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Formanden

Så blev det endelig 2014. Et år som vi er mange, der ser 
frem til med stor forventning.

I år er der flere store valg, der skal træffes. Ikke alene 
skal vælges to nye medlemmer til korpsstyrelsen på vores 
korpsråd i april, idet både vores kasserer, Gyrit Mejer, og 
vores næstformand, Hans Peter Folden, ikke genopstiller 
til deres poster. Vi vidste allerede ved valget af Gyrit, at det 
kun ville være for to år, da hun samtidig har sin egen grup-
pe at passe og ikke kan blive ved med at bruge så meget tid 
på det frivillige arbejde. Ikke desto mindre har Gyrit ydet 
en ufattelig stor indsats i sit arbejde som korpskasserer. 
Ikke mindst i forbindelse med etableringen af vores webs-
hop og i arbejdet med udvælgelsen af det nye medlems-
system.  Hans Peter har vi også haft stor glæde af i de år, 
han har været en del af korpsstyrelsen. Ud over hans altid 
store hjælpsomhed har han det sidste halve år varetaget 
mit arbejde i forbindelse med min sygeorlov. Nu har Hans 
Peter valgt at skifte det civile ud med en uniform og kan 
derfor ikke forblive i korpsstyrelsen. Selv om vi græder 
med det ene øje over, at han ikke kan blive, smiler vi med 
det andet, for vi ved, at han fortsat vil være til stor gavn 
for De Gule Spejdere. Måske ikke så meget på landsplan, 
men mere som leder i Grib Skov. Stor tak til jer begge for 
indsatsen.  Jeg vil fortsat se frem til at møde jer ved diverse 
arrangementer.

Når nogle stopper, skal der som bekendt nye til. Derfor vil 
jeg gerne komme med denne appel til jer alle sammen om, 
at se jer godt omkring i jeres gruppe, om der skulle være 
en, der kunne tage over og så ellers se at få vedkommende 
opstillet til korpsrådet (Se indkaldelsen længere omme i 
bladet).

Men ikke alene skal der være valg på korpsrådet. Det helt 
store valg, i hvert fald i børnenes øjne, skal stå i august, 
hvor Gurreville skal have valgt ny borgmester, når vi alle 
sammen drager på korpslejr.  Alle uniformerede og mange 
civile vil deltage i dette valg. Når man ser på det skarpe 
felt af kandidater, er det svært på forhånd at udpege en 
favorit.  Det har været spændende at følge tilblivelsen af 
dette arrangement og opleve alle de kreative hjerner, der 
hver i sær kommer med den ene fantastiske ide efter den 
anden. Det bliver stort at være en del af, og jeg håber vir-
kelig, at så mange som muligt kommer med og får den 
store oplevelse, det er at være på lejr med hele korpset på 
en gang.

Et valg, der har fundet sted, er valget af det nye medlems-
system. Her har en del af korpsets skarpeste IT-hjerner 

Forsidebilledet: Ulveturnering 2013  Fotograf: Johnny 

holdt et hav af møder, gennemanalyseret rigtig mange sy-
stemer, for derefter at skille dem fra, der ikke til fulde lever 
op til de krav, vi har, for sådan et system. Men nu skulle 
deres arbejde gerne have resulteret i, at vi endelig får et 
system, der kan gøre arbejdet en del lettere både for korps-
styrelsen, men i lige så høj grad ude i grupperne. Håber I 
vil tage godt imod det, når det kommer til jer.

Med disse ord vil jeg bare hilse foråret et stort velkommen 
og lad os så komme i gang med det, det hele drejer sig om, 
nemlig det rigtige spejderarbejde.   

Med gul spejderhilsen

Jørn Hartmeyer     

Spejderchefen

2013 sluttede spejdermæssigt godt af. Vi holdt vores le-
dertræf midt i november, og der var lagt op til en snak om 
korpsets strategi. Der kom mange gode tilbagemeldinger, 
og vi skal nu have bearbejdet tilbagemeldingerne. Vi har 
på korpsstyrelsesmødet i januar æn-dret i vores strategi, så 
den afspejler de synspunkter, der kom frem. Det skal der 
så ar-bejdes videre med, og det nyoprettede spejderudvalg 
under korpsstyrelsen får dette som sin første arbejdsop-
gave.

Endnu en gang kan vi se, at vores medlemstal er stigende. 
Vi har en fremgang på 7 %, og det synes jeg er godkendt. 
Jeg er stolt af denne fremgang. Vi laver et spejderarbejde, 
som kan fange og fastholde de unge. Der er ellers mange 
andre, gode tilbud til vores unge, og hvem havde troet, at 
ungdommen i dag ville ud i naturen, blive beskidte, trætte, 
klare vind og vejr og bygge lejrpladser af rafter og snor?

De Gule Spejdere gør det godt og ved at blive ved med at 
udvikle vores spejderarbejde, samtidigt med at vi fasthol-
der de gamle dyder, kan vi også sagtens fastholde ungdom-
mens interesse. Vi stiller krav til de unge, men samtidigt 
præmierer vi også vel udført ar-bejde. Der er klare rammer 
for vores spejderarbejde, og ingen er i tvivl om, hvad der 
kræves af dem.

Når man starter hos De Gule Spejdere som ulveunge, lærer 
man allerede fra første møde, at vi stiller krav. Man skal 
stille op på en række, tie stille og høre efter, når den gamle 
ulv taler. Uanset om det er floklederen eller bandelederen, 
der i øjeblikket er den gamle ulv. Når det på den måde 
kommer ind med modermælken, så er det også nemmere 
for stam-melederen og kobbellederen og endnu senere 
tropslederen og patruljelederen, at få ro, når der skal in-
strueres. (fortsættes på næste side...)
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Spejderchefen fortsat

Senere i livet, når man kommer ud i arbejdslivet, så ved 
man også, hvor vigtigt det er at høre efter og modtage en 
arbejdsbeskrivelse. Og for nogle også hvad det vil sige at 
lede andre. I det danske erhvervsliv er spejdere højt skat-
tede, og mange af de ledere, der i dag er i det danske er-
hvervsliv, har en fortid som spejdere. Til vores patrulje-
ledere plejer jeg at sige, at deres uddannelse er verdens 
bedste lederuddannelse, så skal det nok gå dem godt. Det 
er jeg sikker på gælder alle spejdere.

Vi har lært nogle ting, som vi kan bruge i vores videre 
færd. Det kan vi godt være stolte af – og det er jeg.

Vel mødt til forårets turneringer, jeg glæder mig til at møde 
jer!

Med spejderhilsen

Per

Fra Redaktøren
Vinteren er ovre, dyrene titter frem, fuglene kvidrer, 
og jeg tænker, at alle har haft nogle gode spejdermø-
der fyldt med vidensdeling og inspiration. Det er jo 
lige det, vi giver hinanden, når vi er sammen. Giver 
lærdom og viden fra os og er modtagere på den ene 
eller anden måde. Når du læser dette, er foråret lige 
rundt om hjørnet, og du vil opleve i denne udgave 
af Spejdersport, at der er fuld damp over De Gule 
Spejdere de næste tre måneder. Læs og prøv noget 
fra vores ulvesider, find ud af, hvem vores næste 
kandidat i Gurreville Gazette er, og se lige, hvornår 
og hvor næste korpsstyrelsesmøde og ulveturnering 
er. Så er der jo lige årets fantastiske Wagadugoløb 
for spejderne. Ja, jeg kunne blive ved, men læs selv 
og oplev….

Dette blad handler om at få delt viden med hinanden, 
fortælle nogle gode historier som ” Ved lejrbålet” og 
videregive inspiration og idéer til, hvordan vi kan 
styrke det gode spejderarbejde. At mødes på møder, 
både ulve, stifindere, spejdere, pionerer, rovere og 
lederne, giver rigtigt meget, så vær med til at give 
og modtage og mød op på de aktiviteter, du kan, så 
er jeg sikker på, at du også får noget ud af det. Enten 
ved at give eller modtage… Som en ulveleder ville 
sige, ”En ulv giver aldrig tabt ......... ”

For at sprede viden og gode historier blandt ulvene 
har ulvegrenen besluttet, at alle grupper skal have 
mulighed for at byde ind med ulvesider til Spejder-

sport. Så hvis du som forældre også sidder inde med 
de gode ”guldkorn”, så fat pennen og skriv til grup-
pens flokleder. 

Jeg lovede at komme med en oversigt over, hvornår 
og hvem der skal komme med indlæg til ULVESI-
DERNE den kommende tid, den er hermed leveret. 
Se oversigt.

Med gul spejderhilsen fra redaktøren.

Spejdersportudgave:  Gruppe:
Dec- Jan-Feb. 2013/14 Skjoldungerne
Mar-Apr-Maj 2014  Kong Valdemar Flok
Jun-Jul-Aug 2014  Jens Langkniv Flok
Sep-Okt-Nov 2014  1. Næstved Flok
Dec- Jan-Feb. 2014/15 Rold Skov Flok
Mar-Apr-Maj 2015  Gribskov Flok
Jun-Jul-Aug 2015  Frie Fugle
Sep-Okt-Nov 2015  Ridder Ebbe
Dec-Jan-Feb 2015/16  Bobbarrækus
Mar-Apr-Maj 2016  Frederiksborg Flok
Jun-Jul-Aug 2016  Ravnetroppen
Sep-Okt-Nov 2016  Gruppe Loke
Dec-Jan-Feb 2016/17  Fugl Phønix
Mar-Apr-Maj 2017  Kong Hardeknud
Jun-Jul-Aug 2017  Skjoldungerne
Ovs….    Ovs.. i samme række-
følge. 

Indholdsfortegnelse
Ulve        6
Stifindere       8
Spejder     12
Gurreville     17
Ved lejrbålet     22
Gruppeindlæg    27
Infoside     35
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Verdens største ulvehyl
7. oktober 1922 var 19.000 
ulve samlet for at byde  
Prinsen af Wales velkommen. 
Rudyard Kipling var også til 
stede, da 19.000 ulve hylede.

ulvehjørnet.indd   1 06/02/14   21.54

Ved du hvem Rudyard Kipling er?
Der er noget fortryllende over nav-
net Kipling, det lyder som navnet
på en fantastisk mand, fyldt med
eventyr og spændende historier.
Og det var Rudyard Kipling.
Kipling var den forfatter, der skrev
Junglebogen, som vi arbejder med
i ulveflokken. Men han skrev også
flere andre bøger og arbejdede
mange år som journalist.

Kipling blev født i Bombay i Indien i 1865 og gik i skole i
England fra han var 5 til han var 17. Da Kipling kom tilbage
til Indien, fik han arbejde på en lille indisk avis, hvor han
lærte at skrive kort og sjovt om alt mellem himmel og jord.

Rudyard Kipling fik som den første, engelske forfatter – og
den yngste nogenside – nobelprisen i litteratur i 1907. Her
var han 43 og havde rejst i hele verden.

Kipling døde i 1936 og var blevet en del af spejderbevægel-
sen igennem hans bøger om Mowgli og junglen.

      Baloo leger

Tjener! -  flere kartofler!
Banderne står i stafetorden,
og bandelederen har en
bakke med en kartoffel på.
På “Start” går
hver spejder
til den anden
ende og tilbage
med bakken på én hånd
som en rigtig tjener. Tilbage
ved banden afleveres bakke
og kartoffel til næste spejder
samtidigt med, at der råbes
“Så er der mad” Så løber
næste spejder afsted. og
legen fortsættes,
til alle har været igennem,
og banden råber
“Så er vi mætte”.
Hvis kartoflen falder af
bakken eller er rørt på
nogen måde under trans-
porten, skal spilleren gå
tilbage og starte igen. Første
bande vinder stafetten.

GÆT ET ÆG
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             Hobbyhjørnet

Lav en pilefløjte
Find et piletræ(Hyld er lige så godt) og en lige gren, der er 
cirka 1 - 1,5 centimeter tyk. Skær et stykke på cirka 15 cen-
timeter af. 
(A) Snit gennem barken 10 centimeter nede og skær et lille 
trekantet hul.
Nu skal barken løsnes og trækkes af i et stykke. Barken løs-
nes ved at at slå let med skæftet af kniven hele vejen rundt. 
Forsøg forsigtigt at dreje barken og pinden hver sin vej.
Når barken er kommet af, skæres et stykke på cirka to cen-
timeter af pinden (B). Der skæres lille stykke af den lille 
pind. Det bliver til det hul, der skal blæses gennem (C).

Ved at trække barken frem og tilbage, mens man puster 
gennem enden af fløjten, kan man ændre på tonen. Hvis 
fløjten ikke virker, så prøv at gøre pustehullet eller det tre-
kantede hul lidt større. I kan eventuelt også skære lidt af 
pinden inde i fløjten som vist på (D). 

Den Største...

... bille i Danmark er 
eghjorten. Den kan blive 
op til 10 cm lang og lever i 
og omkring egetræer.
Eghjorten kan blive 6 år.

... rovfugl i Danmark er 
havørnen med et vinge-
fang på 245 cm og en 
vægt på 7 kg. Havørne kan 
blive op til 40 år.

