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33. Årgang

Spejderchefen
Så har vi fået taget godt fat på 2015. Korpsstyrelsen har
haft årets første møde og end ikke Egon kunne blæse
os ud af kurs, men gav 3 af korpsstyrelsens medlemmer
et ekstra langt ophold på Sjælland. Forberedelserne til
årets Korpsrådsmøde er allerede i gang og lige nu leder
vi efter en regnskabsansvarlig til korpsstyrelsen.
Foråret er på vej, selvom vinteren dårligt nok har lagt
sit kolde omslag om landet. Med foråret og Korpsrådsmødet kommer også nogle af vores vigtige turneringer:
ulveturneringen og stifinderturneringen. Alle ulveunger
og stifindere og ikke mindst deres ledere, glæder sig og
jeg glæder mig. Alle skal de nu vise hvad de har lært
igennem det sidste år og så skal de møde deres gode
spejderkammerater fra sidste års turnering og fra korpslejren.

Spejderne skal på Wagadugoløb og mon ikke de også
glæder sig til at se hvad løbsarrangørerne nu har fundet
på?
Så endnu et travlt forår for De Gule Spejdere ligger lige
for vores fødder, det er bare at gå det i møde og tage de
udfordringer op som ligger og venter.
Jeg glæder mig til det, det håber jeg også at du gør.
Vi ses.
Med Spejderhilsen
Per Stigaard

Redaktøren´s klumme

deres juletur. Når vi nu er ved historierne, så er der en
rigtigt godt skrevet beretning fra Jacob, der har forfattet
Når I læser denne udgave af Spejdersport, vil I blive stoloplevelserne fra årets Pionertræf. Lad os endelig få nogle
te af at være en del af De Gule Spejdere, det gjorde jeg.
flere af dem!
Forældre eller ej, de næste sider oser af ambitiøse mennesker der vil gøre alt for at spejderarbejdet og samar- Gruppeindlæggene er altid af særlig karakter, og jeg læbejdet mellem hinanden består på bedste spejdermanér. ser dem altid med glæde. Det er så spændende at læse,
hvad er der sket ”siden sidst” – og denne gang… ja læs
Tag for eksempel og læs ulvesiderne, her lærer vi noget
bare selv. Det oser af aktivitet og spændende projekter.
om trækfuglene, og hvordan de reagerer på årstiderne.
Vi skal da heller ikke glemme det seriøse, Frie Fugle byStifinderne får denne gang viden om den berømte ” Solder på træklatrerkursus samt der er indbydelse til korpsdans”, og i øvrigt er der lige 2 grupper der inviterer til
rådsmøde. Vel mødt!
turneringer, hvor al deres tid, frem til afholdelse, bruges
på at få arrangeret en sjov, god seriøs weekend til alle Ja, jeg kunne faktisk blive ved, men synes at I selv skal
gå på opdagelse i bladet. Måske er der også en konkurulve og stifindere. Det bliver garanteret sjov.
rence for Ulve, hvor man kan vinde noget ? God jagt!
Ulvelederne og stifinderlederne har haft nogle rigtige
gode timer sammen, hvor de har udvekslet idéer til
hinanden, således alle kan få oplevelsen af nye og sjove Med spejderhilsen
opgaver og lege på møderne. I får da også lige en god
Redaktøren, Malene Folden
historie fra en spejder, der har lavet en kort beretning fra
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Forsidebilledet: Stifinderturnering 2014 Fotograf: Ole Hauris Sørensen

Der indkaldes hermed til ordinært Korpsrådsmøde således:
Tid:

Lørdag den 18. april 2015, kl. 13.00

Sted:

Frie Fugles hytte ”Reden”
Kirkevænget 7,
5471 Søndersø

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra Korpsstyrelsen
Fremlæggelse af revideret regnskab med tilhørende statusopgørelse til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af korpskontingent
Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen
Valg af revisor
Behandling af lovforslag
Korpsstyrelsens planer for de kommende 2 år
Eventuelt

Senest den 14. marts 2015 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 2015.
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 2015.
Med Gul Spejderhilsen
Formand
Jørn Hartmeyer

Formand Jørn Hartmeyer ٠۰ Spurvevej 14 ٠۰ 5471 Søndersø
Telefon 20234001 ٠۰ E-mail: formand@degulespejdere.dk ٠۰ www.gulspejder.dk
Medlem af The World Federation of Independent Scouts
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Trækfugle

Hjem er for mange mennesker er der hvor man er født
og opvokset. Det samme gælder fugle.
Desværre er Danmark for rigtig mange fugle for koldt
om vinteren og føden er svær at finde. Derfor trækker
de sydpå efter de har ynglet og fået godt med sul på
kroppen. Det er typisk i sensommeren og efteråret de
trækker sydpå. Det er rigtig vigtigt for dem at være i
god foderstand så de kan flyve de mange tusinde kilometre til de steder, hvor de opholder sig i vinterhalvåret.
Omvendt kommer de hjem i foråret og faktisk allerede
i februar kommer en af vores første forårsbebudere Stæren hjem fra bl.a. England for at yngle og glæde os med
Stæreflok også kaldet sort sol
dens sang.
Nogle fugle kommer fra Sverige, Norge, Finland, Rus- Når vi taler om fugle der trækker sydpå om det enten er
land mv for at overvintre. For der er det nemlig alt for til England, Afrika eller kommer Nordfra over at overkoldt for dem. Nogle gange flyver langdistance trækfug- vintre i Danmark, så kaldes de TRÆKFUGLE.
lene over 4000 km. i et træk.

Når vi taler om fugle der bliver det samme sted hele året
De store træk ses som regel enten som en stor flydende så kaldes de STANDFUGLE. Dem har Danmark ikke
organisme som stæren også kaldet sort sol eller som gæs så mange af. Nogle som kan nævnes er:
og ænder, der flyver i V form.
Gråspurv, agerhøne, sumpmejse, spætmejse, topmejse
og natugle.
Vidste du, at der flyver ca. en halv milliard trækfugle forbi Danmark hvert år.

Stæren er en kortdistance trækfugl
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Vidste du, at havternen er den fugl i verden der tilbagelægger flest kilometre fra ynglested til det sted
de overvintre. I gennemsnit helt op til 71.000 km.

Havternen er en langdistancefugl, som måler kun 35cm.
Vidste du at for at sikre at Havternen kan yngle i
ro, må du ikke gå i nærheden af 300meter fra reden.
Hvis du gør, kommer der nok også en aggressiv fugl
og styrtdykker ned efter dig og fortæller dig på den
måde at du er for tæt på reden. Reden er typisk en
fordybning sandet.

Danmark er for mange fugle, et land de skal passere
for at komme til deres opholdssted. Derfor kan vi se
mange fugle på træk, som normalt ikke opholder sig i
Danmark. Amager er et godt sted at se både forårs og
efterårstrækkene. De fleste træk foregår langs kysterne i
Danmark så tag ud og se nogle af dem. Måske ser I et
storketræk på vej til Sverige eller Afrika.

De havterner, som flyver længst, trækker fra det arktisk
område i nord(kunne være pakisen i Grønland, hvor de
lægger æg) til det antarktiske område mod syd, og tilbage igen på et år.
Vidste du, at stæren ser fint selvom det hedder at
være stæreblind. Ordet kommer af stirrende blind
og med tiden kom det til at hedde ”blind som en
stær eller stæreblind”.
Da havternen opholder sig længe i de polare områder,
hvor solen i perioder slet ikke går ned og samtidig kan
blive meget gamle, over 30 år, så er havternen nok den
dyreart på jorden, som får mest dagslys i løbet af livet.
Column1
Column2
Hvad  sker  med  fugle
Januar
Februar
Første	
  forårsbebuder
Marts
Lidt	
  flere
April
Maj
Juni

Column3
Eks.  på  trækfugle  vi  kan  se  i  Danmark

Lærken	
  kommer
Sangdrosler,	
  hvid	
  vipstjert,	
  gransanger
Svaler,	
  løvsanger,	
  gærdesanger,	
  munk,	
  
Masser	
  af	
  fugle	
  trækker	
  nordpå
havternen,	
  fiskeørn,	
  rørhøg,	
  rørsanger,	
  
rødstjert	
  m.fl.
Havesanger,	
  nattergal,	
  gulbug,	
  kærsanger,	
  
Masser	
  af	
  fugle	
  trækker	
  nordpå
falke,	
  våger,	
  mursejlere	
  mfl.
Nu	
  begynder	
  trækket	
  den	
  anden	
  vej	
  -‐	
  sydover F.eks.	
  regnspove,	
  sortklire	
  trækker	
  sydpå
Vadefugle	
  fra	
  hele	
  Arktis	
  trækker	
  til	
  Vadehavet,	
  
hvor	
  de	
  bliver	
  nogle	
  måneder	
  og	
  æder	
  sig	
  fede

Juli
August
September

Masser	
  af	
  fugle	
  trækker	
  sydpå

Oktober

Masser	
  af	
  fugle	
  trækker	
  sydpå

November
December

Fugletrækket	
  løjer	
  af.

