del røg i lokalet. Det lykkedes dog for Niels Jørgen 
Christensen(Chris) at få klar flamme. Mødet sluttede 
med en festlig klanbanket. Næste møde er d. 2. juni.

Lørdag d. 18. maj påbegyndes arbejdet med bålhytten. 
Vi glæder os til at komme i gang..

God sommer til alle.

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen

Skjoldungerne.
Hos Skjoldungerne er vi kommet med på moden. Ikke at 
vi går i smartere tøj, eller at vi har fået ekstra fine unifor-
mer. Nej nej nej! Vi har bygget nye patruljekasser. Nogen 
ville måske kalde dem for stifinderkasser, men for os er 
det patruljekasser. De blev bygget i den allerkoldeste ja-
nuar over et par aftener og en enkelt søndag på et tøm-
rerværksted, som en af Skjoldungernes forældre stillede 
til rådighed med åbne arme. Det samme gjorde de med 
Jesper fra Gruppe Loke, da de også stod og skulle bruge 
nogle kasser

Spejderfaren (der jo er tømrer) skar plader og lister, lag-
de lim, Og Jesper skød kasserne sammen. Til tider til stor 
fare for egne fingre og egen førlighed.

Nu, hvor kasserne er kommet til hytten, har et par af sti-
finderdrengene kastet sig over opgaven med at få dem 
malet, de bliver rigtig flotte.
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Så havde vi en vellykket arbejdsdag i starten af april med 
opbakning fra forældrene. Der blev ryddet gevaldigt op 
på grunden, og vi fik påbegyndt gelænder til vores ter-
rasse. 

Søndag den 23.juni afholder vi igen i år Sankthans i spej-
derhytten med lege, tombola, snobrød og grillmad. Vi 
håber at se så mange som muligt fra kvarteret og gerne 
længere væk fra. Alle er velkomne. 

Med spejderhilsen fra FBT

Rold Skov
I februar havde vi en rigtig god hytteweekend i Næsgår-
den ved Madum sø. Ulve, stifindere og spejdere ankom 
fredag aften. Lørdag formiddag var der aktiviteter i alle 
grene. Efter frokost ankom forældre og søskende for at 
være sammen med os resten af dagen. De skulle også 
deltage i eftermiddagens opgaveløb. Efter eftermiddags-
kaffen var der forældrerådsmøde. Til dette årlige møde 
har der aldrig tidligere været så mange deltagende for-
ældre. Det var en ren fornøjelse. Medens der var møde, 
blev alle børnene aktiveret af Kristian Hyldgaard.

Efter omtalte møde skulle aftensmaden tilberedes. Me-
nuen var den ufravigelige culottesteg med diverse tilbe-
hør, og desserten var pandekager med syltetøj. Halvde-
len af forældrene gik i køkkenet, og Chris stegte stegen 
over bål. Efter en fantastisk middag gik den anden halv-
del af forældrene i køkkenet, hvor de tog sig af oprydnin-
gen. Det var en helt fantastisk dag, hvor vi følte, at der 
var stor opbakning og en masse hyggeligt samvær.

Om søndagen slog vi katten af tønden. Emilie Sønder-
gaard blev kattekonge, og Frederik Frydenlund blev kat-
tedronning. Bedste udklædning blev vundet af Caroline 
Thrysøe Sørensen.
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I april var vi på vores Tomehaukløb, hvor stifinderne 
øvede til stifinderturneringen, og da Loke også havde en 
fortræningsweekend, valgte vi at gøre det sammen.

Det viste sig at være en god ide, for der blev bygget og 
hygget, frembragt og bagt fantastiske lejrløsninger med 
mad og brød.

Spejderne byggede et signaltårn med en platform i tre 
meters højde. Tre spejdere, der ikke havde arbejdet 
sammen før, byggede tårnet, hvor der blev brugt 58 be-
snøringer på 9 timer. Spejderne lavede mad på en sten. 
Jums, det var kræs for ganen.

Vi ville have holdt en stort hvervefest med store luft-
gynger, karruseller og alle dyrene fra Junglebogen, men 
aftalen med zoo glippede, så ingen krammeelefanter i 
denne omgang, og så  måtte vi nøjes med åbent spej-
dermøde. På den måde at alle møder i april var åbne for 
alle, der havde lyst. Det gav en del opmærksomhed og 
måske et par nye ulve, og nu hvor vi har fat i ulvene, så 
har vi fået et par fantastiske ulvepiger, der springer til 
opgaverne med godt humør og et frisk smil på læberne. 
Stifinderlederen har ytret et mindre ugh om, at han glæ-
der sig til, at de skal rykke op. Akela har brummet noget 
med, at han må væbne sig med tålmodighed , så sådan 
bliver det nok 

Løft i flok samlet trop.  