... træ i Danmark er en 
douglasgran, blev sidst 
målt i efteråret 2006. Da 
var den 51,6 meter høj. 
Træet vokser i Silkeborg-
skovene og er 118 år.

Ægene kommer fra en rødstjert.

ulvehjørnet.indd   2 06/02/14   21.54

Bagheera (Smidighed)
Bagheera er den sorte panter, som alle ulve har respekt
for. Han er smidig, modig og stærk som få.
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VELKOMMEN TIL  ULVETURNERING 
hos Frederiksborg Trop  23. – 25. maj 2014 

Det koster  300,- pr. deltager som betales 
gruppevis til Frederiksborg Trops konto 
Nr. 0570 – 0000526835 
 
Denne pris er uden transport! 
 
Tilmelding til:  c@chasa.dk  
 Tlf. 2060 1193 
Lejr adresse: 
 Krudthuset 
 Sophienborg Alle 55 
 3400 Hillerød 
 

 

Førstehjælp               Rold Skov   
Knob               Ridder Ebbe       
Verdenshjørner/ 
stjernebilleder               1. Næstved    
Kimsleg               Gruppe Loke    
Junglen               Jens Langkniv   
Woodcraft/natur               Grib Skov   
Ulvestof               Fugl Phønix   
Nordiske flag/Dannebrog   Frie Fugle  

Program
Fredag
Kl. 17.00 Lejrpladsen åbner
Kl. 20.30 Ulve - Torben fortæller historie
Kl. 22.00 Ro i lejren
Lørdag
Kl. 07.00 Vækning og morgenmad
Kl. 09.00 Flagparade
Kl. 09.15 Ulveløb
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 14.00 Kulørt løb
Kl. 16.30 Kasser til lejrbålsunderholdning udleveres
Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 20.00 Lejrbål
Kl. 22.00 Ro i lejren

Søndag
Kl. 07.00 Vækning og morgenmad
Kl. 09.00 Flagparade
Kl. 09.15 Tovtrækning
Kl. 11.00 Afslutningsparade
Kl. 12. 00 Frokost

Vi skal på eventyr i junglen… Mowgli er blevet taget til fange af bandalog,
og vi skal  hjælpe Baloo, Bagheera og Kaa med at redde ham!
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Fantas&sk	  ulvelederweekend	  a0oldt	  i	  februar	  med	  en	  	  sprudlende	  god	  
stemning	  var	  sprængfyldt	  med	  inspira&on	  og	  vidensdeling	  –	  se	  referat	  på	  vores	  
Intra.	  Hvem	  kunne	  tænke	  sig	  at	  a0olde	  vores	  ulveweekend	  næste	  gang	  	  i	  2015	  ?	  	  
(aEales	  på	  Ulveturneringen)	  

Ny	  folder	  udarbejdet	  &l	  nye	  grupper	  
eller	  ulveledere	  &l	  brug	  &l	  
turneringen,	  se	  mere	  på	  vores	  Intra	  

Brev	  fra	  
	  Miss	  Mahogany	  
	  	  sendt	  ud	  &l	  alle	  

ulveleder	  

Vi	  alle	  er	  i	  fuld	  gang	  med	  at	  sy	  
veste	  og	  finde	  westernklæder,	  
og	  sjove	  cowboyhaQe	  

Siden	  sidst	  !	  
	  

Ledertræf	  2013	  -‐	  Vidensdeling	  
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Omkring fjerprydelsen står der i De Gule Spejderes jubilæumsbog: ”Fjerprydelsen består af en roset 
påmonteret en eller to fjer svarende til, hvor mange år man har været stifinder. I lædersnøren, som 
sammenholder prydelsen, påsættes perler. En perle for kobbelassistenten og to for kobbellederen. Fjerene 
skal være hvide og males sorte i spidserne. Dunene, som pryder fjerene, indikerer, hvilken stamme 
stifinderne kommer fra.”  
 
Som I kan se på tegningen her over, er der en hvid fjer med sort spids, så den ligner en ørnefjer. Cirklen, der 
ligner et hjul, er rosetten. Lige over rosetten sidder nogle dun, som skal være i stammefarverne. Herunder 
er der en tegning, der viser hvilke farver, der hører til hvilke stammer. Nogle stammer har ikke fået en farve, 
men jeg har også indsat forslag til, hvilke farver de stammer, der ikke står på tegningen, kan bruge. Hvis I 
allerede har en stammefarve, kan I bruge den, selvom der måske står en anden herunder.  I må dog ikke 
bruge den gule farve, for som der står i jubilæumsbogen, så er gul den hellige farve. Det er solens farve, og 
kun ravnen kender sandheden om solen, for den kan flyve højere end noget andet levende væsen. Kun 
ravnen har set, hvordan den gule farve skaber liv, og derfor må ingen stamme bære farven gul. 

Gruppe Farve 
Bobbarækus Grøn – Rosa 
Skjoldungerne Rosa – Hvid 
Frederiksborg Hvid 
Ridder Ebbe Grøn – Blå 
Kong Valdemar Grøn – Hvid 
Ravnetroppen Rød 
 
Som I kan se på tegningen, peger drengenes fjer skråt nedad, mens pigernes fjer peger opad.  
På billedet kan I se to stifindere, der har deres fjerprydelser på, mens de er ved at modtage en besked fra den 
store Tonkawa.  

 

FFjjeerrpprryyddeellsseenn  
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 Tapre Stifindere! 
 
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. Senere på året skal I også deltage i den store korpslejr, hvor I alle flytter til 
Gurreville og skal bo i Yellow Creek-reservatet.  

Når en stifinder drager på lejr eller turnering, er der nogle helt specielle ting, som han 
eller hun bør have med. Hver stifinder bør have en stifinderdragt, en fjerprydelse og en 
ceremonivifte. Denne gang vil jeg fortælle lidt om de tre forskellige ting, så I alle 
sammen har mulighed for at få jeres udstyr helt klar til stifinderturneringen og 
korpslejren.  

   
          Jeg har talt 

Spejdende Ørn 

  

 Fra: http://www.cherokeevisions.com/images/118-fanCB33.jpg 

  

 På billedet herover kan I se nogle stifindere i deres fine dragter. Hver stamme har sine 
helt egne dragter, så man kan se, hvilken stamme stifinderen hører til. Når I kommer på 
stifinderturnering, skal I bl.a. have jeres dragter på, når I skal på stifinderløb. Her er 
stifinderne samlet før løbet på stifinderturneringen hos Ridder Ebbe i 2006. 

 Til højre kan I se, hvordan en 
ceremonivifte kan se ud. Som I 
måske kan gætte ud fra 
navnet, bruges en 
ceremonivifte kun ved 
specielle ceremonier og altså 
ikke til daglig. Viften ses som 
en slags port mellem vores 
verden og åndernes verden. 
Viften yder beskyttelse og held 
på rejsen gennem livet.  

SSttiiffiinnddeerrddrraaggtteenn  

CCeerreemmoonniivviifftteenn  
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Indbydelse til 
stifinderturneringen 2014 

 

Gruppe Loke hidkalder alle stammerne i de gule spejdere til stifinderturnering, der 
afholdes midt i det fantastiske Hedeland. 

Fra torsdag den 29. maj kl. 13.00 til lørdag den 31. maj kl. 14.00 

”En fredelig dyst” 

Efter flugten mod vest, havde indianerne fundet deres nye hjem, og dagligdagen 
var begyndt igen. Efter en rum tid, sendte indianerne bud til de nærliggende 

stammer, for at mødes til fredelig dyst i det ældgamle spil, Kringle, hvor 
færdigheder og præcision går op i en højre enhed. 

Legen forløb fredeligt, indtil… 

 

Adressen er KFUM Hytten, Stærkende 39, Vindinge, 4000 Roskilde 

Endelig tilmelding sendes til jesper.paalsson@hotmail.com senest 28. april. 

Angiv antal stifindere, antal kobler, kobbelnavne, antal telte og antal ledere. 

Pris pr. person er 250 kr., som indbetales ved tilmelding på konto nummer: 

Konto: Reg. Nr. 2263 konto nr. 0283893952 

Husk at mærke indbetalingen med antal deltagere og gruppenavn. 

Husk at medbringe: vandrepræmier, dagbøger, foropgave, indianerdragter, 
standere, trommer, ovne, værktøjskasser og køkkenkasser. 

Bålunderholdning skal foregå stammevis og skal afspejle lejrens tema. 

”En fredelig dyst” og vare ca. 5 minutter. 

Skulle der opstå spørgsmål, kontakt Jesper B. Pålsson 23-714954 

Med venstre hånd 

Gruppe Loke  
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Foropgave 
Foropgaven til stifinderturnering 2014 er en kringle eller et tøndebånd, 
som den også kan hedde. 

Kringlen skal være 60 cm i diameter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God fornøjelse 

Gruppe Loke 

Kringle spillet går ud på i al sin enkelthed at kaste et spyd gennem
nettet på kringlen, så tæt på centrum som muligt, imens denne ruller.

Kringlen bedømmes efter følgende kriterier:

-   at kringlen holder de viste mål, hvilket er vigtigt.
-   håndværk (udførelsen af opgaven, og at det afspejler sig, at det er

stifinderne selv, der har lavet det)
-   udsmykning og udseende.
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Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte 
patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk 
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Wagadugoløbet  2014
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 !"#$$#%&'$$%(%&)*+'),-./'0!
Dato:               Fredag den 25. april – søndag den 27. april 2014
Sted:               Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
Pris:                 250,- kr. pr deltagende spejder.
Krav:               Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Foropgave:     Udleveres straks efter tilmeldingen.
Praemier:         Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
                        Der er sølvplade til den bedst placerede patruljer stander.
Tilmelding:      Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 28. 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.
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Karavane af Gangstere paa Vej mod DK 
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at Gangstere fra fjerne Lande bevæger sig mod Danmark. 

Fra Gravtyverier i Ægypten og Røverier i Frankrig trækkes Traade til den Danske Gangsterkonge Kaj Olsen og 

hans Bande af organiserede Kriminelle. Politiet har intensiveret Jagten paa disse Gangstere og beder Befolkningen 

om Hjælp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Broderskabet har opdaget, at Sheik 

Abdul el Hassan, der er kendt for 

forbrydelser i det meste af Ægypten, har 

faaet kontakt til Europas Gangsterkonge 

Kaj Olsen med henblik paa at forene deres 

kriminelle Netværk. 

   Men det er ikke gemene Gravrøverier, 

som Sheik Abdul el Hassan har i Tankerne 

denne gang. Han er desværre kommet i 

besiddelse af ældgamle Papyrusruller med 

Optegnelser fra det hemmelige, 

cirkelrunde Gravkompleks, hvori selveste 

Cleopratras Sarkofag er opstillet. 

   Det er lykkedes for Sheiken at finde frem 

til dette Tempel i en dal tæt paa Siwa 

Oasen, 230 km fra Grænsen til den 

Italienske Koloni Libyen. Det Sorte 

Broderskab har overfor PET-5 bekræftet 

rigtigheden af Templets Eksistens, da 

Broderskabet har bevogtet Templets 

Hemmeligheder i Aarhundreder. 

    

En vanvittig Plan 

   Gangstersheiken Abdul el Hassan her 

meddelt Kaj Olsen, at de gamle 

Papyrusskrifter beretter om muligheden 

for at vække de gamle, mumificerede 

Faraoer til live ved brug af det røde Lys fra 

nogle mystiske livsgivende Energikilder. 

Sheiken har den Opfattelse, at den 

Energikilde, som Kaj Olsen sidste Aar fik 

udviklet netop efter oldægyptiske Skrifter, 

er den Kilde, der kan vække de gamle 

 

Faraoer til live igen. Sheiken foreslaar, at 

de forsøger at genoplive Cleopatra. 

 

Illustreret  Familiejournal              December 1938 

Den Franske Forbindelse 
   Fransk Politi har kontaktet PET-5 efter 

det storstilede og spektakulære Røveri 

mod Hotel & Casino Royal i Cannes 

Nytaarsnat. Her forsvandt den Maske af 

Guld og Ædelstene, som havde tilhørt 

Cleopatra, og som var hjemtaget af 

Napoleon efter hans togt til Egypten. 

   Masken var Hovedattraktionen ved den 

store Udstilling om Ægypten, der netop 

stod for at skulle aabne. Flere Træk ved 

dette Røveri, udover den umaadelige 

Frækhed, minder til Forveksling om et 

lignede Røveri begaaet af Kaj Olsen paa 

Museum Louvre i Paris for en Aarrække 

siden. 

 
Det var denne Dødsmaakee, der forsvandt 

fra Hotellet i Cannes.  

 

Mod ukendt destination 
   Broderskabet observerede, at Karavenen 

naaede Havnebyen Al Salloun, hvortil det 

gode Skib M/S Martha anløb 16 Dage 

senere. En Omlastning indledtes 

umiddelbart. Efter yderligere 2 Dage 

ankom Sheik Abdul el Hassan til 

Havnebyen med et større Følge af 

Haremsdamer, Slaver, Telte og Geder. 

   Ni dage senere ankom endnu en 

Karavane med 52 Kameler læsset med 

kæmpestore, gedeskinds Beholdere fyldt 

med Vand fra Nielen. Skibet afgik efter 

lastning mod ukendt Destignation. Sheik 

Abdul el Hassan er om Bord.   