Hvepsevåger	
  m.fl.	
  trækker	
  sydpå.
Finker,	
  pibere,	
  drosler,	
  våger,	
  høge,	
  falke,	
  
sangere,	
  gæs,	
  ænder,	
  terner,	
  måger,	
  kjover,	
  
stæren	
  m.fl.
Finker,	
  pibere,	
  drosler,	
  våger,	
  høge,	
  falke,	
  
sangere,	
  gæs,	
  ænder,	
  terner,	
  måger,	
  kjover,	
  
stæren	
  m.fl.
De	
  sidste	
  +	
  silkehaler	
  m.fl.
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Mange fugle bygger deres rede i huller. Det er bl.a. blå- at bo, da der ikke er så mange træer med huller i. Du
mejsen, musvitten, skovspurven, gråspurven, fluesnap- kan hjælpe fuglene ved at bygge og sætte redekasser op.
peren og stæren. De kan have svært ved at finde et sted Der er altid brug for flere kasser.
Vidste du, at stære yngler bedst i flok, så hvis du gerne vil være mere sikker på, at der kommer stære i din stærekasse, så byg flere.
Her er et eksempel på hvordan du nemt og
hurtigt kan bygge en kasse af en frisk træstamme.

Grej
Et stykke stamme f.eks. bøg eller birk (ca.
35-40 cm lang og 20-30 cm i diameter)
8 bølgesøm
3 almindelige søm ca. 5 cm. lange
Et bor - 30 eller 50 mm
Boremaskine eller et håndbor
Hammer
Økse
Sav
Blyant
Evt. reb til ophæng

Tid
Det tager ca. ½ - 1 time at lave fuglekassen

Konkurrence!

Send et flot fuglebillede, gerne et fugletræk samt beskrivelse af billedet til
ulv@gst.dk. Inden d.1. april. Det flotteste billede kommer i næste spejdersport og præmien bliver udleveret på Ulveturneringen på bålaftenen.
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Så nærmer foråret sig, og det bliver igen tid til at arbejde udendørs.
Snart vil I mødes på årets stifinderturnering, hvor I får lejlighed til at vise
alt det, I har øvet jer på hele året. I får også brug for jeres foropgave, som
I sikkert allerede er i fuld gang med at fremstille.
Denne gang vil jeg fortælle jer om en meget speciel dans, som mange
af præriens stammer anser som værende en hellig dans. Dansen hedder
Soldans, og herunder kan I læse om de mange spændende elementer, der
knytter sig til den berømte dans.

Soldans
En af prærieindianernes mest berømte danse er soldansen. Samtidig er den også meget misforstået. De forskellige stammer danser af forskellige grunde og på forskellige måder, men ingen af
dem har noget at gøre med at tilbede solen, og det er heller ingen manddomsprøve.
Tanken bagved er den enkle: Hvis man vil bede Skaberen om noget – hvad kan man så give
til gengæld? Man kan ikke give en ting. Alt, hvad man har, - tøj, mad, ejendele, ting man har
skaffet sig – alt er noget,
man har fået af Skaberen,
så det vil blot være at sende
tingene retur.
Det eneste, man har, der
virkelig tilhører en selv – er
en selv. At gennemføre en
soldans er meget hårdt, og
man giver absolut noget af
sig selv.
Normalt lover danserne at
deltage i soldansen året før
Oliemaleri af T. E. Maile
selve dansen. De forbereder
sig så gennem året, beder, koncentrerer sig om at leve rigtigt og om at være forberedt på, hvad
de skal igennem.
Selve dansen varer normalt i 4 dage. I midten af dansepladsen bliver der rejst et træ, hvor de
fleste grene er skåret af. Træet repræsenterer verdens midte. Omkring dansepladsen er rejst en
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overdækning, hvor venner og slægtninge, der er kommet for at støtte dansene, kan opholde sig.
Dansen foregår fra solopgang til solnedgang, afbrudt af enkelte pauser. En sanggruppe trommer
samtidig og synger de særlige soldanssange. Under dansen faster man og drikker ikke. Nogle
steder er det tilladt at spise eller drikke om aftenen efter dansen, men der er som regel begrænsninger (det kan være forbudt at drikke vand). Reglerne afhænger normalt af den enkelte
soldansleder.
Medens man danser, har man en fløjte lavet
af en ørneknogle, som man blæser på. Samtidig beder man hele tiden. Dels beder man
om styrke til at holde ud, dels beder man
for at koncentrere sig om at holde ud. Man
beder for familie, venner, stammen, hvad
man har. Det fortælles om en danser, at han
havde bedt for alt, hvad han kunne komme
i tanke om, selv sit reservehjul havde han
bedt for. Er man nået så langt, må man
begynde forfra.
Foto af Greg Pletz - Soldansere fra Crow-stammen

Med mellemrum går danserne ind til træet
i midten og rører ved det for at få styrke
gennem det.

At danse er tilstrækkelig hårdt i sig selv. Nogle stammer, men ikke alle, har desuden „piercing“,
hvor der bliver boret en trærind igennem huden, og via et reb bliver man gjort fast til træet i
midten. Man danser så, samtidig med at man trækker i rebet, indtil huden går i stykker, og
man er fri. Mænd bliver normalt piercet i brystmusklerne, men de kan også blive piercet øverst
i ryggen. Tit bliver de så ikke gjort fast til træet, men trækker et eller flere bisonkranier efter sig,
til huden går i stykker. Er det for svært, kan man placere et barn oven på et kranium for at give
mere vægt. Kvindelige dansere bliver normalt piercet i skuldrene.
Piercing sker ikke alle steder. Det findes hos bl.a. sortfod, cheyenne, arapahoe og teton-sioux
(lakota), mens det aldrig har fundet sted blandt fx ute, crow, kiowa eller shoshone.
Formålet er heller ikke det samme for alle stammer. Arapahoer og cheyenner danser for at bevare stammen – for at stammens cirkel ikke skal blive brudt. Teton-sioux’er danser af mere
personlige grunde. De kan love at danse soldans, for at en syg slægtning skal blive rask,
eller – især tidligere – de kunne love at danse soldans, hvis de slap ud af en farlig situation
i kamp. Bl.a. derfor holder arapahoer og cheyenner kun én soldans for hele stammen,
mens der hvert år er mange blandt teton-sioux’erne. Crowernes soldans var
oprindelig danset som et løfte om hævn efter kamp og blev derfor ikke
altid danset hvert år. Da dette ikke mere er aktuelt, er deres soldans i
dag en version, de har fået fra shoshonerne.
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Jagten på det gyldne skind
Blegansigterne har opdaget værdien af skindene fra de Et enkelt gyldent bøffelskind kan brødføde en hel fastore bøfler. De bruger nye jagtmetoder, hvor de med milie gennem en lang hård vinter. Vi må derfor stoppe
ildvåben kan nedlægge mange bøfler på meget kort tid. blegansigternes indtrængen på vores jagtmarker hurtigst
Blegansigterne trænger sig langt ind på vores jagtmar- muligt.
ker og dræber de dyr, som vi skal leve af. Vi mister på
denne måde både livsnødvendig mad men også værdifulde gyldne skind, som vi plejer at bruge til handel med
andre indianerstammer eller pelsjægerne.