Med gul spejderhilsen fra Rene

Jens Langkniv
Hos os i Jens langkniv har der det seneste stykke tid 
været en masse spændende ting at lave.  Vi har blandt 
andet selvfølgelig haft Sct. Georgs dag, så der er blevet 
frisket op på diverse love og løfter.  

Hos stifinderne har der været godt tryk på, da årets sti-
finderturnering jo skal afholdes her hos Jens Langkniv. 
Hele grunden, hvor vi holder til, er blevet sat i stand og 
ryddet op, så vi er helt klar til det fine besøg. Stifinderne 
har arbejdet med foropgaver, som i øvrigt er et spyd, og 
ellers bare dygtiggjort sig til at slaget skal stå. 

Storspejderne har det seneste stykke tid arbejdet med 
foropgaverne til Wagadugo, som er en transportkasse til 
flydende sprængstof, og de er blevet rigtig gode. Da for-
opgaverne var klar, drog vi af sted mod Møn, hvor Waga-
dugo i år blev afholdt.  Vi ved endnu ikke helt, hvordan 
det er gået patruljerne, men det kan ikke være helt dår-
ligt, da alle har haft en god og oplevelsesrig tur. 

Vi ser nu frem til endnu en spændende forårs -og som-
mersæson med ulveturnering, stifinderturnering, og 
den årlige sommerlejr.

Med spejderhilsen

Maja Pedersen

Kong Valdemars Trop
I marts har spejderne været på Sct. Georgsløb i Hillerød 
sammen med blå og grønne patruljer, og sørme om de 
ikke vandt løbet. Stolte var de over at få vandrepræmien 
– sølvøksen - med hjem til at pynte i patruljelokalet. Se-
nest har de været på Wagadugo på Møn, og her hentede 
de en flot andenplads hjem. Så det er dejligt at se, at 
vores arbejde i troppen bærer frugt, og patruljelederen 
kan lede spejderne til positive resultater og oplevelser.

Stifinderne har brugt foråret på at lave foropgaven til 
stifinderturneringen. De kom godt hjem fra stifindertur-
neringen, og de var godt trætte. De kørte fra Gørløse tid-
ligt om morgenen torsdag, og de var først hjemme igen 
lørdag aften. De har haft en fantastisk tur, og alle er klar 
til næste års turnering.

Ulvene har trænet Akelas prøve for at være klar til ul-
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Spejderhilsen

Anja, Flemming og Claus

Ridder Ebbe Trop og Flok
Hos Ridder Ebbe Trop og Flok går det stille og roligt 
fremad. Vi har fået fem nye spejdere inden for kort tid, 
så efter sommerferien tegner stifindergrenen rigtig godt 
med ca. ti stifindere og spejdergrenen med ca. syv spej-
dere. Det er dejligt med lidt fremgang i gruppen.

I april har vi holdt en hyggelig tur i hytten for ulvene, 
hvor vi har trænet til ulveturneringen. Der blev taget før-
stehjælpsmærker og iagttagermærker til uniformen, og 
Oliver (Ferao) fik Springende ulv. Så der var en, der var 
stolt. Om aftenen var ulvene på Ømfodsløb, og bagefter 
havde vi lejrbål. Så det var nogle trætte ulve, der tog 
hjem søndag. 

Sct. Georgsdag faldt på en spejderdag, så hele gruppen 
har højtideligt aflagt spejderløfte ved fanen efter oplæs-
ning af Sct. Georgsbudskabet. 

Spejderne har været på Wagadugoløb i højt solskinsvejr 
og med stor succes. De snakker allerede om, at de skal af 
sted næste år. Så det var en stor oplevelse igen i år. Sti-
finderne har været på stifinderturnering og har vundet 
1. pladsen i lejrsport, så de var meget stolte, og det er vi 
(lederne) også. Godt gået og tillykke, stifindere.

Vi har netop afholdt Akelas prøve og vores årlige ræve-
haleløb, og rævehalen tilfaldt i år Løverne. Tillykke Løver.