 

Mystik i Gardaroben 
   Fru Lulle Bell blev i Efteraaret kontaket 

af Kaj Olsen, der bad hende leje et stort 

Farbrikskompleks i 3 Etager, beliggende 

under Jorden. Det gjorde hun, men hørte 

ikke nyt fra Kaj Olsen før sidste Lørdag 

Aften. 

   Efter en Optræden paa Betty Nansen 

Teatret, Frederiksberg, blev hun i sin 

Gardarobe kontaktet af en Sømand, der 

paastod at have nyt fra Kaj Olsen. Den 

ukendte Mand følte sig forfulgt og efterlod 

derfor skyndsomst en Attachemappe med 

nogle Nodeark, inden han uden yderligere 

Forklaring forsvandt igen. 

   Lullu Bell lod straks sin Pianist afspille 

Melodien fra Nodearket, men det er ikke 

ligefrem det, man populært kalder en 

Ørehænger, meddelte Lullu Bell. Hun har 

nu bedt Politiet om Hjælp til at finde en 

Mening med dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De afleverede Nodeark 

 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET-

5, oplyser,  at  Politiet  har  indkaldt  et Net  

 
Til vore nye Læsere 
 

   Kaj Olsen kaldet „Skallesmækker“ er 

Mafiaboss for en Gruppe Danske 

Gangstere, der her i 1930´erne har staaet 

bag bl.a. Spritsmugling, Kunst-Tyverier og 

Fremstilling af falske Penge. 

   Kajs Darling er Sangerinden „Lullu 

Bell“. Selvom hun er i Kløerne paa Kaj, 

har hun flere gange forsøgt at hjælpe 

Politiet med at fange Kaj. Jagten paa 

„Skallesmækker“ ledes af Politiets Efter- 

retnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5. 

Chefen for denne Afdeling er Kaj Vilstrup. 

   PET-5 anvender et Net af Hemmelige 

Agenter. Disse opsporede Kaj i 

Forbindelse 

  

 
Bandemedlemmer fanget af Agenter 

 

med Bandens indsmugling af Sprit. Ved 

flere store Aktioner er det lykkedes  

Agenterne at fange de fleste Bande-

Medlemmer, men aldrig selveste „Skalle-  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af hemmelige Agenter i Jagten paa de 

forskellige Gangsterbander. 

                                  (O.L) 

 
  
smækker“. Ved en Aktion undslap han 

i sidste Sekund i en ventende 

Flyvemaskine. Ved en anden Aktion 

undslap han i en Undervandsbaad for 

Næsen af Spejderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kaj Olsen forsvinder i Undervandsbaad 

 

  Kaj Olsen vides at have lavet Partnerskab 

med en sydamerikansk Gangster Alfaro og 

Forbrydersyndikatet ”Cartelle Lucerne”.  

(H.A) 
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Professor Sunesen
   Fra  anden  side  har  PET-5  faaet  denne

Plan      bekræftet.      Professor      Sunesen,

Kjøbenhavn,   en   af   Kaj   Olsens   gamle

bekendte,      men      samtidig      hemmelig

Meddeler  for  PET-5.  Han  beretter,  at  Kaj

Olsen   har   bedt   ham   genfremstille   den

livgivende Energikilde.

   PET-5 har valgt at give grønt Lys for en

Aktion, der skal lokke Kaj Olsen frem fra

sit   Skjul   og   i   en   Fælde,   saa   han   kan

arresteres  her  i  Danmark.  PET-5´s  Plan

gaar  ud  paa,  at  Professor  Sunesen  skal

meddele  Kaj  Olsen,  at  Energikilden  kun

kan  fremstilles  i  Danmark.  Derfor  maa

Templets      Helligdomme      flyttes      til

Danmark,  saa  Genoplivningsforsøget  kan

foretages    her.    Dette    har    Kaj    Olsen

accepteret.

   Det Sorte Broderskab er med i Planen og

holdt  sig  derfor  paa  passende  Afstand,  da

Sheik      Abdul      el      Hassan      indledte

Nedpakningen  og  Flytningen  af  Templets

Helligdomme.      De      registrerede,      at

Gudestatuer,    Cleopatras    Sarkofag    med

hendes  balsamerede  Lig  samt  Kisten  med

hendes  Indvolde  blev  pakket  i  Trækasser

og   transporteret   med   Karavane   gennem

Ørkenen. Broderskabet fulgte i Skjul efter

Karavanen  for  at  holde  det  hele  under

Opsyn. Broderskabet medbragte yderligere

fire  Sarkofager,  som  i  Hemmelighed

blev placeret blandt Karavanens øvrige

Kasser.

Det Arabiske Spor
   Dansk  Politi  har  modtaget  bekymrende

Oplysninger,  der  tyder  paa, at en  gammel

Kending,  Gangsterkongen  Kaj  Olsen,  er

ved    at    forberede    nye    Aktiviteter    i

Danmark.

  De  første  spæde  oplysninger  fik  Politiet

fra en tidligere Samarbejdspartner paa Den

Arabiske  Halvø,  Omar  del  Humus,  der  er

Leder      af      Det      Sorte      Broderskab.

Broderskabet  er  en  ældgammel  hemmelig

Ægyptisk   Orden,   der   vogter   over   de

Aartusinder      gamle      Gravskatte      fra

Faraoernes Tid.

  Som Avisens trofaste Læsere kan erindre,

saa   bistod   Omar   del   Humus   Politiets

Efterretnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5,

i  eftersøgningen  af  Kaj  Olsen  for  seks

Aar siden.      Broderskabet      optrævlede

en Smuglerring,  hvor  Kaj  Olsen  forsøgte

at afsætte   stjaalne   Ægyptiske   Gravskatte

i Europa.   Under   Aktionen   lykkedes

det mirakuløst Kaj Olsen at flygte fra det

store opbud af Politiagenter.

Et cirkelrundt Tempel
   Det er imidlertid en helt utrolig og meget

urovækkende   Historie,   som   Omar   del

Humus    nu    kan    berette.    Det    Sorte

Broderskab  har længe  haft  Folk  infiltreret

blandt  de  lokale  Beduinstammer,  hvoraf

flere   mistænkes   for   at   ville   forstyrre

Gravfreden med Gravrøverier for Øje.
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Karavane af Gangstere paa Vej mod DK 
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at Gangstere fra fjerne Lande bevæger sig mod Danmark. 

Fra Gravtyverier i Ægypten og Røverier i Frankrig trækkes Traade til den Danske Gangsterkonge Kaj Olsen og 

hans Bande af organiserede Kriminelle. Politiet har intensiveret Jagten paa disse Gangstere og beder Befolkningen 

om Hjælp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Arabiske Spor 
   Dansk Politi har modtaget bekymrende 

Oplysninger, der tyder paa, at en gammel 

Kending, Gangsterkongen Kaj Olsen, er 

ved at forberede nye Aktiviteter i 

Danmark. 

  De første spæde oplysninger fik Politiet 

fra en tidligere Samarbejdspartner paa Den 

Arabiske Halvø, Omar del Humus, der er 

Leder af Det Sorte Broderskab. 

Broderskabet er en ældgammel hemmelig 

Ægyptisk Orden, der vogter over de 

Aartusinder gamle Gravskatte fra 

Faraoernes Tid. 

  Som Avisens trofaste Læsere kan erindre, 

saa bistod Omar del Humus Politiets 

Efterretnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5, 

i eftersøgning af Kaj Olsen for seks Aar 

siden. Broderskabet optrævlede en 

Smuglerring, hvor Kaj Olsen forsøgte at 

afsætte stjaalne Ægyptiske Gravskatte i 

Europa. Under Aktionen lykkedes det 

mirakuløst Kaj Olsen at flygte fra det store 

opbrud af Politiagenter. 

 

Et cirkelrundt Tempel  
   Det er imidlertid en helt utrolig og meget 

urovækkende Historie, som Omar del 

Humus nu kan berette. Det Sorte 

Broderskab har længe haft Folk infiltreret 

blandt de lokale Beduinstammer, hvoraf 

flere mistænkes for at vilde forstyrre 

Gravfreden med Gravrøverier for Øje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Broderskabet har opdaget, at Sheik 

Abdul el Hassan, der er kendt for 

forbrydelser i det meste af Ægypten, har 

faaet kontakt til Europas Gangsterkonge 

Kaj Olsen med henblik paa at forene deres 

kriminelle Netværk. 

   Men det er ikke gemene Gravrøverier, 

som Sheik Abdul el Hassan har i Tankerne 

denne gang. Han er desværre kommet i 

besiddelse af ældgamle Papyrusruller med 

Optegnelser fra det hemmelige, 

cirkelrunde Gravkompleks, hvori selveste 

Cleopratras Sarkofag er opstillet. 

   Det er lykkedes for Sheiken at finde frem 

til dette Tempel i en dal tæt paa Siwa 

Oasen, 230 km fra Grænsen til den 

Italienske Koloni Libyen. Det Sorte 

Broderskab har overfor PET-5 bekræftet 

rigtigheden af Templets Eksistens, da 

Broderskabet har bevogtet Templets 

Hemmeligheder i Aarhundreder. 

    

En vanvittig Plan 

   Gangstersheiken Abdul el Hassan her 

meddelt Kaj Olsen, at de gamle 

Papyrusskrifter beretter om muligheden 

for at vække de gamle, mumificerede 

Faraoer til live ved brug af det røde Lys fra 

nogle mystiske livsgivende Energikilder. 

Sheiken har den Opfattelse, at den 

Energikilde, som Kaj Olsen sidste Aar fik 

udviklet netop efter oldægyptiske Skrifter, 

er den Kilde, der kan vække de gamle 

 

Faraoer til live igen. Sheiken foreslaar, at 

de forsøger at genoplive Cleopatra. 

 

Professor Sunesen 

   Fra anden side har PET-5 faaet denne 

Plan bekræftet. Professor Sunesen, 

Kjøbenhavn, en af Kaj Olsens gamle 

bekendte, men samtidig hemmelig 

Meddeler for PET-5. Han beretter, at Kaj 

Olsen har bedt ham genfremstille den 

livgivende Energikilde. 

   PET-5 har valgt at give grønt Lys for en 

Aktion, der skal lokke Kaj Olsen frem fra 

sit Skjul og i en Fælde, saa han kan 

arresteres her i Danmark. PET-5´s Plan 

gaar ud paa, at Professor Sunesen skal 

meddele Kaj Olsen, at Energikilden kun 

kan fremstilles i Danmark. Derfor maa 

Templets Helligdomme flyttes til 

Danmark, saa Genoplivningsforsøget kan 

foretages her. Dette har Kaj Olsen 

accepteret. 

   Det Sorte Broderskab er med i Planen og 

holdt sig derfor paa passende Afstand, da 

Sheik Abdul el Hassan indledte 

Nedpakningen og Flytningen af Templets 

Helligdomme. De registrerede, at  

Gudestatuer, Cleopatras Skarofag med 

hendes balsamerede Lig samt Kisten med 

hendes Indvolde blev pakket i Trækasser 

og transporteret med Karavane gennem 

Ørkenen. Broderskabet fulgte i Skjul efter 

Karavanen for at holde dette hele under 

Opsyn. Broderskabet medbragte yderligere 

fire Sakrofaer, som i Hemmelighed blev 

placeret blandt Karavanens øvrige Kasser. 
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Det var denne Dødsmaakee, der forsvandt 

fra Hotellet i Cannes.  

 

 

   Lullu Bell lod straks sin Pianist afspille 

Melodien fra Nodearket, men det er ikke 

ligefrem det, man populært kalder en 

Ørehænger, meddelte Lullu Bell. Hun har 

nu bedt Politiet om Hjælp til at finde en 

Mening med dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De afleverede Nodeark 

 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET-

5, oplyser,  at  Politiet  har  indkaldt  et Net  

 
Til vore nye Læsere 
 

 
Bandemedlemmer fanget af Agenter 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af hemmelige Agenter i Jagten paa de 

forskellige Gangsterbander. 

                                  (O.L) 

 
  
smækker“. Ved en Aktion undslap han 

i sidste Sekund i en ventende 

Flyvemaskine. Ved en anden Aktion 

undslap han i en Undervandsbaad for 

Næsen af Spejderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kaj Olsen forsvinder i Undervandsbaad 

 

  Kaj Olsen vides at have lavet Partnerskab 

med en sydamerikansk Gangster Alfaro og 

Forbrydersyndikatet ”Cartelle Lucerne”.  

(H.A) 
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Den Franske Forbindelse
   Fransk  Politi  har  kontaktet  PET-5  efter

det   storstilede   og   spektakulære   Røveri

mod   Hotel   &   Casino   Royal   i   Cannes

Nytaarsnat.  Her  forsvandt  den  Maske  af

Guld   og   Ædelstene,   som   havde   tilhørt

Cleopatra,    og    som    var    hjemtaget    af

Napoleon efter hans togt til Ægypten.