Alle stifindere kaldes derfor til samling - så vi kan træne
vore indianerfærdigheder, mødes med den store Tonkawa og få lagt en plan, så vi kan få stoppet de grådige
blegansigter.

Foropgave:
Fremstilling af en bola - kasteredskab til brug ved jagt af mindre dyr på prærien.
En bola består af 3 ”arme”, der er fæstet sammen for oven. Nederst på hver arm er fastgjort en sten eller lign.,
som giver fremdrift ved kast.
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Fugl Phønix
Juletur 2014
Hos Fugl Phønix holder vi altid en
fælles juleafslutning sidst i november måned. Vi plejer at holde juleafslutningen i vores spejderhytte, men
vi har også nogle gange holdt den
andre steder, f.eks. i en bålhytte tæt
på Bromme Sø.

andre lavede risengrøden klar til af- Spejderledere lavet te og kage til os,
tensmaden. Da alle var færdige gik så vi kunne få varmen, inden vi skulle sove i bivuak.
Spejderne ned til byen.

Da vi var færdige med arrangementet i Sorø, gik Spejderne tilbage til
hytten for at spise risengrød, og
snakkede med lederne om, hvordan
Denne gang havde lederne aftalt, det er at være Spejder. Vi skulle også
at juleafslutningen skulle holdes finde ud af, hvor vi vil hen når vi
på spejdergrunden, og at vi alle ef- skal på udlandstur, det blev til, at vi
terfølgende skulle gå samlet ind til gerne vil til Skotland, så nu skal vi i
Torvet i Sorø, hvor vi ville have en gang med at skaffe nogle penge.
PR-stand i forbindelse med tæn- Senere skulle vi på natorienteringsdingen af byens store juletræ. Efter løb, hvor der var udlagt nogle poster
juletræstændingen skulle Spejderne med små, anderledes opgaver. F.eks.
blive på spejdergrunden for at holde skulle vi lave en lang musetrappe og
vores egen Juletur.
flette nogle julestjerner, der efterføl-

Da vi stod op næste morgen skinnede solen, men det var dog koldt.
Efter morgenmaden, der denne
gang ikke var havregrød, men morgenbrød, ost, æg og bacon, skulle
vi nedbryde vores bivuak, selvom
det ikke er ligeså sjovt som at bygge
den, men det gik ret hurtigt. Derefter skulle vi rydde op og gøre rent i
vores Spejderhytte, mens andre løb
ud for at indsamle posterne fra dagen før.

Jeg synes, at det var en god tur, og
det er sjovt, når vi engang imellem
Vi mødte alle op lørdag d. 29/11 kl. gende skulle indgå i et stjernetegn. skal lave nogle anderledes opgaver.
10:00, de fleste sammen med foræl- Vi skulle også lave en lysestage af Freya, PA, Ugler, Fugl Phørafter og lave pejlinger for at finde nix.
dre og søskende.
Der startede vi med at hejse flaget og frem til posterne. Det var sjovt,
blev delt op i hold, hvorefter der var fordi det var et anderledes og kort
et lille juleløb, hvor vi skulle rundt løb på kun 5 km.
på poster med f.eks. tovtrækning og Da vi kom tilbage, havde de søde
flødebollekatapult, hvor man skiftevis skulle affyre og gribe flødeboller.
Da alle holdene havde været rundt
på alle posterne, var der kaffe, te,
kakao og æbleskiver, men vi Spejdere skulle også nå at bygge vores
egen bivuak, der var hævet over jorden. Bivuakkens bund blev til sidst
dækket med halm, så vi kunne ligge
blødt og varmt.
Kl. 16:00 gik vi samlet ned til byen,
hvor juletræet skulle tændes. Nogle
af os Spejdere blev tilbage en times
tid for at finpudse bivuakken, mens
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Træklatrekursus  
Efter en del ventetid kan vi nu, ved Frie Fugle, udby- Der er på kurset plads til indtil 12 kursister, og kurset er
de træklatreinstruktørkursus efter dansk klatresamråds ikke begrænset til De Gule Spejdere i Danmark. Kurset
normer.  
forløber over 4 weekender:
Undertegnede fungerer som kursusleder på dette kursus, og eksaminationen foregår under vores instruktører samt censorer fra dansk træklatreforening. Undervisningen varetages af kursusleder, samt et par eksterne
instruktører fra sjælland og jylland.
Vi har igennem et par år haft et godt samarbejde om
tilsvarende kurser i Jylland, og vi har i modsætning til
mange andre kursusinstruktører, ikke ensrettet vores
indgangsvinkler til tingene, hvilket betyder at man vil
få præsenteret flere måder at løse de samme opgaver på.
Flere redskaber = flere muligheder når man engang selv
kommer til at stå med tingene. Vi er også alle erhvervsmæssigt aktive med klatring i én eller anden form, udover vores engagement med det rekreative.

1. 23.-24. maj
2. 13.-14. juni
3. 18.-19. juli
4. 15.-16. august (eksamensweekend)  
Man er velkommen til at ”dukke op” allerede om fredagen. Erfaringsmæssigt giver det en hel del at forberede
sig og øve lidt om fredagen så man om lørdagen allerede
har sporet hjernen og kroppen ind på undervisning og
praktik. (Og så er det skidehyggeligt)  
Vi anbefaler at man medbringer grej selv, hvis man har
(også selvom man er i tvivl om hvorvidt det grej man
har er ”ok”). Grejet vil den første dag blive gennemgået
og de første regler herom blive præsenteret. Frie Fugle
har en del grej liggende der kan lånes i weekenderne.
Ved behov for hjemlån mellem weekenderne er man
nødt til at snakke med kursusleder.  

Kurset indeholder almindelig træklatreteknik, grejkendskab og normer herfor, redningsprocedurer, en weekend
med lidt avanceret træklatring udenfor normer og eksaminationer (så i har noget i kan bruge hjemme i grupDeltagerbetalingen er 4000 dKr for hele kurset inklusiperne og på ture mv.) en del trækendskab, love og regler
ve forplejning og eksamensgebyr på 1600 dKr hvis man
for træklatring privat, i foreninger og i offentlige ramønsker/kommer til at gå op til eksamen. Eksamensgemer, og meget mere.
byret dækker eksamen, udstedelse af kursusbevis samt
For mere information om kursets baselle indhold (dvs. medlemskab af dansk træklatreforening + et lille smart
uden den ekstra weekend med avanceret klatring) kan plastikkort hérfra.
man finde mere information på http://www.dansktraeklatreforening.dk/  
Al tilmelding sker helst på mail, til Dennis, på:
Der er, som udgangspunkt ingen adgangskrav, udover at
man for at kunne blive eksamineret naturligvis er nødt dkwiechert@gmail.com
til at være mindst 18 år. Tidligere erfaringer/vidensni- Spørgsmål kan besvares telefonisk på 4050 5378
veau ønskes dog kendt fra kursusteamets side af, så vi
kan tilrettelægge undervisningen ordentligt.
Skulle der være behov eller ønske herom, kan en introduktionsweekend med basal træklatring stables på benene med kort varsel. 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Rabataftaler

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

Eventyrsport

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

Danish Outdoor

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

Jensen

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

Spejdersport

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

Friluftsland

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

Outshop.dk – 15%
Outshop.dk har Danmarks største udvalg af soveposer, telte og outdoor-udstyr. Vi er
meget bevidste om at tilbyde vores kunder den bedste kvalitet, og derfor er alle vores
mærker nøje udvalgt ud fra et krav om den højeste kvalitet. Vi udvider konstant vores
webshop med nye mærker og produkter, og tilbyder altid gode priser på netop det du står og mangler!
Brug rabatkoden ”degulespejdere” når du går til kurven og få 15%rabat - rabatkoden gælder også på i forvejen
nedsatte varer!
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Lullu Bell
Pakhusets
Hemmelighed
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Wagadugo-løbet 2015

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejderfærdigheder i en
spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i
Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

Deltag i jagten efter
”Lullu-Bell & Pakhusets Hemmelighed”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 24. april – Søndag den 26. april 2015
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
275,- kr. pr deltagende spejder.
Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Udleveres straks efter tilmeldingen.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljers stander.
Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 29. marts 2014
Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk på tlf. 22 98 52 47
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte
patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk

Wagadugotrofæet

Vinder i 2014: Odder, Frederiksborg Trop
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Smuglerbande paa Vej mod Danmark
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at Gangstere fra fjerne Lande bevæger sig mod Danmark.
Gangsterkongen Kaj Olsens seneste Kontakter til den græske Oliemafia, gemene Smuglere, skumle Beduiner og
den russiske Jernindustri tyder paa, at den danske Bande af organiserede Kriminelle har de helt store Planer i
Støbeskeen. Politiet har intensiveret Jagten paa disse Gangstere og beder Befolkningen om Hjælp.
Tjalovsk, hvor Kaj Olsen var set i Selskab
med Oliekongen Vladimir Putinrov.
Hvilket emne disse drøftede vides ikke,
men at Emnet var Olie, er en Mulighed,
for Vladimir Putinrov ejer mange
Olieselskaber i Mellemøsten.