I meget nær fremtid står ulveturneringen for døren, og 
vi ser frem til at deltage med syv ulve. Vi glæder os til at 
komme ud og dyste på ulvefærdigheder, og derudover - 
ja, så venter sommerlejren - og det glæder vi os også til. 

Derudover er planlægningen af LPT, der i år afholdes af 
Ridder Ebbe Trop og Flok, godt i gang. Der er også lige 
lidt på grunden, der skal være i orden, inden vi kan tage 
imod ca. 130 spejdere. Men det bliver en spændende 
udfordring. 

Rigtig god sommer til jer alle.

Spejderhilsen Fuffer

Nyt fra grupperne

veturneringen, som vi stod for i år. Til et af vores mø-
der oplevede vi, at flaglinen knækkede efter hejsning 
og respekt for flaget. Den var simpelt hen blevet mør. 
Heldigvis havde vi en ny liggende klar, så stifinderne og 
spejderne fik æren at lægge flagstangen ned og sætte 
en ny line i, så vi igen kan hejse Dannebrog til tops.

Ravnetroppen.
 Vi har startet 2013 med at lave ”Jungleteater”, dukke-
teater. Ulvene har selv klippet, klistret og farvelagt alle 
jungledyrene, siv, skov og Mowgli. Vi brugte to møder 
inkl. en prøve, og på 3. møde kom alle forældrene, og 
ulvene lavede et fantastisk Jungleteater.

Ravnetroppen har søgt Danmarkssamfundet om en 
fane, og sådan en har vi fået bevilget. Det er bare en 
anerkendelse af, at det vi laver, er så godt. Vi får den 
overrakt til et arrangement fredag inden Valdemarsdag 
på Kronborg Slot foran alle korps og div. foreninger. Det 
giver super god reklame.

Alle børnene har også været ude at sælge Rundskue-
hæfter. Et hæfte lavet af Sct. Georgs Gilderne, og alle 
ulvene har gjort en kæmpe indsats, så det kunne blive 
en succes.

I skrivende stund er der kommet en mail med en fore-
spørgsel om to nye børn. Lad os håbe, at det bliver til 
noget. Vores ulve skal også med til ulveturnering, og det 
glæder de sig helt vildt til.

Som vi har skrevet før, skal vi i gang med at lave en ulvel-
und, og nu er det alvor. Vi har en far, der har en fræser 
og noget grej og hænder ”skruet” rigtigt på til opgaven, 
så vi samarbejder om opgaven. Den bliver super flot.

Så husk alle sammen, hvis I skal på weekendtur, så prøv 
Ravnetroppen.
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Korpsstyrelsen
Formand:
Jørn Hartmeyer.
Spurvevej  14, 
5471 Søndersø.
Tlf 64842121
Mail: Formand@gulspejder.dk

Næstformand
Hans-Peter Folden
Baunevænget 45
3480 Fredensborg
Tlf: 24656384
Mail: hans.peter@gulspejder.dk

Kasserer
Gyrit Mejer
Niels Juelsvej 20
4700 Næstved
Tlf: 25113967 
kasserer@gulspejder.dk 

Civile medlemer
Torben Schmidt
Borrisvej 6 Sparkær 
8800 Viborg
Mail: torben@gulspejder.dk

Hanne Sørensen
Østervang 29 
Sparkær 8800 Viborg 
Mail: hanne@gulspejder.dk

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

Vicespejderchef
Stinus Andersen 
Storskoven 1, Annisse 
3200 Helsinge 
Mail: vicespejderchef@gulspejder.dk 

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

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

Info-siden

Spejderchefen

Lørdag den 13. april holdt vi vores årlige korpsrådsmøde. 
Et godt møde, hvor der også var valg til korpsstyrelsen. 
Og der var genvalg til alle de opstillede. Tak for den fine 
tillid I hermed har vist os i korpsstyrelsen. Det er altid rart, 
når der er opbakning til det arbejde, vi i korpsstyrelsen 
udfører.

Jeg vil også godt bringe en stor tak til medlemmerne i 
korpsstyrelsen. For uden jer havde det bare ikke været det 
samme. Jeg glæder mig altid til vores møder, hvor stort og 
småt kan klares i en fordragelig tone. Vi har et fantastisk 
godt samarbejde, og alle yder en god og kompetent ind-
sats for korpset. Det kan I alle være stolte af.