   Masken  var  Hovedattraktionen  ved  den

store  Udstilling  om  Ægypten,  der  netop

stod  for  at  skulle  aabne.  Flere  Træk  ved

dette    Røveri,    udover    den    umaadelige

Frækhed,   minder   til   Forveksling   om   et

lignede  Røveri  begaaet  af  Kaj  Olsen  paa

Museum  Louvre  i  Paris  for  en  Ærrække

siden.

Mod ukendt destination
   Broderskabet observerede, at Karavanen

naaede Havnebyen Al Salloun, hvortil det

gode  Skib  M/S  Martha  anløb  16  Dage

senere.       En       Omlastning       indledtes

umiddelbart.    Efter    yderligere    2    Dage

ankom    Sheik    Abdul    el    Hassan    til

Havnebyen    med    et    større    Følge    af

Haremsdamer, Slaver, Telte og Geder.

   Ni    dage    senere    ankom    endnu    en

Karavane   med   52   Kameler   læsset   med

kæmpe store  Gedeskindsbeholdere  fyldt

med  Vand  fra  Nielen.  Skibet  afgik  efter

lastning  mod  ukendt  Destination.  Sheik

Abdul el Hassan er om Bord.

Mystik i Gardaroben

   Fru Lulle Bell blev i Efteraaret kontaktet

af  Kaj  Olsen,  der  bad  hende  leje  et  stort

Farbrikskompleks  i  3  Etager  beliggende

under  Jorden.  Det  gjorde  hun,  men  hørte

ikke  nyt  fra  Kaj  Olsen  før  sidste  Lørdag

Aften.

   Efter   en   Optræden   paa   Betty   Nansen

Teatret,   Frederiksberg,   blev   hun   i   sin

Garderobe  kontaktet  af  en  Sømand,  der

paastod  at  have  nyt  fra  Kaj  Olsen.  Den

ukendte Mand følte sig forfulgt og efterlod

derfor  skyndsomst  en  Attachemappe  med

nogle Nodeark, inden han uden yderligere

Forklaring forsvandt igen.

   Kaj   Olsen   kaldet   „Skallesmækker“   er

Mafiaboss     for     en     Gruppe     Danske

Gangstere,  der  her  i  1930´erne  har  staaet

bag bl.a. Spritsmugling, Kunsttyverier og

Fremstilling af falske Penge.

   Kajs   Darling   er   Sangerinden   „Lullu

Bell“.  Selvom  hun  er  i  Kløerne  paa  Kaj,

har   hun   flere   gange   forsøgt   at   hjaelpe

Politiet   med   at   fange   Kaj.   Jagten   paa

„Skallesmækker“  ledes  af  Politiets  Efter-

retnings   Tjenestes   Afdeling   5,   PET-5.

Chefen for denne Afdeling er Kaj Vilstrup.

   PET-5  anvender  et  Net  af  Hemmelige

Agenter.      Disse      opsporede      Kaj      i

Forbindelse

med  Bandens  indsmugling  af  Sprit.  Ved

flere    store    Aktioner    er    det    lykkedes

Agenterne   at   fange   de   fleste   Bande

medlemmer, men aldrig selveste „Skalle-
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På korpslejren til sommer skal vi en tur til Det Vilde 
Vesten. Hvis du har nogle ting stående, som kan bru-
ges til opbygningen af en westernby eller give we-
sternstemning, må du meget gerne give besked. Vi er 
specielt interesserede i:

Kontakt Leif Højvang på tlf. 22 72 49 10 eller e-mail 
dgis@post7.tele.dk

1. Pak dine grejer, spænd din rygsæk og rem,

 vi stævner ud – vi møder frem.

 Til Gurredam vi ta’r af sted alle mand

 Piger og drenge fra hele Danmarks land.

 Vel mødt da gule spejderven.

 Nu er det tid til, at vi skal ses igen.

 Lad os tænke tilbage,

 på dejlige dage

 i Rold Skov, Trevæld og Thurøbund.

 De Gule Spejdere træd an

 Nu over nihundred’ mand!

 I dag – i går – de første 30 år.

 Vi tramper takten, mens vi går.

2. I nittenfirefirs blev grundstenen lagt,

 en håndfuld spejder’ slutted’ en pagt.

 De gule uniformer blev støvet af.

 Så gik det fremad fra allerførste dag.

 Vel mødt da gule spejderven……….

3. Fem år er gået, vi skal samles igen.

 Korpslejren venter på os min ven.

 Dejlige dage fyldt med alvor og fest.

 Spejderarbejde, når det er allerbedst.

 Vel mødt da gule spejderven……….

4. Fremtiden kalder nu på dig og på mig.

 Vi slutter op – vi viser vej.

 Hvad der end sker, så vil vi hermed slå fast:

 De Gule Spejder’ står sammen last og brast..

 Vel mødt da gule spejderven.

 Nu er det tid til, at vi skal ses igen.

 Lad os tænke tilbage

 på dejlige dage,

 i Rold Skov, Trevæld og Thurøbund.

 De Gule Spejdere træd an

 Nu over nihundred’ mand!

 I dag – i går – de næste 100 år.

 Vi tramper takten, mens vi går.

Korpslejrsangen 2014
Her er teksten til korpslejrsangen 2014. Syng den i grupperne i løbet af foråret, så I kan den, når vi skal på 
korpslejr i august. Hvis I er usikre på melodien, kan I høre den på YouTube. Bare skriv ”Klokkekilde Rover-
kor” i søgefeltet i Google, så er det øverste hit.

• Prærievogn eller hestevogn, som kan ombyg-
ges til prærievogn eller diligence

• Gamle vognhjul

• Kirkeklokke eller anden stor klokke

• Stort ur, som kan bruges som tårnur (som vir-
ker)

• Kohuder

• Kokranier

• Gamle sadler og seletøj

• Gammelt (forstemt) klaver

• Trætønder

• Alt andet, som kan hjælpe med til at give we-
sternstemning

Rekvisitter søges til korpslejren
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I store dele af Western Terri-
tory vil råbet ’indianerne kom-
mer’ betyde at hvide mænd 
risikerer at miste skalpen. I 
Gurreville lever indianerne 
som gode og respekterede med-
borgere. Her betyder råbet, at 
der er en mulighed for at vo-
res næste borgmester vil være 
indianer, idet medicinmanden 
Gamle Måne fra Sortfodsstam-
men har meddelt, at han stil-
ler op som kandidat ved det 
kommende borgmestervalg. 
Gurreville Gazette bringer et 
eksklusivt interview med den 
nye borgmesterkandidat.

GG: Lad mig starte med at spør-
ge, om ’Gamle Måne’ virkelig er 
dit rigtige navn.
GM: Nej. Det er det ikke. Mit 
indianske navn er ’Makkitotosi-
mew’, som betyder ’Lille Måne, 
som står op bag Bakketoppen en 
lun Sommernat’. Det var et navn, 
som min mor fandt på den nat jeg 
blev født. Hun er meget poetisk. 
Det var et fint nok navn, så længe 
jeg var en lille dreng. Men da 

jeg blev større, drillede de store 
drenge mig og sagde at det er et 
heemaneh navn, indtil jeg slog 
tænderne ud på et par stykker af 
dem. Derefter kaldte de mig bare 
’Måne’ i mange år. Efter at jeg 
blev medicinmand for Sortfods-
stammen, begyndte stammens 
yngre medlemmer at kalde mig 
’Gamle Måne’ i respekt for min 
alder og erfaring, og det er det 
navn, som jeg er kendt under den 
dag i dag.
GG: Du er kendt som den tapre-
ste af de tapre. Er det rigtigt at du 
engang har nedlagt en grizzly-
bjørn med de bare næver?
GM: Ja. Det er rigtigt nok. En-
gang var jeg ude og bade i Kry-
stalsøen. Da jeg skulle op af søen, 
stod der en kæmpe han-bjørn og 
ventede på mig. Den var lige 
vågnet fra sit vinterhi, og den 
stod og brølede af sult ved sy-
net af mig. Der var ikke nogen 
grund til at flygte, for jeg viste 
at bjørnen kunne både løbe og 
svømme hurtigere end jeg. Så der 
var ikke andet at gøre, end at tage 
kampen op. 

Snart vil det være slut  
med langsom postlevering i 
Gurreville. 

Western Union har besluttet 
at udvide pony-expressen, så 
den fremover vil stå for om-
delingen af post i Gurreville 
og omegn. 

Den lokale afdeling af pony-
expressen består af Mary-Ann 
Moller og hendes hest ’Sha-
dow’. Mary-Ann er barnefødt 
i Churchville, hvor hun blev 
kåret som skønhedsdronning 
ved høstballet i 1853. 

Desuden er hun formand for 
den lokale afholdsforening og 
har gjort en stor indsats for at 
indføre alkoholfri whisky på 
byens salooner.

Ny sherif ansat 
Borgmesterkontoret har an-
sat en nye sherif.  Fire perso-
ner havde ansøgt om stillin-
gen som ny sherif og valget 
faldt på en legendarisk mand.

Indianerne kommer!!!! 
Ny borgmesterkandidat har meldt sig på banen

Est. 1789 Lørdag, 17. februar, 1884 Pris   $ 0.10

Ansvarlig redaktør Miss Wolfchin
Lokalavis for Gurreville og omegn

Fortsættes side 3 Medicinmand Gamle Måne er den 3. borgmesterkandidat

Mary-Ann Moller og Shadow 
er klar til at omdele 
posten i Gurreville. 

Pony-expressen kommer til Gurreville

gurreville gazette.indd   1 16/02/14   04.29
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Hele 5 måneder er der gået, 
siden vores gamle sherif blev 
kvalt af en kålpølse, og i al den 
tid har Gurrevilles borgere le-
vet i frygt for at Gary Gunslin-
ger eller andre banditter skulle 
benytte sig af situationen og 
angribe byen, inden en ny sherif 
var blevet ansat. Nu er ven-
tetiden ovre. I onsdags kunne 
Borgmesterkontoret meddele at 
man har ansat Jeans McHauen 
som ny sherif, så nu kan byens 
borgere atter sove trygt. Gurre-
ville Gazette bringer et portræt 
af den nye sherif. 

Fire personer havde ansøgt om 
stillingen som ny sherif, men 
Jeans McHauen blev valgt, fordi 
han er den stærkeste person i hele 
Western Territory. 90 kg muskler 
og ikke et gram fedt sidder der på 
den nye sherif. Hans kræfter er 
legendariske. Ethvert barn i Gur-
reville ved at han engang bar sin 
hest 4 km, fordi den var blevet 
halt på det ene bagben.

I sine yngre dage var Jeans ikke 
et af Guds bedste børn, og der 
var ikke mange, som dengang 
havde forestillet sig at den unge 
Jeans en dag ville blive sherif. 
Som ung brugte han blandt andet 
sine enorme kræfter på at holde 
granvoksne mænd op i strakt arm 
over sit hoved og snurre dem 
rundt indtil de besvimede. Senere 
var han i adskillige år medlem af 
Longknife-banden, som huserede 
ude vestpå.  Han kunne nemt være 
endt som en eftersøgt bandit, hvis 
ikke han for 5 år siden havde mødt 
Jesus. Natten til lørdag d. 25. juni 
1879 blev et vendepunkt for Jeans 
McHauen. Efter en livlig fredag 
aften drømte han den nat at Jesus 
stod foran ham og befalede ham at 
bruge sine store kræfter på at gøre 
gode gerninger. Så livagtig var 
drømmen, at Jeans vågnede midt i 
det hele og var i tvivl, om det var 
en drøm eller virkelighed. Næste 
morgen pakkede Jeans sine få 

ejendele, forlod Longknife-ban-
dens lejr og drog imod Gurreville 
fast besluttet på at blive et bedre 
menneske. På sin vej mod byen 
overværede han fra et skjul at 
en flok banditter røvede en guld-
transport fra McGurre guldminen 
og slap af sted 20 kg guld. Jeans 
sneg sig efter banditterne, og da 
de slog lejr for natten, listede han 
ind midt i lejren, snuppede sæk-
ken med guld og listede væk med 
den uden at blive opdaget. Nu var 
det store dilemma, om han selv 
skulle beholde guldet, eller han 
skulle aflevere det til de retmæs-
sige ejere. Jeans mener selv at 
det var Satan, der fristede ham. 
Men han modstod fristelserne og 
tog ind til Gurrevillle, hvor han 
afleverede de 20 kg guld på sherif-
kontoret. Siden da har han været 
en mønsterborger og har udeluk-
kende brugt sine kræfter på ærligt 
arbejde og gode gerninger. Hver 
eneste søndag kan man møde ham 
i Gurreville Kirke, hvor han lytter 
til Pastor Wilckie’s gudstjeneste 
og med sin fyldige tenor synger 

med på salmesangen. En over-
gang har Jeans været vicesherif 
i Churchville, og nu skal han så 
være sherif i Gurreville, hvor han 
flytter ind i sherifkontoret på Main 
Street.
Selv en så stærk person som Jeans 
McHauen kan dog ikke klare sig 
uden hjælpere, så det forventes at 
han vil udpege 2-3 vicesheriffer i 
nær fremtid. Efter sigende er han 
allerede på udkik efter egnede 
kandidater.