Paa togt med „SS Delphine“

Kaj Olsen fortsatte sin Færd som Gæst paa
Vladimir Putinrovs imponerende Yacht
„SS
Delphine”
med
firedobbelte
Ekspansionsmotorer og et luksuriøst
Interiør med Cigarsalon fra Tiffany & Co.
Yachten anløb den vigtige Olieterminal
Odessa i Ukraine 21. oktober. Efter blot to
Dages Ophold i denne „Sortehavets Perle”,
sejlede Kaj Olsen videre med den danske
Fragtdamper Marta og dermed stoppede de
russiske Agenters interesse for Sagen.

Hemmeligt møde med Beduiner

Borte med Blæsten

Det vakte naturligvis stor Omtale, da den
berygtede Gangsterchef Kaj Olsen, ogsaa
kaldet „Skaldesmækker“ sidste Aar
undslap Politiet og en række civile
Agenter ved, for Næsen af dem alle, at
flyve bort i en Luftballon.
Politiet
har
med
et
større
Opklaringsarbejde efterfølgende forsøgt at
stykke et klart Billede af Flugtruten
sammen, og dette ser nu endelig ud til at
være lykkedes. Det er dog Politiets
internationale Kollegaer, der har bidraget
med de afgørende Brikker.

Flugtruten

Allerede 16. August sidste Aar
kontaktede svensk Politi det danske Politis
Efterretnings Tjeneste, PET5, efter fundet
af det, som i den svenske Politirapport
omtales som: „Et ikke-mekanisk Luftfartøj
uden
Styreeller
Fremdrivningsanordninger af dansk Oprindelse“. Det var
lokale Tørvegravere fra Simrishamn i
Skaane Län, der fandt den nedgravede
Ballonkurv og Varmluftsballon med
Reklamepaaskrift
fra
Hellerup
Virksomheden Tuborgs Fabrikker.
PET5
anmodede
deres
svenske
Kollegaer om at eftersøge Kaj Olsen og et
hold danske Efterforskere blev sendt til
Sverige. Disse fandt hurtigt frem til den
lokale Fisker Carl-Johan Jönsson, der
kunde genkende Kaj Olsen fra et
Fotografi. Fiskeren berettede, at Kaj Olsen
tilbød ham 450 Danske Kroner for at sejle
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ham ud til den ventende Coaster ”VolgoBalt“ i Østersøen.

Det russiske Spor

Russiske
Myndigheder
assisterede
dernæst PET5 med Kontakt til det russiske
Rederi, hvis Ejer, Petro Slavyanka, er en
særdeles god Kending af PET5. Han er
efterlyst i hele Skandinavien for
omfattende Smugleri af Vaaben, Spiritus
og Røgtobak. Rederiet kunde oplyse, at
„Volgo-Balt“ med en last Malt anløb
Havnebyen Ainazi i Letland for lodsning
paa den af PET5 oplyste Dato.
Russiske Efterforskere kunde følge
Sporet efter Kaj Olsen fra Ainazi gennem
Estland til den russiske Grænseby
Novorzhev, hvor det vides, at han havde
en række Møder med Igor Peletrojka, der
er ejer af Ruslands største Staalværk
„Stalinovsky”. Møderækken forløb over 2
Uger og Kaj Olsen underskrev en Kontrakt
paa Køb af 10 specialhærdede Staalplader.
Sporet af Kaj Olsen ledte dernæst de
russiske Agenter til den russiske Havneby

Den imponerende „SS Delphine“

Dansk Politis PET5 maatte trække paa
helt andre Kræfter i den videre
Efterforskning. Gode gamle forbindelser
til „Det Sorte Broderskab“ i Ægypten gav
viden om Kaj Olsens videre Rejse.
Broderskabet beretter, at Damperen
„Marta“ anløb den tyrkiske Havneby Rize,
hvor Kaj Olsen mødtes med Abdul AlHassan ’Ali ibn ’Faris. Denne Abdul AlHassan er en gammel kending af PET5.
Han var Sammensvoren med Kaj Olsen i
det mislykkede Forsøg paa at finde
Cleopatras store Skat.

Abdul Al-Hassan. Arkivfoto
Det Sorte Broderskab kan berette, at Kaj
Olsen og Abdul Al-Hassan paa Kamelryg
rejste videre til Byen Iskenderun. Begge
rejste med Baad videre til den græske By
Naxos ved det Ægæiske Hav. Her mødtes
de med den græske Skibsredder Yannis
Psofimis. Med hans private Lystyacht
afrejste de mod et ukendt Maal i det
græske Øhav. Her mistede PET5 Sporet af
Kaj Olsen, Abdul Al-Hassan og Yannis
Psofimis.
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Kaj Olsen Konserves & Olie

Først i December modtog PET5 Nyt om
Kaj Olsen. Det skete, da hans Darling,
Frøken „Lullu Bell“, 4. December modtog
et Telegram fra Kaj Olsen. Telegrammet
var afsendt fra en By ved Middelhavet.
Kaj oplyste, at han opholdt sig paa
Skibsreder Yannis Hovedkvarter paa en Ø
i Middel-havet for at udarbejde store
Planer. Han bad Lullu Bell kontakte AktieSelskabsregistret og faa Oprettet tre nye
Selskaber.
Selskabet
„K.O.
Olie“,
Selskabet „K.O. Konserves“ samt Rederiet
„K.O. Dampfragt“.

Politiet har under Efterforskningen fundet
denne Daaseetiket for K.O. Konserves.

„Det borende X”

PET5 indledte straks en Telefonaflytning
af Kaj Olsens nærmeste Kontakter i
Danmark for at finde ud af, hvad der
foregaar. Aflytningen afslørede bl.a., at
Kaj Olsen har bedt Professor Sunesen om
hjælp til at bygge en helt speciel
Boremaskine. Denne skal kunde bore
Gange dybt under Jorden, i høj Varme og
uden at lave Støj. Kaj Olsen har selv
tegninger til selve Borehovedet, men søger
Sunesens hjælp til den Lydsvage Motor.

„Det borende X“, Politiets Arkivfoto
Ydermere afslørede Telefonaflytning, at
Thorvald Baglev, ogsaa kendt som „Det
borende X“, er blevet kontaktet for Hjælp
med betjeningen af den specielle
Boremaskine. Thorvald Baglev har
Erfaring fra konstruktionen af den 1065 m
lange underjordiske „Kildeskovsrende“ fra
Eivindsvej i Charlottenlund og ikke mindst
fra en række efterføglende Boringer til
underjordiske Bankbokse rundt om i
Landet.

Kaj Olsens Rejserute

PET5 indkalder hemmelige Agenter

Agenter i Jagten paa de forskellige
Gangsterbander. „Vi maa undersøge, hvad
der planlægges“, udtaler EfterforskningsLederen.
(O.L)

Til vore nye Læsere

smækker“. Ved en Aktion undslap han
i sidste Sekund i en ventende
Flyvemaskine. Ved en anden Aktion

Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET5, oplyser, at Politiet har indkaldt et
specielt
Opdagerkorps af hemmelige
.

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 Efterretnings 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 BandeMedlemmer, men aldrig selveste „Skalle-

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)

17

En pioner beretter om årets pionertræf ved
Fugl Phønix
En kold december formiddag, troppede pionerer fra hele det danske
land op i Sorø med samme formål,
årets pionertræf.