At korpsstyrelsen kommer på arbejde, er der ingen tvivl 
om. Som vi fortalte om på korps-rådsmødet, så har vi sat 
et arbejde i gang med at lave en strategi for De Gule Spej-
dere.

Vi vil gøre dét, vi allerede gør i dag – bare endnu bedre.

Så enkelt kan det siges.

Vi har også formuleret en foreløbig mission:

”Vores mission er at skabe et handlingspræget spejder-
arbejde gennem fællesskab – stil og smil – med fokus på 
friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence.”

Vores næste skridt er mødet med de civile gruppestyrel-
sesmedlemmer lørdag den 7. september. Jeg håber, at der 
kommer mange – rigtigt mange. For det er vores håb, at 
alle, i en positiv ånd, vil deltage i dette arbejde. Målet er i 
den sidste ende, at vi får en øget dialog og et styrket fæl-
lesskab i De Gule Spejdere.

Ligeledes vil vi på årets ledertræf tage en snak med leder-
ne, så de også bliver inddraget og på den måde bidrager 
til korpsets fortsatte udvikling.

Jeg glæder mig til dette arbejde, også selvom det kommer 
til at tage tid, tid som ingen af os har på forhånd, men vi 
skal nok finde den. For vi vil alle korpsets bedste!

Foråret har ladet vente på sig, men nu er det her. I den 
forgangne weekend er Wagadugoløbet blevet afholdt i et 
fantastisk forårsvejr.  (Fortsættes næste side...)



(...Fortsat fra forrige side) Jeg var selv med fredag aften 
til byløbet. Det er fantastisk at være med til dette. At se 
de voksne gå til opgaven med et fantastisk gå på mod og i 
flotte udklædninger. Ikke underligt, at folk i Stege undre-
de sig over, hvad det var for nogle stabejser, der havde 
indtaget byen. Da jeg kørte hjem klokken halv to lørdag 
”morgen”, hørte jeg nogle af de lokale undre sig over, at 
Cafe Leika nu igen var åbnet. Den var nu bare samlings-
sted efter byløbet for postmandskabet, og der blev ikke 
båret nogen branderter ud den aften.

Korpsstyrelsen har også lavet nye ulveturneringsregler og 
stifinderturneringsregler. Begge dele blev positivt modta-
get på ledertræffet, og de ligger nu på hjemmesiden.

Vi har også, efter en lang sej kamp, fået fremstillet sti-
finderkasketten. Den bliver præsenteret på stifindertur-
neringen i den kommende Kristi Himmelfartsferie, og så 
håber vi, at rigtigt mange stifindere fremover bruger sti-
finderkasketten. Det bliver et flot syn.

Flere grupper har i vinterens løb modtaget e-mails fra 
bl.a. afrikanske spejdertroppe, der gerne vil have deres 
leder inviteret til spejderlejre i Danmark. Efter anmodning 
fra WFIS har vi ikke svaret på disse anmodninger. Der er 
ikke noget galt med disse henvendelser, men det er erfa-
ringen, at inden der overhovedet er kommet nogen form 

for aftale i stand, så har man brugt en formue på at sende 
papirer m.m. til Afrika. Hvis vi ønsker gæstegrupper på vo-
res lejre, skal vi i stedet for opfordre til, at man kontakter 
WFIS Europa, som gerne vil formidle kontakten til andre 
grupper.

Næste års korpslejr begynder også at tage form. Leif har 
præsenteret planerne for korpsstyrelsen og på korpsråds-
mødet blev der også vist billeder og fortalt om planerne, 
og om hvor langt Leif og gruppen er nået.

Der bliver noget at glæde sig til, og det gør jeg.

Men inden vi når så langt, så er årets sommerlejre nært 
forestående. Jeg håber, at alle får en god sommerlejr, at 
sommervejret er med os, og at vi efter sommerlejren 
kommer tilbage med fornyede kræfter. Klar til flere udfor-
dringer og mere af det gode spejderarbejde.

Vi vil gøre dét, vi allerede gør i dag – bare endnu bedre!

Vi ses!

Med spejderhilsen

Per Stigaard
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Grib Skov Trop:

Marcus Leander  Andersen

Freja Jensen

Marie Buhl

Frida Kristine Brockmann

Natalie Lindeberg

Ridder Ebbe Trop og Flok:

Oliver (Ferao)