Jeans McHauen og hans vice-
sheriffer får nok at gøre med at 
beskytte Gurreville mod de man-
ge banditter, som hærger egnen 
– ikke mindst Gary Gunslinger 
og hans bande. Jeans udtaler til 
Gurreville Gazette at hans plan er 
at fange Gary og hæve dusøren på 
10.000 dollars. Pengene vil han 
donere til Gurreville Kirke, så 
Pastor Wilckie kan indkøbe en ny 
kirkeklokke i håndsmedet kobber. 
Da vi spørger den nye sherif, om 
han ikke er bange for at tage kam-
pen op mod den berygtede bandit, 

smiler han venligt og siger, at han 
er sikker på at Vorherre og Lange 
John vil beskytte ham. Vorherre 
kender vi godt, men hvem er 
Lange John, spørger vi? Sherif-
fen smiler igen og tager sin Colt 
45 Peacemaker frem, og lægger 
den på bordet. ”Det her er Lange 
John” siger han. ”Med Vorherre 
og Lange John ved min side, 
frygter jeg ingen banditter i denne 
verden”. 

Sherif McHauen ved dog godt at 
dagligdagen i Gurreville mest vil 
komme til at bestå af at hjælpe 
gamle damer over vejen og passe 
på at byens borger ikke bruger 
bandeord eller spytter på gaden. 
De opgaver er han også klar til. 
Men skulle Gary Gunslinger el-
ler andre af Western Territory’s 
banditter lægge vejen forbi, er der 
ikke nogen tvivl om at den nye 
sherif er parat til at tage ’kærligt’ 
imod dem.
Gurreville Gazette ønsker Jeans 
McHauen held og lykke i det  
nye job.

Side 2 Gurreville Gazette Lørdag, 17. februar, 1883

Gurrevilles nye sherif – Jeans McHauen

Ny sherif ansat – Gurrevilles borgere kan atter sove trygt

gurreville gazette.indd   2 16/02/14   04.29
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MISS MOLLYS
MADKLUMME

Pandekager eller flapjacks som 
de kaldes på prærien, er sund og 
nærrende cowboykost.

Goldminers Flapjacks ____________________
16 stk

12   Æg
600 gram  Hvedemel
4 tsk.   Bagepulver
1/2 stk  Salt
4 spsk.   Sukker
5 dl.    Kærnemælk
100 gram  Smør

Til servering:
ahornsirup 
Ny rørt smør.
____________________

Æggene piskes sammen i en skål, 
til en let og luftig masse. Sigt 
mel, bagepulver, salt og sukker i 
og rør dejen jævn. Det er vigtig at 
melet ikke bearbejdes for meget 
idet pandekager så vil blive seje. 
Smelt smørret og rør det i sam-
men med kærnemælken. 

Tænd et godt bål og lad panden 
blive godt varm.

Smelt lidt smør på en pande, øs 
1/2 dl. dej på panden og bag den, 
til kanterne ser begynder at se 
tørre ud, og der dannes bobler på 
overfladen. Vend pandekagerne 
og bag dem på den anden side. 
Bag pandekagerne ved middel 
temperatur, ellers bliver de ikke 
gennemstegt. 

Servering: 
Stabel dem og server dem  
varme med lunet ahornsirup og 
rørt smør.

Lørdag, 17. februar, 1883 Gurreville Gazette Side 3

Fortsat fra forsiden

Jeg greb en stor kæp og gik hen 
imod bjørnen, som rejste sig på 
bagbenene og svingene med sine 
store forpoter. Jeg begyndte at 
bevæge mig rundt om bjørnen, 
mens jeg hele tiden sørgede for 
at holde mig lige udenfor dens 
rækkevidde. Jeg vidste, at dens 
forpoter ville kunne knække 
nakken på en elgtyr med et en-
kelt slag, så det galt om ikke at 
blive ramt. Hurtigere og hurti-
gere cirklede jeg rundt om bjør-
nen, som hele tiden drejede rundt 
for at kunne holde øje med mig. 
Jeg blev ved med at cirkle rundt 
om bjørnen i et kvarters tid. Til 
sidst var den så rundtosset, at 
den dejsede om på jorden, ude 
af stand til at rejse sig igen. Lyn-
hurtigt tog jeg den største sten, 
som jeg kunne finde og hamrede 
den af al kraft ned i hjerneskallen 
på bjørnen. Det knasede, men 
hjerneskallen holdt. Bjørnen kig-
gede på mig med et forundret 
udtryk, som om den ikke rigtigt 
troede på, hvad der skete. Jeg 
slog igen. Og igen. Og igen. Og 
endelig lukkede bjørnen øjnene 
for ikke at åbne dem igen. Den 
aften fik hele Sortfodstammen 
lækker bjørnesteg til aftensmad, 
og jeg blev fuldt fortjent fejret 
som stammens tapreste kriger. 
Siden da har mit kælenavn været 
”Arapoosh”, som betyder Bjør-
nedræber.

GG: Og nu vil du så være borg-
mester. Hvorfor nu det?
GM:  Indianere forstår bedre 
end andre folkeslag at leve i 
pagt med naturen og ikke drive 
rovdrift på vildtet. Det synes 
jeg også at der er behov for at 
tænke på i Gurreville. I dag er 
der stadig masser af fisk i floden 
og bøfler på prærien. Men det 
kan ikke nytte at vi skyder alle 
bøflerne og fanger alle fiskene i 
dag, så der ikke er nogen tilbage 
som vores børn og børnebørn 
kan leve af. Hver gang vi tager 
noget fra Moder Natur, skal vi 
give noget tilbage til naturen. Jeg 
vil være borgmester for at sikre 

at Gurreville fører en ansvarlig 
miljøpolitik til gavn for de kom-
mende generationer. Endvidere 
er jeg stærk modstander af Lu-
lubelle Mortensen idéer om flere 
kvinder på ledende poster. En 
squaw med en ordentlig mand 
vil hele dagen være travlt be-
skæftiget med at rense byttedyr, 
tygge bøffelskind, sy skindrag-
ter, stege hundehvalpe og glæde 
sig til at hendes mand kommer 
hjem. Hun vil slet ikke have tid 
til eller interesse i at blande sig i 
politik. Squawer hører hjemme 
i tipierne – ikke på borgmester-
kontoret.

GG: Det lyder som om vi kan 
se frem til nogle interessante 
diskussioner mellem dig og Lu-
lubelle i valgkampen. Har du 
andre mærkesager?
GM: Vores børn er vores frem-
tid. Alle børn skal lære at læse, 

skrive og regne. Derfor skal de 
gå i skole 7 timer hver dag 
undtagen søndag, hvor de skal i 
kirke. Børnene skal også trænes 
i at klare sig selv i naturen uden 
nymodens hjælpemidler. For ek-
sempel skal alle børn kunne fan-
ge en klapperslange med de bare 
hænder, flå og partere den med 
tænderne og stege den over et 
bål, som er tændt med et ildbor.

GG Er der en sidste ting, som du 
vil sige til Gurrevilles borgere?
GM: Ja. Hvis jeg vinder, vil jeg 
invitere alle Gurrevilles borgere 
til en festmiddag, hvor der vil 
blive servere stegt hundehvalp. 
Det er en indiansk delikatesse, 
som ikke ret mange hvide men-
nesker kender. Det er også min 
livret. 

Stem på mig – det vil I ikke for-
tryde. Gamle Måne har talt. Ugh.

Ny sherif ansat – Gurrevilles borgere kan atter sove trygt

Sådan forestiller Gazettens tegner sig at kampen 
mellem Gamle Måne og grizzly-bjørnen har set ud

gurreville gazette.indd   3 16/02/14   04.29
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Gurreville Persongalleri og forbryderalbum
Side 4 Gurreville Gazette Lørdag, 17. februar, 1883

Makkitotosimew
Alias: Gamle Måne
Fødeby: Nutcity, Hillrod
Beskæftigelse: Medicinmand
Bemærkninger: Borgmesterkandi-
dat og medlem af Sortfodsstammen.  

Harry Alonzo Longabaugh
Alias: The Sundance Kid 
Fødeby: Mont Clare, Pennsylvania
Beskæftigelse: Bank- og togrø-
ver, medlem af ”Det Vilde slæng” 
med Butch Cassidy, mf. 

Jeans McHauen 
Alias: ... Sheriffen  
Fødeby: Sparepond, Texas
Beskæftigelse: Sherif og beskyt-
ter af Gurreville og resten af 
Western Territory.

Mary-Ann Moller
Hest: Shadow  
Fødeby: Churchville
Beskæftigelse: Skønhedsdronning, 
Ponyexpress postrytter og formand 
for afholdforeningen.  
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Spejdere er da dyrevenner 

En nabo til Kong Valdemars Trop 
mente bestemt, at spejderne var så 
store dyrevenner, at de nok intet havde 
imod regelmæssige besøg af heste. Så 
ukendte personer udførte i en 
weekend, på eget initiativ og uden 
nærmere tilladelse, en rydning af træer 
til en hestesti på spejdergrunden tværs 
gennem mosen helt frem til 
spejderhytten. Oven i købet er den 
skovede træmasse forsvundet. Naboen 
anser med rette spejderne for at være 
dyrevenner, men spejderne mener nu, 
at deres nabo har dyre vaner! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gule spejdere redder bjælkehytte 
Den gamle DDS-gruppe Karl af Riise i 
Sorø har forladt deres 60 år gamle 
bjælkehytte nær bymidten for at flytte 
til nye omgivelser udenfor byen. Nu 
forsøger De Gule Spejdere at redde 
hytten, inden entreprenørmaskinerne 
slippes løs og jævner hytten med 
jorden. Hytten er fra tiden før Fugl 
Phønix Trop opstod af asken, fra 
dengang det var den kendte Svend 
Ranvig (TF for Akademitroppen), der 
blev forbundet med Sorø-spejderne. 
Det er et herligt pioner- og 
roverprojekt, der ligger langt ud over, 
hvad mange andre tør give sig i kast 
med. Lad os nu se, om det lykkes, der 
er givet en tidsfrist på kun en måned, 
og vintervejret står for døren. Hvis det 
lykkes, har vi her en herlig mødehytte 
til en ulveflok et andet sted i landet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kender du forskellen? 
Hvad er forskellen på en å og en bæk? 
En bæk er et vandløb, der i bredde og 
vandføring er mindre end en å.  Der er 
ingen fast grænse for, hvornår et 
vandløb er en å eller en bæk, men en 
gammel spejderdefinition siger, at en 
bæk er et vandløb, man kan springe 
over.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Gule Spejdere går frem 
Korpset er på 10 år øget 63 % i 
medlemsantal, så vi nu er 917 
medlemmer. Lederne har været samlet 
til træf for at drøfte, hvordan vi til 
turneringer håndterer logistikken for 
de stadig flere spejdere, der deltager. 
En havregrødsdyst på LPT´en skal 
gerne fortsat afvikles, så spejderne får 
varm mad og ikke står i kø ved 
dommerne. Et medlemstal over 900 
fik som konsekvens, at den netop 
præsenterede korpslejrsang måtte 
korrigeres. Fugl Phønix Trop har 
korpsets næststørste spejdertrop med 
23 spejdere. 1. Næstved Trop & Flok 
samt Frederiksborg Trop har korpsets 
største ulveflokke på hver 47 ulve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dannebrogsfaner 
Har I en dannebrogsfane i troppen og 
i roverklanen? Ellers kan I søge 
Danmarkssamfundet om en fane. 
Ansøgningen skal være indsendt til 
Danmarkssamfundets lokale repræ-
sentant senest 1. maj, og fanerne 

uddeles ved en parader rundt om i 
landet på Valdemarsdag 15. juni. Sidste 
år modtog Ravnetroppen og 
Klokkekilde Roverklan faner. Se mere 
på: www.danmarkssamfundet.dk.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Om spejderhatten 
Dejligt at se, at brugen at spejderhatten 
vinder frem igen. Der synes imidlertid 
at være lidt uklarhed om brugen af 
spejderhatten ved højtideligheder. Ved 
hejsning og nedhaling af flaget skal 
spejderhatten IKKE aftages, da den er 
en del af uniformen. Dette er gammel 
spejdertradition og helt i 
overensstemmelse med retnings-
linjerne fra Danmarkssamfundet. Kun 
når vi står i civil, tager mændene 
hovedbeklædningen af, mens kvinder 
beholder den på. Spejderhatten skal til 
gengæld af, når vi udbringer et tjikker-
likker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det firkantede tørklæde 
I de gamle spejderdage var alle 
spejderes tørklæder firkantede. 
Tørklædet var til praktisk brug, for når 
man nu var på landet væk fra byen og 
på tur i mark og skov, så hentede man 
vand fra kilder og bække, idet 
lejrpladserne slet ikke havde 
vaskefaciliteter endsige rindende vand 
– og så var det særdeles praktisk at 
man på sig havde et 
visketykke/håndklæde, så man kunne 
få tørret sit spisegrej og sin krop. Når 
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”viskestykket” var blevet tørt i vinden, 
blev det igen anvendt som tørklæde. 
Under 2. Verdenskrig, måske som 
resultat af vareknaphed, blev 
tørklæderne trekantede, men i flere 
divisioner bevarede man de firkantede 
tørklæder som noget særligt for 
divisionschefen. Fra Heimdal Division 
bragte Poul den firkantede tørklæde- 
tradition ind hos De Gule Spejdere. 
Ikke som et hæderstegn, der 
automatisk uddeles for et vist antal års 
tro tjeneste, men som en speciel 
anerkendelse fra ens lederkammerater. 
I korpsets første 30 år er tørklæderne 
kun uddelt 6 gange. Til Poul Wilcke, 
Frank Junker, Jens Andersen, Margon 
Sørensen, Ole Lumholt og Preben 
Bjeragger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledertræf 
I november deltog jeg i ledertræffet på 
Fyn. Vi var knap 80 ledere, hvoraf 
langt de fleste meget unge. Hvilken 
begejstring og glæde ved samværet og 
troen på fremtiden. Vi er i det rigtige 
spor. Sjældent har jeg mødt så mange, 
der brænder så meget for en sag. Nu er 
vi blevet til et fast sammentømret 
korps. Tak for weekenden. Gul 
spejderhilsen fra Bent/Gamle Ravn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du kende en ulv? 
Ulven er tilbage i den danske natur 
efter 199 års fravær. Vi må derfor som 
spejdere lære den at kende og vide, 
hvordan vi skal opføre os ved mødet 
med en ulv. 
Ulven kan man kende på dens gule, 
skråtstillede øjne, den holder altid sin 
hale lavt, og halespidsen er sort. Den 
minder om en schæferhund, men har 
lange, tynde ben. Dens fodspor 
minder meget om en stor hunds. Dog 
vil en ulv typisk løbe i én retning med 