Uvisheden om, hvad der mentes
med ordet tarmskylning, gjorde os
en anelse anspændte og i særdelshed
bekymret.

Klokken var 1100 lørdag formiddag. Barometer sagde 5 grader. På
den blåklare himmel stod solen
prægtig og varmede de bare arme og
kolde knæ. Det var tid til flagparade.

Med ny slebne og skarpe økser, roverdolke, bøljesave og fyldte kaffekopper gik vi alle mand i gang med
at bygge vores fælles projekt, et presenningshus med tilhørende brændeovn i hvert hjørne, indbygget bivuakker, langbord og bænke.

Under flagparaden talte jeg antallet af de fremmødte troppe. Fugl
Phønix, Frie Fugle, Jens Langkniv
Gruppe, Frederiksborg Trop, Kong
Valdemars Trop, Grib Skov Trop og
1. Næstved Trop. I alt talte jeg 25
pionerer.

Sjakbajs Nicklas Borch og undertegnede selv fik hurtigt sat gang i tropperne, der egentlig hellere ville drikke kaffe og lune deres kolde fingre
på kaffekoppen, men sådan gik det Jeg kiggede på uret, klokken var tre.
En time før tid, stod presenningshuMed dobbelt stramtjørn på flagkno- ikke.
set færdigt.
bet steg dannebro til tops. Metrolo- Byggeprojektet fungerede således, at
gerne havde varslet blæsevejr, men vi var inddelt i sjak som vi skulle ar- Men som de stolte gule spejder vi
denne skulle senere hen vise sig at bejde i. Et sjak sørgede for at finde er, var vi ikke færdige med huset.
rafter og save dem til, et andet sjak For nok stod det færdigt, men det
udeblive.
manglede stadig spejderånden indEfter Dannebro var hejst til tops i målte ud og placerede pløkke til det vendigt.
flagstangen gennemgik træfansvarlig ventende gravesjak. Et andet sjak
Signe F. Jensen dagens program. Her skulle finde rafter til bivuakkerne Fra den lokale landmand hentede vi
halmballer som vi strø ud i bunden
blev mysteriet om det latinske ord i der skulle være på hver langside.
morseinvitationen ”colon hydrote- Inden længe, stod der på spejder- af bivuakkerne.
rapi” afsløret, dog uden at vi fik at grunden et presenningshus som bare
skulle beklædes med presenning.
vide hvad vi skulle bruge det til.

Pionererne fra 1. Næstved Trop,
havde medbragt 4 brændeovne som
skulle placeres i presenningshuset,
en brændeovn i hvert hjørne.

Indeni presenningshuset fik vi sat
borde og bænke sammen så de dannede et langbord. På bordet placerede vi fire styks femarmede lysestager
med hvide stearinlys i.
Fra tropshytten hentede vi tre faner,
som blev båret ind og sat i hvert
hjørne, dertil hentede vi et korpsflag
som vi hængte op på den ene langside.
Intet presenningshus uden et billede
af grundlæggeren for spejderbevægelsen, og dette træf var ingen undtagelse. En stor birkeramme blev lavet og i det blev et billede af Baden
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Powell fastgjort. Dette billede blev
hængt op, og dermed udgjorde billedet den sidste hånd på byggeprojektet.
Efter som vi var på den tid af året
hvor mørket falder på før dagen
er omme, begyndte vi i sjak at gå i
gang med madlavningen. Der blev
tændt op i en gammelmandsild, og
lavet et stort bål på bålpladsen så vi
kunne føde bålstederne med gløder.
Med årstiden og måneden taget i
betragtning, var det nærlæggende at
tænke, at vi skulle have juleinspireret mad. Ganske rigtigt, så bød aftensmaden på en klassisk julemenu,
men selvfølgelig udført på ægte spejdermaner.

flamberet andebryst stegt over bål.
Den stegte and blev på en bund af
Sløret for hvad tarmskylningen
friske danske rucolasalatblade serveskulle betyde lod sig vente lige indtil
ret med en balsamicodressing.
vi fik fortalt, at vi skulle lave hjemmelavet julemedister på gammel- Som prikken over i’et på julemedags Husqvarna no. 8 kødhakker nuen blev der til dessert serveret
med håndsving, og vi derfor skulle hjemmelavet æbleskiver lavet på æbskylle den indkøbte tarm grundigt. leskivepander over brændeovnene i
Dette var til hovedretssjakkets store presenningshuset og dertil en hjemmelavet hindbærmarmelade.
lettelse.
Udover medister skulle der laves
brunkartofler, hvide kartofler og en
rødkålssalat.
Men efter som vi var nogle hårdt arbejdende og derfor sultne spejdere,
var en slags kød ikke nok. Derfor
var der sørget for, at vi kunne lave
plankestegt flæskesteg og flæskesteg
stegt i ovn. Under tilberedningen af
flæskestegene i ovnene, måtte Mathias Lerdangaard springe for livet,
idet det ellers først antaget ildfastfad
sprang i stykker.

møde med lønlige spejdersange.
Da der ikke var mere stemme tilbage, til sang eller røverhistorier fra de
varme lande, og da klokken i øvrigt
havde passeret midnat, valgte de fleste pionerer at finde soveposen frem
og hoppe i posen.

Jeg selv og et par andre pionerer
blev siddende da vores træthed ikke
havde meldt sig endnu, men jeg skal
Jeg vil vove at påstå, at grever og ba- lige love for vi hurtigt fandt soveporoner rundt om i det danske land, serne frem omkring klokken 0300,
ville være blege af misundelige på idet naboens haner flerstemmigt beden overdådige julemenu vi indtog gyndte at gale.
inde i det fint opdækket presen- Mørket var skiftet ud med lys fra
ningshus.
den opstigende sol. Rimfrosten

Med maverne fulde af dejlig julemad skruede vi stemningen over
til det mere formelle. Aftenen blev
nemlig brugt til, at enkelte pionerer
kunne holde foredrag eller komme
med forslag til samlet pionerture ud
i fremtiden. Vores duelighedstegn
blev også debatteret, og vi hørte
Intet mad skal gå til spilde, så flæskerundt om i de forskellige pionerklastegene i ovnene blev hurtigt bundet
ner, hvordan arbejdet med de nye
op og lavet på planker i stedet. Flot
duelighedstegn gik eller hvorfor de
så det ud, da seks flæskestege bundet
ikke var kommet i gang med dem.
på en planke hver, stod side om side
Det blev aftalt, at der til marts var
ved gammelmandsilden og stegte fra
deadline for tilbagemelding.
det glødende bål, hvor pionererne
flokkedes om idet temperaturen var Ved de næsten nedbrændte stearinlys, de dæmpende, dødende og
stødt dalende.
knitrende brændeovne satte vi os i
Forretten bestod af øl glaseret og
presenningshuset og sang natten i

dækkede jorden og havde sænket
temperaturen til frysepunktet. Det
var morgen.
Som på alle andre spejderlejre starter
dagen med en flagparade kl. 0900.

Med opsmøget ærmer, korte bukser,
spejderstrømper og skarpe skygger
på spejderhattene stod nogle trætte,
andre friske, men flest frosne pionerer til flagparade.
Jorden var dækket af frost og flaglinjen ikke et så bøjelig som dagen
forinden.
Med honnør og sang strøg flaget til
top.
En hver gul spejder ved, at nedbryd19

ning er lige så sjovt som opbygningen af en lejr, men tager knap så
lang tid. Det gik så hurtigt med at
nedbryde, at en gamle rover ikke
kunne nå at få slæbt kroppen ud af
soveposen, få iført sig sin uniform
og spejderhat, før presenningshuset
var væk.
Den hurtige nedbrygning gav os
mulighed for at være ekstra omhyggelige til at lave to køller, fire kroketringe og en kugle af naturmaterialer
til den årlige turnering i pionerkroket.

nem en port som var placeret halvejs
oppe på en lille skrænt. Det skabte
en del ballade og mange ekstra slag
for nogle sjak at få kuglen igennem
netop i to porte.

et veloverstået pionertræf.
Vel mødt til næste års pionertræf,
der afholdes af 1. Næstved Trop i det
Sydsjællandske.

På vegne af pionergrenen vil jeg gerne takke pionerklanen fra Fugl Phø- Med opsmøget ærmer
nix for at have arrangeret og afholdt Jacob Vallentin, 1. Næstved Trop

Der var forskellige bud på hvordan
en kølle og en kugle skulle se ud. Et
sjak havde lavet store køller andre
små. Et sjak havde lavet en trækugle,
andre lavet en abehånd i torv.
Banen blev opsat og jeg skal huske at
næve, at banen ikke kun foregik på
flad græsplæne. Hele to gange skulle
man skyde sin kroketkugle igen-

Ulvelederweekend hos Gruppe Loke
Vi sidder nu i sofaen, og venter på
Bornholmerfærgen, efter en veloverstået Ulvelederweekend i duelighedstegnets tegn. Gruppe Loke
lagde hytte til og 17 ulveledere var
samlet til hygge, udvikling af ulvenes duelighedstegn og fælles inspiration.

sangrepertoire på forhånd, så ulvene
alle kender årets lejrbålssange. Det
hele skal munde ud i en lidt mindre tidspresset ulveturnering samt
en mere koncentreret, morsomt og
højtideligt lørdag aften - vi vil give
ulvene gode lejrbålsoplevelser.

Alle prøvede kræfter med at filte og Denne weekend stod Lokes dejlige
lege “ta´-halen”-fangeleg samt fik stifinderledere for skøn forplejning.
Drageblodsfortælling ved Rådsklip- Stemningen var høj og sangene
pen. Vi så på kreationer til hobbymærket og fik lavet forslag til ændringer af ulve-duelighedstegnene,
som nu skal til endelig beslutning
på ledertræffet i november.
På sidste års ledertræf besluttede vi,
at ændre på bålunderholdningen til
ulveturnering.
Bålunderholdningen er nu ude af konkurrencen og
i stedet er det op til 4 grupper, at
forberede god og kvalitativ underholdning. Derudover vil vi beslutte
20

gode. Tak for gode grin og en dejlig
weekend.
Næste ulvelederweekend bliver i
weekenden d. 30.-31. januar 2016
hos 1. Næstved.
På gensyn!
Baloo & Baloo :-)
Loke & Bobbarækus

Nyt fra

1. Næstved Trop og Flok
Nu kan vi endelig fortælle gode nyheder om projekt
”Ny hytte” her i 1. Næstved. Vi har fået lov til at leje
den gamle skovfogedbolig i Fruens Plantage af Næstved Kommune. Huset hedder Kukkerhuset. Det er
bygget i 1869 og er et bindingsværkshus. Huset har
været privat beboelse indtil 2009. Fra 2009 til 2013
var huset lejet ud til en døgninstitution. Huset har
stået tomt siden november 2013. Kukkerhuset er på
273 m2 fordelt på to etager og med et loft, der er uudnyttet. For at huset kan benyttes til foreningsformål,
skal der foretages en renovering, da alle væg- og loftbeklædninger skal være brandklasse 1. Vi har fået lov til
at leje huset på en 30 års kontrakt, mod at vi renoverer
huset og står for vedligeholdet.

grupperne

Med gul spejderhilsen
Lise

Bobbarækus Trop
Så er vi nået ind i det nye år, og fastelavn står for
døren. Bæverne har lavet junglemasker, og har leget

jungle, så er de klar til at blive ulve. Stifinderne øver
sig i at lave bål med ikke ret mange tændstikker, så
bålkonkurrence står på programmet. Det er også hyggeligt at sidde ved bålet og bage spiselig ting. De store
spejdere tager mærker og synger og det er de gode til.
Spejderne glæder sig til Wagadugo løbet, men der går
jo lige lidt tid. Ellers kommer der gruppeweekend og
leder komsammen her i foråret, og inden længe skal
vi på turneringer og ind imellem gå Bornholm rundt.
Vi har nedsat en tremands gruppe, der skal foretage
endelig forhandlinger med kommunen og planlægge,
hvad der skal laves på huset. Noget arbejde kan vi med
fordel få udført af håndværkere, mens andet skal vi
have trommet forældre og spejdere sammen til. Vi
håber, at renoveringen er færdig, så vi til august kan
begynde den nye sæson med grillaften i vores nye hytte. Det er så spørgsmålet om vi når det, da der også er
andre store opgaver det næste halve år.
Den begivenhed vi lige nu ser frem til er det årlige
fastelavnsløb, hvor spejderne med deres familier er på
løb. Derefter bliver der slået katten af tønden, mens
forældrene holder forældrerådsmøde. Det plejer at
være en rigtig hyggelig dag.
I maj måned skal vi afholde stifinderturneringen. Forberedelserne er godt i gang og flere forældre har meldt
sig til at give en hjælpende hånd. Det er dejlig med
forældreopbakning, og med den nye hytte får vi ekstra
brug for det i år.

Vi glæder os til at se jer alle til Ulveturneringen.

Erik Klipping Trop
Den nye spejdergruppe i Højby – Erik Klippings Trop
er nu i gang med et større hverve arrangement.
Ovennævnte plakat/logo som er tegnet af Frank Junker - er vort nye bomærke og blev i midten af februar
uddelt til samtlige husstande i Højby.
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Vores hovedmål er en stor ulveflok og en solid ledelse
af ulveflokken.
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Frederiksborg Trop

Det er jo ligesom basen for at komme videre.

I takt med vi bliver flere og flere vokser vores behov for
mere plads til opbevaring af vores materiel.

Odsherred kommune har også godkendt vores nye
gruppe som værende tilskudsberettiget og det glæder
vi os naturligvis over.

Vi er derfor i gang med at udvide vores opbevaringsfaciliteter så vi ikke behøver at bruge vores 1. sal i vores
hytte til opbevaring af materiel.

Vores 2 stifindere rykker nu op til spejderne, således at
vi kan fokusere på 2 grene.

Troppens juletur blev afholdt i starten af december.
Denne gang på Arresø Centeret.

Støtteforeningen har igangsat bygning af en 25 m2 patruljehytte til vores spejder patrulje.

Om søndagen var forældrene inviteret til vores ”løb”
med efterfølgende frokost. Vi var knap 150 til frokost,
hvilket gjorde pladsen noget trang. Vi forsøger os med
Colleruphus næste gang.

Vores spejdere skal på Wagadugo Løb sammen med 2
gæve viking tøser fra Hardeknud og alle glæder sig så
meget.
Vi håber at vi i næste nummer kan melde om god
vækst.
De bedste hilsener fra
Poul

Ulvene gik 20 kilometer i slutningen af oktober. Stifindere og spejdere venter til marts med at gå henholdsvis 30 og 50 kilometer.
Stifinderne har taget mærkerne ”Førstehjælp” og ”Ildslukker”. Så de har prøvet at slukke ild på mange forskellige måder.
Spejderne har netop afviklet weekendturen: ”Den
Sorte Ravn – Nøglen til Asgård”. Her blev spejderne
udsat for mange udfordringer og der blev flyttet nogle
”grænser” for hvad de troede de kunne.
Vi går nu i gang med at forberede os på forårets prøvelser, der blandt meget andet også bringer Ulveturnering, Stifinderturnering og Wagadugoløb.