fodsporene oven i hinanden, mens en 
hund laver mere varierede spor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du møder en ulv 
Det vil være yderst sjældent, at man 
støder på en ulv. Skulle det ske, skal 
man: 
Hæv stemmen og lav store fagter med 
armene. Gør dig stor ved at holde 
arme eller tasker over hovedet. Gå 
stille og roligt, optræd bestemt og hold 
øjenkontakt med ulven – vend ikke 
ryggen til. Syng, snak eller råb vredt – 
skrig ikke, som du er bange. Løb ikke, 
det kan få den til at jage, og falder 
man, er man sårbar. Skulle den 
angribe, så spil ikke død, men slå og 
spark. Kravl evt. op i et træ, da ulve 
ikke kan klatre. Se mere på 
www.naturstyrelsen.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnetroppen på rette kurs 
Glæden er stor i Ravnetroppen i denne 
tid. Dels er flokken vokset til 14 ulve, 
og flere er på vej. Men firmaet Meade 
har efter ansøgning tildelt troppen et 
flot undervisningsteleskop til 
forklaring af astronomi i børnehøjde. 
Så med Nordstjernen klart for øje er 
kursen fast.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturperler 
Den dyrebare, sjældne stilhed skal 
værnes mod vindmøller, skydebaner, 
motorsportsbaner og kraftigt lys, 
mener man i Silkeborg Her har man 
nu udlagt 17% af kommunens 
formidable areal til fred og ro. Kravet 

til stillezoner er, at der skal være 
mindst en kilometer til nærmeste 
hovedvej og tre kilometer til nærmeste 
motorvej, minimal bebyggelse og 
menneskelig aktivitet og så uforstyrret, 
at naturens lyde dominerer – fuglefløjt, 
vindens susen, vandets rislen og 
krondyrenes brunstskrig. Der skal være 
plads til fordybelse. Man må stå stille 
for at høre stilheden. Stillezonerne er 
Kompedal Plantage, Høvild Skov, 
Salten Ådal og Gjern Bakker. 

 

 

 
Spejderviden 
Her i februar står Orion højt på 
himlen. Han har sine to hunde med: 
Lille Hund og Store Hund. Orion 
finder du let ud fra de tre 
bæltestjerner. De peger skråt nedad til 
venstre mod himlens klareste stjerne, 
Sirius. Nu har du fundet Store Hund. 
Se nu dobbelt så højt op mod venstre, 
så finder du Lille Hund. 
 
 
Baden-Powell 
Skrev engang følgende: ”Hvis en fyr 
vil op på tagryggen af et hus, kan han 
prøve at klatre op ad muren, eller han 
kan sætte sig ned og sige til sig selv, at 
det er håbløst. I intet af tilfældene vil 
han nå derop. Men hvis han får fat på 
en stige og går op ad den, trin for trin, 
vil det lykkes for ham, selv om han 
puster og stønner undervejs.  
   Det er på samme måde med din vej 
frem gennem livet. Se fremefter og 
find ud af, hvor du gerne vil hen. 
Forestil dig ikke, at du kan springe 
derhen på en gang, eller at du kan 
klatre derop uden nogen forberedelse 
dertil. – Men frem med stigen, det vil 
sige: Bered dig i din skole og i dit 
spejderarbejde – trin for trin – på at 
komme op, så vil det også lykkes for 
dig til sidst.  
 
Spejderprøvelser ! 

 
 
Med bind for øjnene kunne bestemme 
5 forskellige ting ved beføling! 
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Formand Jørn Hartmeyer � Spurvevej 14 � 5471 Søndersø 

Telefon 20234001 � E-mail: formand@gulspejder.dk � www.gulspejder.dk 
Medlem af The World Federation of Independent Scouts 

Der indkaldes hermed til civilt møde og ordinært korpsrådsmøde således: 
 

Tid: Lørdag d. 12. april 2014 KL. 10.00  
Sted: Frie Fugles hytte ”Reden” 

Kirkevænget 7, 5471 Søndersø. 
 
10.00 – 12.30 afholdes civilt møde hvor korpsstyrelsen vil introducere et nyt medlemssystem, som 
indføres i foråret i stedet for Spejderdata. Uniformerede er også velkomne til dette møde, da de også 
skal bruge medlemssystemet i dagligdagen. 
12.30 – 13.00 er der spisning. 
13.00 starter vi så vores ordinære korpsrådsmøde. 
 
Dagsorden for korpsrådsmødet: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning fra korpsstyrelsen. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab med tilhørende statusopgørelse 

til godkendelse.  
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af korpskontingent. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til korpsstyrelsen. 

På valg er: Kasserer Gyrit Mejer   (modtager ikke genvalg) 
 Civil Hans Peter Folden (modtager ikke genvalg) 
 Civil Torben Schmidt (modtager genvalg) 
 Uniformeret Stinus Andersen (modtager genvalg) 
 Uniformeret Preben Bjeragger (modtager genvalg) 

7. Valg af revisor. 
8. Behandling af lovforslag. 
9. Korpsstyrelsens planer for de kommende to år. 

   10.  Eventuelt.                           
 
Gruppens delegerede bedes indberettet til formanden senest 1. april 2014.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på korpsrådet, samt stillerlister skal være formanden i hænde senest 
14. marts 2014. 
 
Gruppeindberetning samt referat fra gruppernes forældrerådsmøder, skal være formanden i hænde 
senest 14. marts 2014. 
 
Med gul spejderhilsen  
Formand 
Jørn Hartmeyer 
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Der er nu blevet ændret i Shoppens opsætning for uniformer og bælter, så det ikke længere er nødvendigt, at 
spejderforældre og andre skal være oprettede som brugere for at handle til spejderpris på disse varer.  

 

Vinterudsalg 

Jakker og uniformer i den gamle model er stærkt nedsatte. Se priser nedenfor.

Ulvenavne

Korpsstyrelsen har, efter opfordring, fået fremstillet vores egne ulvenavnebånd til brug i flokkene.

De blev præsenteret på ulvelederweekenden, og de deltagende ulveledere fik en pose med hjem. 

Vi fremsender snarest et eksemplar til de flokke, som ikke har fået.

Vi har kigget i det for os tilgængelige materiale, det vil sige hjemmesider og bøger, og har ud fra det lavet 
en liste over brugbare navne. Listen indeholder også hvilket dyr og dyrets egenskaber og er også at finde på 
vores hjemmeside under ulvegrenen.

Den er delt op på to sider, som samtidigt svarer til indholdet af de to poser, som snart kan købes i Web-shop-
pen. Den ene pose indeholder otte ledernavne og 32 ulvenavne, og den anden pose indeholder 40 ulvenavne.

Vi har altså nu otte ledernavne og 72 ulvenavne, som kan bruges.

Vi håber, at I får glæde af disse nye ulvenavnebånd og glæder os til at se dem på uniformerne.
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Hej spejder! 
I dag, fredag, startede vi vores 
hike. Der var kun mig, Lisa, Jes-
sica, Thomas og Anders, og vi gik 
under patrulje¬ navnet Bison. Der 
var os og så en anden gruppe kal-
det Hammershus spejderne. Vi fik 
lidt briefing, og derefter begyndt 
det at gå ''godt''. Først skulle vi ned 
til Finn for at lave morse. Vi kom 
derned efter en STOR omvej. Så 
skulle vi ind i en kirke for at hente 
et brev. Derefter gik vi 100 m for-
kert, og vi gik tilbage. Endelig fik 
vi rettet os ind mod Olsker. Efter 
denne lange tur kom vi tilbage til 
spejderhytten og fik natsuppe, og 
så var det ned i soveposerne. Spej-
derhilsen David, PL.

Hej spejder! 
I dag, lørdag, skulle vi lave mad 
på trangia. Det var næsten lige-
som på bål bortset fra at 1: Det er 
langsomt at starte et bål. 2: Bålet 
er ikke nemt og transportabelt og 
3: Der er mere plads til at lave mad 
på et bål. Jeg kan ikke huske, hvad 
vi skulle lave, men det mindede 
om pandekager. Så fik vi briefing, 
og så skulle vi ud at gå. Først kom 
vi til en post, hvor vi skulle skyde 
dåser og flasker med en hardball 
pistol. Det gik godt. Så skulle vi 
hen til en post, hvor vi skulle finde 
og følge spor lagt ud med grene og 
sten. Det gik ikke så godt med at 

finde derhen 

pga. lidt forkerte informationer 
fra en af mine medspejdere. Da vi 
nåede derhen, klarede vi det rig-
tig godt. Efter det skulle vi hen 
til frokostposten. Der gik vi også 
forkert. MEGET. Vi gik hele tiden 
frem og tilbage forbi den vej, vi 
skulle dreje ned af. Da vi nåede 
derned, spiste vi nudler. Der skulle 
varmes vand, og så skulle det ned 
i nudlernes kopper og BAM, fær-
dig. Posten dernede gik ud på at 
bygge en antenne med seks rafter 
og noget snor. Det gik godt, men 
det var RIGTIG koldt. Da vi en-
delig blev færdige med den post, 
skulle vi ned til den sidste post. 
Da vi kom derned uden problemer, 
var det blevet så sent, at vi sprang 
den over. Da vi kom tilbage, la-
vede vi en madkonkurrence mod 
HH-spejderne på vores trangiaer. 
Vi tabte... Efter det fik vi en to ti-
mers pause, og så skulle vi på nat 
o-løb. Vi fem fra 

Nexø fik hver en af de fem HH-
spejdere som partner, og så skulle 
vi finde nogle hulmaskiner og lave 
huller i vores papir, hver gang vi 
fandt en. Mig og min makker kom 
tilbage efter en time og et minut. 
Efter det var jeg rigtig træt, og det 
gik DIREKTE ned i soveposen. 
Spejderhilsen David.

Hej spejder! 
I dag, søndag, lavede vi ikke så 
meget. Vi ryddede op og sagde 
pænt farvel. Det var en sjov hike, 
men næste gang skal den holdes i 
Nexø. 

Spejderhilsen David, PL.

Weekenden d. 24. 25. og 26. januar, var spejderne i Bobbarækus Trop på en hike sammen med DDS-
spejderne fra Hammerhus Trop. Der var stiv kuling og -7 grader. Det var en rigtig kold weekend. Bi-
sonpatruljen fik skrevet lidt om deres oplevelser.

Bobbarækus på Hike
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Frederiksborg Trop
Vi er kommet godt igennem julen og nytåret. Trop-
pen hjalp igen i år til med salg af nytårskrudt, og det 
generede et godt bidrag til vores økonomi.

Hos ulvene er vi i fuld gang med planlægning af 
ulveturneringen, og vi glæder os meget til at se alle 
grupper hos os i Hillerød.

Hos stifinderne er der gang i aktiviteterne, og der 
bliver lavet mad på bål og ”klar dig selv” færdighe-
der. Desuden bliver der øvet stifinderdart til korps-
lejren og fundet pil til foropgave til stifinderturne-
ringen. Desuden er vi i gang med at forberede et 
indianeroutfit, der er mohikaner-stammen værdig. 

Hos Tropsspejderne går det også godt og de ser al-
lerede nu frem til Wagadugoløbet. Derudover er pa-
truljedysten ”Kipanda” i fuld gang.

Frederiksborg Trop har fået nyt logo. Logoet er den 
Enhjørning, vi fik udleveret på korpslejren i 2004, 
kombineret med det Krudthorn, der har været en 
væsentlig del af det oprindelige Frederiksborg Trop. 
Vi er rigtig stolte af det nye logo. 

Frie Fugle
Så nærmer sig de lysere dage igen, og det glæder vi 
os bestemt til.

Ulvene har den sidste tid alle fået taget knivbeviset, 
flere af dem har fået lavet deres egne knivskeder, 

fuldmånemøder har været afholdt, stjerner kigget og 
meget mere. Nu, når dagene bliver lidt længere, skal 
vi rigtigt igang med at opdage verden udenfor igen.

Stifinderne har arbejdet en del med praktiske fær-
digheder den sidste tid, særligt udendørs. De er gået 
lidt ned i styrketallet, efter at en del af dem rykkede 
op til troppen, og det kan da mærkes. Til gengæld 
må vi sige, de arbejder meget målrettet og fokuseret. 
Og så glæder vi os til, at der er nogle nye klar til at 
rykke op til dem.

Spejderne har fået en massiv tilgang. Hele fire sti-
findere er rykket op, og det giver da en noget mere 
livlig mødeaften. De går på med godt mod. Vil selv, 
mødes selv når de har lyst udover de planlagte mø-
der og når en hel del. Det glæder os efter at have 
kørt på halvt blus med troppen så længe, som vi har.

I gruppen har vi fået udvidet arsenalet af klatregrej 
helt enormt. Og det hele bliver også brugt flittigt. 
Bl.a. til sikring af tropsspejderne, når de vælger at 
storpionere. Såvel som til fødselsdagsarrangemen-
ter, teambuilding-weekender, firma-arrangementer 
og meget mere. Vi er, udenfor normale møder og 
spejderarrangementer, godt booket op.

Og for lige at toppe dén, så er vi nu nået en hel del 
videre med hyttebyggeriet også. Der ligger nu et 
fast tilbud, ansøgninger ér ude relevante steder og 
byggeplanen er lagt. Nu krydser vi fingre for, at vi 
når det i år, selvom det rent programmæssigt kom-
mer til at blive noget hektisk.

I løbet af året afholder vi træklatreinstruktør-kursus 
dels i huset og dels med hjælp fra instruktørteamet 
vest, som vores tropsleder er en del af. 

På vegne af Frie Fugle

Dennis Wiechert

Fugl Phønix Trop
Hos Fugl Phønix er vi så småt ved at komme os over 
vinteren og glæder os til, at det rigtigt bliver forår.

Lørdag den 30. november deltog vi i juletræstæn-
ding i Storgade, som er byens hovedgade. Vi hav-
de en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi solgte 
varm kakao og snobrød. Det var en stor succes, og 
en masse mennesker viste interesse for gruppen og 
spejderarbejdet i løbet af dagen.

Nyt fra grupperne
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Søndag den 1. december havde vi vores traditions-
rige juleafslutning, som i år havde fået et nyt format. 
I år havde vi nemlig valgt at afholde den et andet 
sted end i hytten, så vi mødtes ved bålhytten ved 
Bromme Lillesø i stedet for. Derefter blev forældre 
og børn delt op i hold, så de kunne komme på post-
løb. Posterne bød blandt andet på støvlekastning, 
mandarinskrælning, spejderquiz og føle-kimsleg. 
Efter alle posterne var gennemført, blev det tid til 
varm kakao, kaffe, te og nogle rigtigt lækre æble-
skiver i bålhytten.

Lørdag den 25. januar blev der afholdt kyndelmisse 
i Sorø, som er den årlige lysfest. Her havde nogle 
af vores ledere sat et vikingetelt op midt i hovedga-
den, hvorfra de solgte pandekager og varm kakao 
til de trængende. Det var smadder koldt, men rigtig 
hyggeligt, og der var rigtigt mange folk forbi for at 
snakke med os. 

Over vinteren har ulvene forberedt sig til korpslej-
ren og har blandt andet kastet med hestesko og spist 
baked beans med klapperslange (læs: medisterpøl-
se). Stifinderne er blevet eksperter i førstehjælp og 
har både måttet stoppe pulsåreblødning og behandle 
tredjegradsforbrænding og åbent benbrud. Spejder-
ne er for alvor begyndt at arbejde selvstændigt i pa-
truljerne, og PL/PA står nu selv for planlægningen 
af møderne. 

Vi ser alle meget frem til forårets aktiviteter og tur-
neringer og især til korpslejren, hvor vi skal være 
sammen med alle jer andre – det bliver helt sikkert 
en stor oplevelse. 

Med spejderhilsen og på vegne af Fugl Phønix

Signe Fjællegaard

Grib Skov Trop
En vellykket juletur til Colleruphus afsluttede 2013. 
Efter en lang juleferie er ulve, stifindere, spejdere, 
pionerer og rovere startet igen.

Januar blev bl.a. brugt til at forberede underhold-
ning til forældrerådsmødet den 19. januar, hvor 
ulvene opførte Klods Hans, stifinderne viste deres 
talenter inden for sketch, og spejderne havde ’året 
der gik’ som tema.

Forældre fra gruppestyrelsen, der genopstillede, 
blev alle genvalgt, og gruppestyrelsen blev samtidig 
beriget med endnu en forælder. Desværre har Hans 
Peter valgt at fratræde som formand. Vi siger dog 
ikke helt farvel til Hans Peter, men byder ham hjer-
teligt velkommen som leder i ulveflokken. Grup-
pestyrelsen har konstitueret sig ved gruppestyrel-
sesmødet den 27. januar, hvor en ny formand blev 
valgt.

I de kommende måneder vil ulvene og stifinderne 
tage mærker og forberede henholdsvis ulve- og sti-
finderturnering. Spejderne vil tage på patruljeture, 
og der vil traditionen tro være tur til Gillastugan i 
slutningen af februar med gys og spænding.

Fastelavnsarrangementet vil igen i år holdes for alle 
børn og voksne fra Nødebo og omegn. Vi glæder os 
til at se de mange, spændende udklædninger og til at 

Nyt fra grupperne
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slå katten af tønden i forskellige aldersgrupper.

Og så kan vi også se frem til endnu et traditionsrigt 
Wagadugoløb i slutningen af april.

En vinter/forår med masser af spændende aktivite-
ter. 

Jens Langkniv
Så er der endnu engang noget nyt fra Jens Langkniv

Ulvene, med deres store flok på fem bander, har den 
seneste måned arbejdet på at få taget mærker, der 
iblandt knobmærket og samlermærket. Det er en 
hård omgang at lære en så stor flok de mange for-
skellige knob, men det går rigtig godt, det er nogle 
gode og lærerige ulve, vi har. I løbet af foråret skal 
ulvene have en hyggelig overnatning ude i hytten.

Stifinderne har, som de andre grene, også været ved 
at tage mærker. De har også øvet sig i at lave bål 
med et minimum af kvas og andre naturting, de ville 
have ved sig på en turnering. De er så småt begyndt 
at forberede sig til den store stifinderturnering i maj 
med blandt andet lejrbygning. 

Hos storspejderne har vi i januar gjort de fleste mær-
ker færdige, og det indeholdt ting som f.eks. o-løb, 
kompaspejlinger og stjerneorientering, og så er vo-
res kære Ditte er ved at tage kunstner-mærket og har 
derfor, som en del af mærket, tegnet fuglen på det 
nedenstående billede. 

Vi har dog ikke kun taget mærker, der har også væ-
ret tid til at øve os i at kaste med de lassoer, som vi 
har fået tilsendt, så vi kan blive gode inden korpsle-
jen, som vi ser meget frem til, og så har vi selvfølge-
lig fået spist en hel masse kage. I februar skal vi på 
vores - endnu engang forsinkede - juletur, som bare 
går ud på at lave mad og hygge os. 

Gul spejderhilsen, Maja Pedersen 

Kong Hardeknuds Trop
Vi er nu tre ulve og tre stifindere i gruppen, og mø-
derne foregår i det lille ”hus på prærien” på 20 m², 
som vi har bygget.

Opvarmning foregår via en gasovn og lys ligeså + 
masser af stearinlys..

Klokkekilde er ved at lægge strøm ind på arealet, og 
det glæder vi os til.

Vi har møde hver tirsdag, som deles mellem ulve- 
og stifinderopgaver og fælles leg.

Vi forventer byggetilladelse til et 50 m² bålhus, som 
skal opføres i ekspresfart, så vi har mulighed for at 
ekspandere.

Vi planlægger ”påskeløb” lige før påsken med 
spændende opgaver for at hverve flere medlemmer.

Forældrene er fantastiske – 100% fremmøde til årets 

Nyt fra grupperne
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Hos spejderne har vi arbejdet med kort og kompas, 
værktøjsvedligeholdelse og patruljekonkurrencer. 
Her i vinteren har vi desuden hygget med Paracord 
armbånd. Til forældrerådsmødet samlede alle spej-
derne ulve og stifindere, så de kunne tage pandeka-
gevendecertifikat.

Samlet har hele troppen været på juletur, hvor høj-
depunktet var fire ænder spidstegt over bål. I januar 
havde vi vores vandretur, hvor vi alle mødtes til slut 
med pølser og varm kakao.

Hilsen Kong Valdemars Trop

Gruppe Loke
Hedeland stod i december måneds weekender for 
tur med juletræs- og proviantsalg, så gruppens bank-
konto igen har et flot plus, og vi kan bruge penge på 
gode oplevelser til ulve og stifindere. Det er vores 
suverænt største indtægtskilde i et godt samarbejde 
med Hedelands Veteranbane, så selvom arbejdet er 
stort, har vores gruppestyrelse mod på at løfte op-
gaven fortsat. Dejligt. Lokes arbejdende fædregrup-
pe er trukket indendørs og har givet sig i kast med 
oprydning i laden. Arbejdet skrider støt og roligt 
fremad, og der er masser at lave. Også mødre har 
meldt sig som hjælpende hænder og syr bestikposer 
med ulve samt nye bålkapper og foretager småjuste-
ringer på ulvekofter mm. Snart står cowboyveste til 
korpslejrens ”vilde vesten” for tur. Vi oplever stor 
forældreopbakning, hvilket unægteligt hjælper det 
frivillige lederarbejde godt på vej. 

Vi har startet en tradition omkring Lokes Nytårsløb 
på den første mødeaften i det nye år. Stamme og flok 
bliver blandet i patruljer og dyster gennem postop-
gaver om en eftertragtet hyldest og plads på vandre-
skindet. Jeg har ladet mig fortælle, at der er tale om 
en tradition, når begivenheder finder sted 3. gang, 
så fra januar 2015 kan vi kalde vores nytårsløb en 
tradition. 

Både flok og stamme er i gang med at dygtiggøre 
sig indenfor korpslejrens dyste. Der bliver spillet 
indianerdart og kastet hestesko i den helt store stil. 
Planlægningsmæssigt er gruppen godt i gang med 
årets stifinderturnering, som skal afholdes i Hede-
husenes rekreative område, Hedeland. Det glæder 
gruppen og i særdeleshed stifinderne sig meget til. 

Nyt fra grupperne

forældremøde !

De bedste spejderhilsener til jer alle fra

Kong Hardeknuds Trop

Kong Valdemars Trop
Hos Kong Valdemars Trop har vi arbejdet aktivt og 
ude igennem hele vinteren.

Hos ulveflokken har vi øvet som gale på hestesko-
kast. På mange møder konkurreres der imellem ban-
derne, og vi satser på at kunne slå jer alle til som-
mer. Her i vinteren har vi snittet bestik og arbejdet 
med Dannebrogs historie. Desuden har vi vores fa-
ste junglehistorier på fuldmånemøderne.

Hos stifinderne starter vi alle møder med båltæn-
dingskonkurrence. Her i vinteren har vi arbejdet 
meget med knob og lejrsport. Vores lysekroner i raf-
ter og dåser var super flotte. Vi har alle øvet knob, 
og der er lavet flotte knobtavler.
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Vores stifindere har så deres sidste turnering under 
dette grenmærke, og Jesper vil derefter føre dem vi-
dere ind i spejderarbejdet som patrulje. Lige nu har 
vi ingen patruljer, så det bliver spændende og sam-
tidig udfordrende for os som gruppe, da vi kommer 
i underskud for lederkræfter. Det er en udfordring, 
der fylder i øjeblikket. Mon ikke et eller flere fan-
tastiske mennesker krydser vores vej i løbet af de 
næste måneder? Vi arbejder videre...

Henrik og Pernille er med på Woodbeed kursus og 
har fundet den danske del af kurset lærerigt og in-
spirerende, ja faktisk Super Fedt! -og venter nu med 
spænding og forventning på kursets internationale 
det. Generelt er vi i Loke glade for de kurser og an-
dre udviklingsarrangementer, som udbydes for alle 
grupper. I skrivende stund er vi tre ulveledere på vej 
til ulvelederweekend på Bassebjerg, og i efteråret 
var vi alle med på først lederkursus og efterfølgende 
den strategifokuserende lederweekend. Tak for læ-
rerige, inspirerende og sjove oplevelser til jer alle.