Frie Fugle Trop
Vinteren har holdt sit indtog på Fyn for ulvene. Med
frost og sne er der rige muligheder for sporsøg og identificering af dyrearter der færdes på jorden. Ligesom
et godt snemandsræs bestemt heller ikke er af vejen.
Når fingrene så bliver kolde, er der jo ikke noget bedre
end at stille sig i smedjen hvor troppen har fyret op,
og varme fingrene lidt. Stifinderne arbejder i øjeblikket med lamper til deres lokale, hvor de, sammen med
troppen, får fabrikeret de klassiske spejderlamper i forskellige udgaver. Troppen har lavet lamper til ulvelokalet, og arbejder med dem, til tropslokalet. Vores lille
pioner-/rovergren har fået et område de kan gøre til
deres, og planlægningen heraf kører på for fuld fart....
måske også lidt for stærkt, men det finder de jo nok
ud af. Pionererne er også ved at forberede et par møder
for de andre grene, hvilket vi ser meget frem til. Det
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er en god måde at engagere dem i arbejdet på, og det
giver for de andre grene en lidt anden indgangsvinkel
på tingene, lidt afveksling om man vil, som de nok
skal få noget ud af. Det bliver i hvertfald spændene
at følge vores nye pionergren den næste tid. Fra hyttesiden er byggeriet gået godt i gang. I skrivende stund
er der blevet gravet til fundament og gulv, kloak er
blevet lagt, vvs godt på vej, og støbt bliver der i næste uge. I den tid der ikke bygges, leger undertegnede
med maskineriet og får ændret lidt på vores grunds
form, ligesom alléen ned til hytten får et par gittermaster monteret som lygtepæle. 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gruppens fællesaktiviteter. Vi glæder os alle til at se,
hvad dette bærer med sig i fremtiden.
I de kommende måneder skal vores Spejdere på Vinterhike, Stifindere og Spejdere skal på Mohrondoløb,
og Ulvene skal på stjernekiggertur. Vi ser frem til forårets komme, så vi igen kan få rigtig gang i alle vores
udendørsaktiviteter.
Med Spejderhilsen
Fugl Phønix

Grib Skov Trop
Et nyt år er begyndt og det er byggeriet af ulvenes aktivitetsrum også. Efter en dejlig juletur hvor vi alle var
samlet, og efterfølgende julepause er alle grene igen i
fuld aktivitet. En ny gruppestyrelse har konstitueret
sig, efter at vi har haft forældreråds møde i januar og
inden længe holder vi igen fastelavn på Bassebjerg.

På vegne af Frie Fugle
Dennis Wiechert

Fugl Phønix Trop
Hos Fugl Phønix holder vi altid en lang juleferie i hele
december måned. Juleferien kickstartes af vores årlige juleafslutning for spejdere, forældre og søskende,
og i år var ingen undtagelse. Vi holdt juleafslutning
med spejderløb og æbleskiver i spejderhytten, inden
vi gik fakkeloptog ned til byen, hvor der på torvet var
tænding af byens juletræ. Samtidig havde vi i byen en
PR-stand, hvor vi reklamerede for gruppen og vores
aktiviteter.
Efter Ledertræffet, hvor vi havde fornøjelsen af at være
værter for alle korpsets ledere, har vi i Fugl Phønix
fortsat strategiarbejdet og er begyndt at kigge nærmere
på vores arbejde i gruppen. Vi vil lave ambitiøst spejderarbejde og har taget hul på snakken om, hvordan
det skal komme til udtryk i de forskellige grene og i

Trods vintermørket har vi haft mange aktiviteter i dejlige Gribskov. Alle har travlt med at tage mærker og
så småt begynder forberedelserne til turneringerne i
foråret.

Gruppe Loke
Decembers indtjening på juletræssalg i Hedeland har
igen i år givet os et godt overskud. Det er dejligt, når
sommerlejren går til Silkeborg, hvor vi bl.a gerne vil
prøve kræfter med kanosejlads og opleve en tur med
Hjejlen. Inden sommerlejr byder foråret på vandreture og en Lokeweekend, hvor vi både arbejder gren23
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vis samt laver hyggelige og givtige ting sammen hele
gruppen. Vi skal også på turneringer med ulveflokken
på Solskinsøen og med vores helt nye stifinderstamme
til Karrebæksminde ved Næstved. Stifinderne knokler
hjemme på grunden for at dygtiggøre sig bl.a indenfor
lejrbygning, båltænding og madlavning. Ulvene træne
ligeledes og tager Akelas prøve på gruppeturen i marts.
Vi har ulve i år som kan tage den blå Akela - 3. prøve.

Troppen havde planlagt en januar-weekendtur, som
desværre blev aflyst grundet stormene Dagmar og
Egon. De er dog, som alle andre troppe, ikke til at
slå af pinden, og tager kampen op med vintervejret
igen i anden weekend af februar. Patruljens PL og PA
er begyndt at planlægge og gennemføre møder, i tæt
samarbejde med TL. Det er rigtig godt gået af vores
unge spejdere, der alle for et år siden var stifindere.
Midt februar besøger hele Gruppe Loke Kroppedal
Museum, kikker på stjerner i store stjernekikkerter og
bliver i det hele taget klogere på stjernebilleder. Det
tror jeg bliver en stor oplevelse for alle.
Vores gruppestyrelse/fædregruppe arbejder videre på
gruppens bygninger og snart står hyttens 1. sal for tur
til en make over. Når foråret nærmer sig, begynder de
formentlig også at arbejde udenfor på grunden. Så skal
området omkring vores flagstang laves færdig, så Dannebro kan tage sig bedst mulig ud.
I skrivende stund, har vi afsluttet en skøn ulvelederweekend hos Loke og næste weekend byder vi velkommen til Stifinderlederweekend. Det er rigtig dejligt, at
være sammen med alle jer glade og ambitiøse mennesker.
Med ønsket om et spirende forår og på gensyn på turneringerne.
På Lokes vegne, Helle Marie Vesterløkke
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Jens Langkniv Gruppe
Hos Jens Langkniv går vi et godt forår i møde med
diverse lejre og turneringer, og vi glæder os alle sammen til at se hvad det bringer. Hos den store ulveflok
er det nu ved at være tid til at starte på forberedelserne til årets ulveturnering, som denne gang afholdes
på Bornholm. Der skal øves mange ulvefærdigheder
som knob og natur. Ulvene glæder sig rigtig meget,
og Bornholm er jo langt væk, så det bliver spændende!
Stifinderne skal ligesom ulvene til at gøre sig klar og
lave foropgave til stifinderturneringen som afholdes i
Næstved til Maj. Der bliver i tiden øvet i knob og kigget på forberedelser til lejrbygning, så de kan gå i gang
når vejret bliver bedre. Storspejderne har endelig fået
gjort patruljerums-projektet færdigt, hvilket vil sige
der er kommet navneskilte på dørene og kasser til at
holde styr på alle vores ting. Rummene er blevet rigtig
flotte, og der er nu endnu mere plads til at lave forskellige ting. Til april drager vi igen mod Sjælland for at
deltage i Wagadugo – i år med to nye storspejdere, og
vi glæder os alle rigtig meget! Hos Jens Langkniv er vi
nu endelig ved at have nok til at kunne starte en aktiv
pioner gren op, og det bliver spændende at se hvordan
det kommer til at gå, da det er længe siden vi har haft
aktive pionerer! Til sommer skal en del af gruppen til
Sverige på kanotur, og vi er sikre på at det bliver en
rigtig spændende tur med en masse gode oplevelser
da vores spejdere for 7 år siden var deroppe på turen,
og de har kun haft positive ting at sige. Vi har nu endelig også fået vores hjemmeside og Facebook side op
at kører og der bliver jævnligt opdateret med billeder
og andre spændende ting fra div. Møder og lejre så jeg
opfordrer helt sikkert folk til at gå ind og kigge på de
spændende ting vi laver her i gruppen!
Spejder hilsen, Maja Pedersen

Kong Hardeknud Trop
Kong Hardeknud Trop er i god gænge og godt humør.
Vi er her efter nytår 8 ulve og 5 stifindere samt 4 ledere. En velfungerende forældregruppe bakker arbejdet
op. Vi er lidt over halvvejs med vort bål hus som bliver
rigtig spændende indrettet. Vi tror at vi vil vokse når
huset er færdigt. 2 af stifinderne er nu så store at de
deltagere på Wagadugo Løbet sammen med spejderne
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fra Erik Klipping Trop. De glæder sig.Her i foråret
er der tur til Slusehuset med ildgrydesejlads sammen
med Kong Valdemar. I marts skal vi på weekend tur
til Valhal sammen med Kong Valdemar og Erik Klipping. Vi har fælles sommerlejr også på Valhal i uge 27.
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noget sjov og vi glæder os til at vise Månen og Jupiter frem og div. spændende objekter frem på himlen.
Husk at alle grupper kan booke os til et besøg med
vores store moderne stjernekikkert.
Godt forår til alle.
Ravnetroppen.

Rold Skov Gruppe
Allerførst ønskes alle læsere af Spejdersport et rigtigt
godt nytår.

De bedste hilsener fra
Hardeknud.

Ravnetroppen
Ravnetroppen har startet sæsonen 2015 med en ny
ulv og en ny stifinder. Så vi lægger hårdt ud. Vi har
brugt de første møder på at dele 950 stk. af vores nye
image brochure ud i vores lokalområde Espergærde,
Kvistgård og selvfølgelig Gurre. Vi har lavet et 6 mdr.
program og vores program er vokset fra 3 sider til 13
sider. Det kan anbefales. Børnene i ulvegrenen er lige
startet på at tage mærket ”klar dig selv” og der er blevet bundet bøger ind i lange baner ved sidste møde.
Stifinderne skal til at sy deres stifinderdragter og pandebånd med fjer i. Vi ledere har været på ulveleder og
stifinderleder weekend, hvor vi har fået en masse ny
inspiration til fremtidige møder.
Ulvene og Stifinderne skal selvfølgelig også med på ulveturnering og stifinderturnering, så børnene glæder
sig til at mødes med de andre børn igen og de store
glæder sig til deres første turnering. Der bliver mange
forberedelser, som skal klares og trænes på. Lidt nyt
om vores hytte. Vi har fået nyt stråtag på vores værksteds længe og der er kommet skabe op i den praktiske
sal, så der sker lidt hele tiden. Vi vokser stødt og roligt.
Astronomi i børnehøjde skal til Fugl Phønix og lave

I november havde ulvene en weekend i Bjælkehytten.
Det er en mangeårig tradition. I løbet af weekenden
afvikledes bl.a. Akelas Prøve. Ved dette arrangement
har vi stor hjælp af spejderne. På julemarkedet i Rebild havde vi et godt salg af pandekager, pebernødder,
gløgg og kakao. Vi var også på plejehjemmet med juledekorationer til alle beboerne. Det var som sædvanlig
en rigtig hyggelig aften i samværet med de ældre. Denne gang var det 30. gang, vi var der med dekorationer.
Året sluttede med gavespil, og alle fik en gave med
hjem. Det nye år startede med nytårsparole. Det var
en stemningsfuld aften. Aftenens båltaler var Jesper
Hansen fra Aalborg Sankt Georgsgilde. Han fortalte
om, hvordan han blev spejder og om nogle af de specielle gode oplevelser, han havde haft som spejder. Aftenen sluttede med hjemmebagt kage og varm kakao.
Den sidste weekend i januar skal vi alle på hytteweekend i Næsgården. En rigtig dejlig spejderhytte ved
Madum sø.
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Med spejderhilsen
Rold Skov, Kirsten Jensen

Skjoldungerne
Hos Skjoldungerne har vi brugt tiden siden sidst på, at
optimerer vores spisebordsoverdækning, det skal nok
øves en hel del gange mere. Her i den mørke vintertid
arbejder vi på at tage knobmærket, det er en ren fornøjelse. Det knob den ene ikke kan, kan en af de andre,
nå ja, så er der jo også den der har ”et større stykke
tovværksarbejde ”. De fleste bygger en hængekøje,
Jennifer hækler et standerhylster og Nina strikker en
måtte begge i 4,5 mm sisal. Det er rart at se hvor godt
det skrider frem og da alle ikke kan bygge, kan de gå
i værkstedet og borer lister ud til hængekøjerne eller
bruge tiden på at splejse lidt i krogene. I januar var
spejderne i svømmehallen for at få det årlige bad, hvor
efter turen gik ud over øvelsesterrænet og hen over
motorvejen til hytten hvor der blev hygget til de små
timer hvorefter de fik sovet lidt. Vi har også kigget en
del på stjerner og planeter, vi startede som regel med
at kigge på himlen, først på mødet og efter en masse
knob, kiggede vi igen sidst på mødet, hvorefter det jo
kan bemærkes at hele molevitten havde flytte sig (eller
også var det bare jorden der havde drejet sig. Når verdens bedste spejderblad igen kommer fra trykkeren,
har Skjoldungerne været på hike forhåbentlig med besøg fra et par andre spejdergrupper.
Løft i flok samlet trop
Rene tropsleder, Skjoldungerne
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Alle skal da ha’ en spejderhat

Hos De Gule Spejdere er spejderhatten den foretrukne hat
hos lederne. Og her i de seneste år er der kommet flere og
flere hatte til. De fleste der har fået sig en spejderhat, kommer til den erkendelse at den er uundværlig. Jeg har som
brillebærer erkendt at i regnvejr er den uundværlig og i
skarp sol sætter min lyse hud pris på den brede skygge.
I 1998 var min spejderhat årsag til at jeg fik løbet 5 km på
under 20 min. Hatten var glemt på en lejrplads i Schweiz og
den skulle hentes inden toget gik. Motivation er en god ting.

Baden-Powell og spejderhatten

Baden-Powell blev sjældent set uden sin spejderhat.
Hatten som oprindeligt blev brugt af Boerne i Sydafrika,
tog BP hurtigt til sig, og hatten blev taget med da han rejste hjem til England. Hatten som BP brugte, en Stetson
“Boss of the Plains” har igennem årene fået mange
øgenavne og Citronpresseren er et der stadig hænger ved,
formen er meget lig. Da man i dette forår satte hans
spejderhat på auktion blev den solgt for 1.700 pund.
Det viste sig dog senere at det ikke var BP’s hat.

Pynt på Spejderhatten

Spejderhat med præg

De fleste spejderhatte er
udstyret med en læderrem.
Remmen giver hatten støtte
og karakter. I remmen ser
man ofte en sølv eller bronze
spejderlilje med epilet. Epiletten har forskellige farver
alt efter lederfunktion. I
front havde Rovere tidligere
et RS mærke. Snøren som
sidder i hatten, sættes i nakken og støtter i blæsevejr.

Margon - WFIS chairman og
leder i Jens Langkniv bærer
en hat der har et godt personligt præg, den er stivet
som ingen andre hatte og på
skyggen har han adskillige
brændemærker.
Margon
siger at den dag han ikke har
plads til flere mærker er den
dag han stopper... så må vi
bare sørge for at lave mindre
brændemærker.

Guerra - 155 år med hatte

Denne hattefabrik er blevet overleveret igennem fem generationer. Beliggende i Italien, startede fabrikken
med produkter i uld og tekstiler. I dag
består produktionen hovedsagelig af
filthatte, som er ved at blive højeste
mode igen. I kølvandet på Anden
Verdenskrig, betroede den italienske
spejder organisation Guerra med
fremstilling af deres spejderhatte.
Med åbningen af Europa efter krigen,
begyndte virksomheden at tilbyde
hatte til de europæiske spejderorganisationer, og er i dag den eneste producent af spejderhatte i Europa.

Sjov fakta om spejderhatten

Vedligeholdelse af hatten

Spejderhat og de andre korps

Hos KFUM bruger de stadig spejderhatten og har den beskrevet i deres
unformsvejledning.
Hos de blå spejdere afskaffede de i
2004 spejderhatten ved at skrive den
ud af uniformsvejledningen. I en periode var hatten fjernet fra Spejdersports hylder, men kom tilbage igen i
oktober 2005, uden at uniformsvejledningen blev ændret.

Efter 2. verdenskrig var manglen på uldfilt
til produktion af spejderhatte så stor, at
man genbrugte filt, der havde ligget som
underlag under veje i Australien.

Spejderhatten kræver ingen særlig
pleje, den skal ikke vaskes eller stryges. Tværtimod kan det siges, at jo
mindre pleje, jo mere bliver den en
hat med personlig præg. Men her er et
par tips til at hjælpe den til se ny ud
længere. Filt bør altid omformes,
fordi det et levende materiale. Hvis
du vil gendanne den til sin oprindelige form, skal den blot dampes og formes i hånden. Husk at lade hatten
tørre på et plant underlag (også efter
regn), gerne under pres. Lad den ligge
i skyggen og tørre. Aldrig i direkte sol
eller på en radiator.

Hvor køber man en spejderhat

Spejderhatten kan købes i flere danske
spejderbutikker, men kvaliteten er ofte
skuffende. På www.worldscoutshop.org kan
man købe en ordentlig hat til rimelige penge.