I dette tidlige forår skal stifinderne prøve kræfter 
med en 40 km vandring og lidt senere (læs lunere:) 
på foråret, napper ulvene først 10 og derefter 20 km. 
I flokken er vi begyndt at gå kilometervandringer 
sammen med forældre og også gerne stifindere. Det 
har vist sig at være motiverende for vores ulve, at 
have mange voksne og større børn omkring sig på 
turene, og så er det samtidig en god måde for os 
voksne, at være sammen på. Den første weekend i 
maj tager hele gruppen på Loketur for at finpudse 
formen inden månedens senere turneringer. Stifin-
derne afholder forlejr og ulvene forbereder ved at 
tage Akelas prøve og gør sig derved fortjent til det 
meget flotte uniformsmærke. Vi glæder os til for-
årets spejderudfordringer.

Med ønsket om et spirende forår for alle og på gen-
syn på turneringerne.

På Lokes vegne, Helle Marie Vesterløkke

1. Næstved Trop og Flok
Som afslutning på sidste år afholdt vi vores van-
lige salg af juletræer og dekorationer. Der var stor 
opbakning fra forældrene til at tage vagter de fire 
weekender, salget stod på. Vi nåede ikke helt re-
kordindtjeningen fra året før, men der kom da en 
god portion penge ind på gruppens konto.

Stifindere og spejdere afsluttede året med den tradi-
tionsrige fælles juletur, hvor der bliver løst opgaver 
og frem for alt hygget. Vores leoparder sluttede året 
med at hjælpe spejderhyttenissen hjem og blev be-
lønnet med julekugler.

Traditionen tro afholder vi fastelavnsløb og foræl-
drerådsmøde som et samlet arrangement i februar. 
Til fastelavnsløbet kan spejderne tage deres familie 
og kammerater med. Vi inddeles i store grupper og 
løser forskellige opgaver sammen. Vores ledere fin-
der stadig på nye, opfindsomme udfordringer, der 
gør, at vi alle må yde vores bedste for at opnå et godt 
resultat. Efter løbet er der madpakkespisning, kakao 
og fastelavnsboller, og her håber vi på godt vejr, da 
vi er blevet så mange i gruppen, at der er ikke plads 
i hytten. 

Vores hytteudvalg er blevet støvet af og er igen i 
gang med at prøve at skaffe penge til en ny hytte 
til gruppen. Vi håber, at en ny ansøgningsrunde kan 

Nyt fra grupperne
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noget om trafik, og til det har vi nogle vejskilte og 
kegler, og vi laver en ”bane” på vores cykelsti, men 
det synes vi ikke er helt nok, så vi er gået et skridt 
videre. Vi har fået lov til at komme ind og besøge en 
kørelærer i Helsingør, han vil guide børnene igen-
nem gående og cyklendes abc. Det kan anbefales til 
andre grupper at gøre det samme.

Vi får besøg til to møder af den lokale frie søspejder-
gruppe, der vil lære os knob og kompas. Senere skal 
vi ud på sejltur med dem. Vi skal jo også på vores 
traditionsrige ulveturnering og senere på korpslejr. 
Det bliver nogle store oplevelser at være med til.

Til sidst vil i runde af med, at Ravnetroppens leder, 
Claus, har været ude hos forskellige spejdergrup-
per igennem 18 år og fortælle om stjerner, planeter, 
rumfart, sidste nyt fra rumstationen under temaet 
”Astronomi i børnehøjde” og nu bliver det også 
med et undervisningsteleskop, som Ravnetroppen 
har fået doneret penge til fra Friluftsrådet og Hel-
singør kommunes fritids- og sundhedsudvalg. Ialt 
modtager vi i Ravnetroppen 23.000,- til dette tele-
skop. Alle grupper kan booke Claus til et stjerne-
møde enten for ulve eller stifindere. Teleskopet bli-
ver selvfølgelig også taget med på vores korpslejr 
på Gurredam.

Vi starter for alvor med projektet i efteråret 2014.

Spejderhilsner fra Ravnetroppen

Claus, Anja, Flemming og Johnny 

Ridder Ebbe Trop og Flok
Hermed lidt nyt fra Ridder Ebbe Trop og Flok. Kort 
fortalt, livet i gruppen går sin vante gang.

Ulve og stifindere øver på livet løs med knob og 
besnøring til vores kommende turneringer med håb 
om, at de kan nå alle de ting, som de skal, inden 
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give nok penge til at starte projektet.

Hos spejderne er der tre store patruljer, der netop er 
gået i gang med Instakaen. I år er der øget konkur-
rence, da pionererne også har fået lov til at deltage. 
Udfordringerne er i år blandt andet at skulle frem-
stille en lassopose, et månekompas, mokkasiner og 
en dyvelværktøjskasse. 

Stifinderne knokler med at tage duelighedstegn og 
forberede sig på forårets stifinderturnering.

Ulveflokken er nu på 43. Det har givet store udfor-
dringer, men en alvorlig snak før jul med ulvene om, 
hvordan man opfører sig, har givet mere ro til mø-
derne, og derved kan ulvene nu rigtigt forberede sig 
til ulveturneringen.

Med gul spejderhilsen

Lise

Ravnetroppen
Efter sommerferien stod vi med seks spejdere og 
drømte om flere ulve, og lige pludselig er bønnerne 
blevet hørt. Nu er vi 15 ulve i tre bander, så nu kan 
bandearbejdet rigtigt begynde. Vi har haft et efterår 
med forskellige ture, møder og bl.a. et Sct. Georgs-
løb på Gurredam spejdercenter, hvor temaet var de 
nordiske guder. Vi havde hjemmefra lavet Thors 
vogn med to væddere, og vi lavede en fantastisk flot 
entre. Der var mange poster, hvor der skulle bages 
brød, laves skjold, skydes med bue og. En gelékage, 
der ikke måtte tage skade ved at være med fra star-
ten af løbet til slut i nogle gode regnbyger, var også 
en opgave. Vore ulve gjorde det godt. Stor ros til 
dem, der var med, som lige var startet til spejder, de 
gjorde det bedste de havde lært. 

Efter nytår her og i foråret vil vi køre nogle forløb – 
bl.a. 1´ste stjernen. For at tage den, skal man jo lære 
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turneringerne bliver sat i gang.

Spejderne er gået i gang med kompas, kort og orien-
tering. Vi gør klar til en weekendtur med børnene, 
hvor vi skal sove i shelter og lave lejr. Dermed får 
de børn, som endnu ikke har været på en turnering, 
en fornemmelse af lejrliv... og muligheden for at 
optjene nogle duelighedstegn. Vi har fire glade PL/
PA’er, som ser frem til kurset hos Fugl Phønix.

Da vi endnu ikke har været så heldige at modtage 
vores opgavekasse til sommerlejren, har vi stadig 
den ”glæde” til gode... og en masse hårdt arbejde 
foran os.

En stor spejderhilsen

Ridder Ebbe Trop og Flok

Rold Skov Gruppe
Allerførst ønskes alle læsere af Spejdersport et rig-
tigt godt nytår.

De sidste tre måneder har stået i traditionernes tegn. 
8.-9. november havde ulvene en rigtig dejlig week-
end i spejderhytten. Efter ankomsten blev der spist 
en rigtig lækker middag efterfulgt af hygge ved 
pejsen med sang og oplæsning fra Junglebogen. Ul-
vene havde hver især trukket en seddel med forskel-
lige arbejdsopgaver, som de skulle udføre i løbet 
af weekenden. Lørdag formiddag stod bl.a. Akelas 
prøve på programmet. Det var en større udfordring, 
fordi regnen silede ned, men det lykkedes trods alt. 
Stifinderne og spejderne var en del af postmand-
skabet, og det klarede de ganske flot. Efter en vel-
fortjent frokost var der oprydning og rengøring af 
spejderhytten.. 

En lørdag i slutningen af november var vi på skov-
tur sammen med søskende og forældre for at ind-
samle dekorationsmateriale til juledekorationerne, 
som skulle laves onsdagen derefter. Det er en tradi-
tion at forære hver enkelt beboer på plejehjemmet 
en juledekoration. Skovturen sluttede med æbleski-
ver og varm kakao, som blev indtaget i vores dejlige 
bålhytte.

Den første søndag i advent deltog vi i Rebild ju-
lemarked. Vi solgte pandekager direkte fra bål, en 
masse pebernødder samt varm gløgg og kakao. Vej-
ret var just ikke på vores side, idet der blæste en ret 
så strid vind, så det ind imellem var svært at holde 
på paptallerkener og pandekager. Dette til trods var 
vi ganske godt tilfredse med omsætningen. Vi glæ-
der os altid til julemarkedet, fordi vi ved den lejlig-
hed får en snak med mange glade mennesker. Året 
sluttede med gavespil.

Ved første møde i 2014 havde vi nytårsparole. I år 
kunne vi søge ly for regnen i vores bålhytte. Det 
var en stemningsfuld aften med fane, fakler og bål. 
Michael Vester læste Rudyard Kiplings beret-ning 
om drengen Kim. Nu ved alle, hvorfra opgaven 
”kimsleg” stammer. Aftenen sluttede med et varmt 
traktement.

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen

Skjoldungerne
Hos Skjoldungerne har vi brugt vinteren på at øve 
knob og morse. Kig på stjerner og en enkelt planet 
er det også blevet til.

Nyt fra grupperne
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Diana også gået i chok. Heldigvis klarede spejderne 
det hele fint. Resten af weekenden gik stille og roligt 
med bilulykker, en finger afhugget med økse, og en 
enkelt hjælper, der var blevet skræmt op på en 20 
fods container af en flyvende bjørn, blev der også tid 
til at hjælpe ned. Efter en afsluttende prøve bestod 
alle med glans.

Løft i flok, samlet trop.

Rene

Nyt fra grupperne

I januar stod Gitte for en tur i svømmehallen, hvor 
alle de spejdere, der kunne svømme, fik taget svøm-
memærket. Ud over det fik vi alle også en hyggelig 
fredag aften og lørdag formiddag.

Ganske få uger efter afholdt Skjoldungerne første-
hjælpskursus. Til dette kursus blev vi forstærket 
med deltagere fra Kong Valdemars Trop. 

Ib i køkkenet med M1, aka Madmor1, aka Mette 
Marie, der også bærer den stolte titel af mor til Ju-
lius, stod for mad og drikke til hele forestillingen. 

Til at undervise var vi så heldige at have fået fat 
i Diana igen, hende havde vi også til at undervise 
for tre år siden. Diana er boss i en hjemmeværns-
sanitetsdeling og er med i beredskabsforbundet og 
har beskæftiget sig med at uddanne samaritter og 
førstehjælpere i en evighed. Med sig til at hjælpe 
havde hun et par hjælpere, ret behændigt når de nu 
skulle hjælpe. Det eneste problem med de her før-
stehjælpskursushjælpere er, at de er så pokkers uhel-
dige. 

Julius har fået hjertestop og trækker ikke vejret, 
Nichlas yder den fornødne førstehjælp (Julius 
overlevede).

Men først skulle vi lige have nogle færdigheder 
på plads, så vi startede med at give en gummitor-
so kunstigt åndedræt og hjertemassage. Efter at vi 
havde brækket nogle imaginære ribben, skete det 
første uheld; begge hjælpere var kommet alvorligt 
til skade. Spejderne sprang ud ad døren i allervilde-
ste hurtigfart, den ene hjælper var faldet og havde 
slået hovedet, og den anden var også kommet slemt 
til skade og fjollede rundt for at finde en ikke-ek-
sisterende hund.  Og for at gøre det hele værre var 

Info fra Korpset
Elektronisk Nyhedsbrev
Vi opfordre alle til at tilmelde sig korpsets elektroni-
ske nyhedsbrev, så er det nemmere at holde sig opda-
teret med nyheder og arrangementer i korpset.

Man tilmelder sig på gulspejder.dk på hjemmesidens 
forside.

Spejdergrej.dk

Efter flere år som spejderleder, er jeg ved at starte en 
webshop med udstyr til spejdere og andre aktive, un-
der navnet Spejdergrej.dk. I den forbindelse har jeg 
pt. indkøbt en 3 slået, 4mm.  2,5kg sisal kordel til en 
god pris.

 1 stk. 79kr…….. ved 12stk. 75kr incl. moms+fragt.

Siden forventes at køre i starten af marts, følg udvik-
lingen på spejdergrej på facebook allerede nu.

Jesper Serup  30590929 Jens Langknivs Gruppe
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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

Lokalredaktører:
1. Næstved:  Lise B. Møller
Bobbarækus:  Lotte Kofoed
Frederiksborg Trop:  Casper Dalker
Frie Fugle:  Dennis Weichert
Fugl Phønix:      Preben Bjeragger
Grib Skov Trop:   Hans Peter Folden

Gruppe Loke:   Helle Marie Vesterløkke
Jens Langkniv:  Maja Pedersen
Ridder Ebbe  Birgit Petersen
Rold Skov:   Kirsten Jensen
Skjoldungerne:   René Nielsen
Kong Valdemars Trop Camilla Sommer

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.

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

Redaktion:
Petra Munk Wolfhagen (Opsætning og layout)
Stine Printzlau (Stifindersider)
Ole Lumholt (Ved Lejrbålet)

Redaktør:  
Malene Rosenørn Folden
Mail: Fru.kaffe1@gmail.com

Redaktionssekretær 
Camilla Sommer
Mail: 
camilla@knob.dk

Deadline næste blad
Den 1. Februar 2013
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